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Integração entre Dentística, Ortodontia e Periodontia na  
correção de diastema – relato de caso clínico

Stabile, A.; Okida, R.C.; de Mendonça, M.R.; Fagundes, T.C.; Almeida, L.C.A.G.

No dias atuais a procura por uma estética mais agradável tem se tornado constante nos consultórios odontológicos, 
além do que a mídia possibilita uma maior divulgação e conhecimento por parte dos pacientes o que torna a sua 
exigência maior, criando assim uma maior expectativa quanto ao resultado final do tratamento. O objetivo do 
trabalho é apresentar o caso clínico de um tratamento à longo prazo realizado em um paciente que apresentava 
um diastema entre o incisivo lateral e canino esquerdo, além de dentes anteriores com coroas clínicas de tamanho 
reduzido. Frente esse caso, foi realizado tratamento ortodôntico para distribuir de forma homogênea para o arco 
anterior o espaço existente entre os dentes 22 e 23. O problema de reduzidas coroas clínicas foi solucionado com 
plástica gengival, restabelecendo forma e contorno dental. Técnicas restauradoras indiretas mascaram  forma 
insatisfatória dos dentes, pequenas irregularidades do esmalte e mudam a linha do sorriso. O uso de lentes de 
contato é uma técnica moderna e pouco invasiva para atingir esses objetivos e foi utilizada posteriormente ao 
clareamento dental. Podemos concluir que a interdisciplinariedade em odontologia traz resultados estéticos 
muito mais satisfatórios que os alcançados com a aplicação de uma única especialidade. Dentística, periodontia e 
ortodontia coaptaram de forma imprescindivel e única para o sucesso do caso clínico.
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