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Resumo 

 
Os procedimentos adesivos diretos com resina composta permitem corrigir alterações de forma 
e tamanho do dente com pouco ou nenhum desgaste dental. Aliado a isso, o clareamento dental 
pode ser associado em reabilitações bucais, visando a transformação de um sorriso em tons 
mais claros. Este trabalho objetiva relatar um caso clínico onde foi associado o clareamento 
dental ao fechamento de diastemas. Relato de caso: Paciente do sexo masculino procurou 
consultório odontológico, relatando insatisfação quanto a cor e os espaços entre os dentes. 
Clinicamente, notou-se diastemas entre os dentes anteriores e a necessidade de remodelamento 
dos dentes 13 e 23. As cores iniciais dos incisivos centrais eram A2 e dos caninos A3. Foi 
realizado o clareamento dental caseiro, com gel Peróxido de Carbamida 16% durante 2 semanas 
e meia. Após 10 dias do clareamento dental, foi instaurado o tratamento restaurador com resina 
composta em técnica da mão livre. Feito o condicionamento ácido sobre esmalte sem desgaste 
prévio, aplicação de sistema adesivo e acréscimos estratégicos em resina composta de maneira 
a fechar os espaços presentes entre os dentes, além disso, foi realizado a re-anatomização dos 
caninos. O acabamento e ajustes foram feitos com o auxílio de uma lâmina de bisturi e pontas 
diamantadas F e FF. Em outra sessão foi realizado o polimento com discos e borrachas 
abrasivas, pasta diamantada com disco de feltro. Concluiu-se que a associação entre 
clareamento dental e restaurações em resina composta foi eficaz para restabelecimento da forma 
da estrutura dental, proporcionando a estética do sorriso de maneira conservadora.  
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