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A valorização da estética trouxe para a Odontologia um número crescente de pacientes em busca de um sorriso cada vez mais harmônico. Com eles, surgiu, também, a busca por materiais e
técnicas que pudessem atender à exigência do mercado atual, no qual a aparência do sorriso
é vista como importante ferramenta de manutenção da saúde tanto física quanto mental do
paciente. No presente trabalho, buscou-se relatar, por meio de caso clínico, a técnica de recontorno cosmético em dentes anteriores utilizando-se resinas compostas. Essa técnica é de grande
relevância para a odontologia estética, pois além de grandes resultados e da não necessidade
de desgastes da estrutura dentária, na maioria das vezes, traz consigo a vantagem econômica.
A técnica consiste na aposição de resina composta, por intermédio da técnica de estratificação,
com ou sem enceramento diagnóstico prévio, para mimetizar as características anatômicas e
ópticas dos dentes. Quanto aos desgastes, devem ser feitos apenas quando houver a necessidade de alterar a posição (como em dentes vestibularizados) ou a forma dental, mas o que
define realmente a necessidade de um desgaste convencional para faceta de resina composta é
o escurecimento do elemento em questão. Em razão do condicionamento total do elemento com
posterior aplicação de sistema adesivo, tem-se maior liberdade de trabalho, facilitando a minimização das irregularidades do elemento. No caso clínico proposto, não houve a necessidade
do enceramento nem de desgastes. Foi realizado o recontorno cosmético em todos os elementos
anteriores superiores da paciente, com o fechamento de diastema localizado entre os elementos
21 e 22. Diastemas, quando presentes, trazem ao sorriso um efeito negativo, tornando-o mais
agressivo. Quando o procedimento é bem executado por profissionais conhecedores da anatomia dental, conseguem-se resultados clínicos muito semelhantes aos das cerâmicas, com diminuição dos custos tanto para o clínico quanto para o paciente, tornando-se, dessa forma, uma
opção de tratamento bastante interessante.
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