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Tratamento estético interdisciplinar em fechamento de
diastemas: Relato de caso
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Introdução: O conceito da Odontologia Restauradora atual preconiza que, para qualquer tipo de procedimento,
o profissional deve sempre optar pelo tratamento mais conservador, isto é, com maior preservação de estrutura
dental sadia. O plano de tratamento deve ser realizado de modo que permita formular um bom prognóstico a médio
e longo prazo, não apenas em termos de estética, como também aspectos biológicos e funcionais. Objetivos: O
objetivo desse relato de caso é ressaltar a importância da interdisciplinaridade, bem como o tratamento estético
no fechamento de diastemas com facetas cerâmicas. Relato do caso: Paciente BJBF, 29 anos, sexo masculino, com
queixa na estética dos dentes anteriores devido a presença de diastemas. Realizou-se o planejamento digital, no qual
observou a necessitava de cirurgia periodontal previamente ao procedimento restaurador, a fim alcançar harmonia
estética dentária e periodontal. A partir de então, foi realizado o enceramento diagnóstico, ensaio diagnóstico
intra‑oral (mock up) e o aumento de coroa clínica. Após período de cicatrização periodontal, foi realizado a
confecção de preparos minimamente invasivos e então a futura instalação das facetas de porcelana feldspática nos
dentes 13 ao 23. Resultados: O paciente apresentou forma e função restabelecidas, além de completa satisfação com
o tratamento realizado, melhorando também sua auto-estima. Conclusão: É possível observar a importância do
tratamento estético interdisciplinar em restaurações diretas/indiretas bem planejadas, bem como ressaltar a busca
pela satisfação do paciente.
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