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Tratamento conservador com resina composta em paciente jovem
com diastema anterior e desgaste precoce dos caninos:
relato de caso clínico
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Introdução: Os diastemas são espaços interdentais que podem ocorrer nos arcos superior e inferior. Sua etiologia é
multifatorial e deve ser avaliada com cautela para que o tratamento correto seja realizado e concluído com sucesso.
Objetivo: O presente caso clínico relata um tratamento conservador realizado com resina composta em paciente
jovem, com diastema anterior e desgaste precoce dos caninos, por meio da reanatomização dos dentes hígidos.
Conduta clínica: Paciente do gênero masculino, 21, compareceu à clínica odontológica com a queixa principal de
insatisfação com o formato e os espaços entre os dentes ântero-superiores. Ao exame clínico foi possível observar
arranjo oclusal satisfatório, dentes hígidos ou com restaurações satisfatórias, pequeno diastema entre os elementos
11 e 21 e desgaste precoce dos caninos superiores e inferiores. Foi proposto um tratamento restaurador com
resina composta direta sem desgaste dentário nos elementos dentários do segundo pré-molar do lado direto ao
segundo pré-molar do lado esquerdo. Primeiramente, foi realizada a confecção da concha palatina por meio da
matriz de poliéster, uma fina camada de resina composta e halo opaco na incisal. Para confeccionar os mamelos
dentinários, foi utilizado resina opaca e os espaços entre os mamelos foram preenchidos com a resina de efeito
trans Z350XT (3M/ESPE). A última camada de esmalte foi realizada por meio da resina BLL Empress (Ivoclar
Vivadent) espalhadas com cuidado. Realizou-se o acabamento e polimento primário e o ajuste oclusal e, em uma
segunda sessão, o acabamento e polimento final das restaurações. Resultados: O paciente mostrou-se satisfeito com
o resultado final e seu novo sorriso com os espaços fechados, o restabelecimento da guia em protrusão e caninos
em lateralidade. Conclusão: O tratamento proposto, quando bem indicado, planejado e executado é uma opção
que deve ser considerada, pois é capaz de promover a estética e função desejada em um tratamento mais rápido e
previsível, sem a necessidade de confecção de preparos cavitários.
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