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RESUMO: O avanço estético transformou a rotina dos cirurgiões-dentistas, pois os pacientes cada vez mais 
exigem uma solução rápida e de alta qualidade. Muitas vezes a posição dental e a má distribuição dos espaços 
contraindicam o restabelecimento estético sem tratamento ortodôntico, podendo prolongar o caso ou não estar 
ao alcance do paciente. Dentre as opções existentes para pequenas movimentações dentais, se encontra o uso de 
anéis ortodônticos interproximais. O presente trabalho objetiva demonstrar um caso de movimentações dentais 
utilizando anéis ortodônticos prévio ao tratamento restaurador. Paciente do sexo feminino, necessitando de 
correção estética do diastema entre o 11 e 21. Ao exame clínico verificou-se que espaço interdental era demasiado 
para fechamento do mesmo mediante alteração da forma dos incisivos centrais com resina composta. A análise 
da relação comprimento-largura revelou necessidade de redução do espaço entre os incisivos centrais para que a 
reabilitação estética obtivesse sucesso. Optou -se o emprego de anéis de borracha, posicionados entre os dentes 
12-11 e 22-21 por 48 horas, objetivandoa mesialização dos incisivos centrais e o fechamento do diastema entre 
eles. Após alterou-se a forma dos incisivos laterais mediante acréscimo de resina composta fechando os diastemas 
formados artificialmente, alterando a proporção dental. Dado ao exposto, é importante nos casos de alteração de 
forma dental, a correta determinação da relação comprimento-largura, onde uma pequena movimentação dental 
poderá ser necessária e obtida com o emprego de anéis ortodônticos interproximais.
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