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Resumo 
A presença de diastemas pode ser solucionada com resina composta (RC) que permite devolver a função e 
proporcionar um sorriso harmônico, no entanto, em muitos casos existe a necessidade de restabelecimento da 
proporção altura/largura através da associação da ortodontia e periodontia para sucesso do restabelecimento estético. 
Neste contexto, o presente caso clínico tem o objetivo de relatar um fechamento de diastemas com abordagem 
interdisciplinar. Paciente jovem se queixava do tamanho dos dentes, formato dos incisivos laterais e presença de 
diastema entre os dentes 12 e 13; 22 e 23. Após a realização do planejamento digital observou a necessidade de 
redistribuição dos espaços, através de movimentação ortodôntica. Após a ortodontia, foi realizada uma cirurgia de 
aumento de coroa clínica, devido a desproporção altura/largura dos dentes anteriores que era causada pela erupção 
passiva, diagnosticada através de tomografia computadorizada. Após um mês da cirurgia, foi feito clareamento de 
consultório com 3 aplicações de gel de peróxido de hidrogênio a 35% (Lase Peroxide Sensy-DMC). Posteriormente, 
foi realizado remodelação dos laterais e fechamento de diastema com técnica a mão livre hibridizando com sistema 
adesivo (Adper Scotchbond Multi-Purpose – 3M/ESPE) e RC para esmalte B1 (IPS Empress Direct- Ivoclar 
Vivadent). Após 7 dias foi dado o acabamento/polimento observando um resultado satisfatório. Conclui-se que 
é necessário planejamento adequado para o restabelecimento estético e funcional de restaurações e a RC tem o 
potencial de reproduzir a aparência natural dos dentes.
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