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Poucos são os pacientes que, atualmente, convivem bem com preparos dentários agressivos. Um 

número crescente solicita, explicitamente, não ter qualquer tipo de remoção de estrutura dentária. 

Estas atitudes dos pacientes, outrora típicas apenas de países do norte da Europa, são felizmente 

cada vez mais frequentes. Os clínicos devem estar preparados para uma comunicação rigorosa e 

confiante com os pacientes sobre este assunto. Devem conseguir transmitir as possibilidades mas 

também a complexidade deste tipo de reabilitações que muitas vezes implica abordagens mais 

extensas do que apenas os "seis dentes da frente". Como tal, a reabilitação minimamente ou não-

invasiva é um assunto atual e importante não só pela sua grande vantagem de preservação 

biológicas mas também pelo desafio que apresenta sob o ponto de vista funcional e estético. 

Nesta apresentação serão abordados os temas diretamente relacionados com estes desafios: 

- que casos podem ter resultados estéticos e funcionais favoráveis com abordagens minimamente 

invasivas 

- identificar pacientes de elevado risco funcional 

- reabilitação estética e funcional do desgaste dentário localizado e generalizado 

- a adesão como base à reabilitação pouco ou não invasiva 

- materiais compósitos vs cerâmicos 

- facetas e overlays com e sem preparo 

- protocolos clínicos passo-a-passo 

Embora hajam condições mais localizadas e que podem ser tratadas de forma muito simples, outros 

casos exigem uma abordagem integral e mais ponderada. Esta apresentação pretende focar as 

diferentes situações e de como é possível integrar esses conceitos de foram eficaz e segura na 

prática clínica. 
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