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RESUMO  
 

A busca pela saúde bucal passou a não se limitar apenas à remoção da dor ou 
restabelecimento da função, mas, também, à devolução da forma, proporção, cor e 
características perdidas do elemento dentário, almejando um sorriso harmônico e estético. 
Assim, este trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico de um tratamento de 
reabilitação estética do sorriso com o uso de laminados cerâmicos e coroas totais unitárias, 
abordando todas as etapas clínicas, desde o planejamento, escolha do material à cimentação 
das restaurações. A realização deste tratamento reabilitador com o uso de uma cerâmica à 
base de dissilicato de lítio possibilitou a recuperação funcional e estética do sorriso, além da 
satisfação e melhora da autoestima da paciente, sendo este sucesso atribuído, primeiramente, 
a um bom planejamento, escolha do material, conhecimento da técnica dos preparos 
convencionais e minimamente invasivos, e dos procedimentos restauradores, levando-se em 
consideração as necessidades e expectativas do paciente. 
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ABSTRACT 
 

The search for oral health was not limited to the removal of pain or restoration of function, but 
also to the return of form, proportion, color and lost characteristics of the dental element, aiming 
for a harmonious and aesthetic smile. The aim of this study was to report a clinical case of a 
smile aesthetic rehabilitation treatment with the use of ceramic laminates and total unit crowns, 
covering all the clinical stages, from the planning, the choice of the material to the cementation 
of the restorations. The accomplishment of this rehabilitation treatment with the use of a 
ceramic based on lithium disilicate enabled the functional and aesthetic recovery of the smile, 
besides the satisfaction and improvement of the self-esteem of the patient, being this success 
attributed, first, to a good planning, choice of the material, knowledge of the technique of 
conventional and minimally invasive preparations, and restorative procedures, taking into 
account the needs and expectations of the patient. 
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