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82-SPG - Agenesia de incisivos laterais: reabilitação através de 

fechamento de espaço ou através de implantes osseointegrado

Fernanda Priscila RAMOS, Roberto Masayuki HAYACIBARA,  

Idelmo Rangel GARCIA-JUNIOR, Helen Ramon Esper de CARVALHO,  

Osvaldo MAGRO FILHO

A associação da Implantodontia com as diferentes áreas da Odontologia para promover 
reabilitação bucal tem ampliado as possibilidades de tratamento. A agenesia de incisivos 
laterais superiores pode levar a dois tipos de tratamento reabilitador, seja através de implantes 
osseointegrados ou fechando espaços e transformando dentes. O fechamento de espaços já 
é realizado com sucesso pelo trabalho conjunto da ortodontia, periodontia e dentística com 
casuísticas a longo prazo. Paciente A.F.G., com agenesia do dente 12 foi tratada com fechamento 
de espaço e transformação dentária. A instalação de implantes na região anterior da maxila requer 
um planejamento cirúrgico/protético, pois o resultado deve apresentar contornos similares que 
proporcionam naturalidade à dentição adjacente remanescente, restituindo de maneira eficaz à 
estética e a função. A estética de implantes em área anterior da maxila é considerada um grande 
desafio, pois é influenciada por vários fatores, como posição do implante, quantidade de osso, dentes 
adjacentes, quantidade e qualidade de tecido mole. Paciente J.G.N., 26 anos, gênero feminino, 
branca apresentou-se no exame clínico inicial com a falta dos elementos dentários 12 e 22 com 
espaços prontamente adequados para a colocação de implantes, pois a paciente havia finalizado 
o tratamento ortodôntico. Através destes dois casos clínicos, podemos demonstrar que ambas as 
técnicas são viáveis, desde que seja feito um planejamento integrado, respeitando as limitações 
biológicas, estéticas e funcionais de cada indivíduo.


