MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO
NUMERO DO PAINEL: 062

POSIÇÃO: 2

AUTOR PRINCIPAL:
Nayara Rodrigues Lima
TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:
Estudante de graduação
CO-AUTORES: (no máximo 4)
Dayara Jordana da Silva Santos
Michelle Leão Bittencourt Brandão Medeiros

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:
Acadêmica
Mestre

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)
FECHAMENTO DE DIASTEMA COM RESINA COMPOSTA EM ADULTO – RELATO DE CASO
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RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)
Introdução: A presença do espaço interdentário na região anterior mediana do arco superior
desfavorece a estética e a harmonia do conjunto dentofacial. O uso da técnica de restauração direta
com resina composta para o fechamento de diastema possui vantagens, entre elas, uma estética
satisfatória. Objetivo: Relatar o caso de uma paciente apresentando diastema interincisal, já na
fase adulta. Também propõe avaliar as vantagens relacionadas a essa técnica de fechamento de
diastema. Relato de caso: Paciente, sexo feminino, 53 anos, com uso de prótese parcial removível
superior e inferior. Relatando como queixa, ter constrangimento ao sorrir. Foi elaborada uma
moldagem de estudo e confecção do modelo e dirigida a um laboratório, onde foi realizado o
enceramento dos elementos 11, 12, 21,22. Voltando a clínica foi confeccionada uma matriz de
silicona de adição para facilitar o procedimento, formando uma película de resina
composta (RC) que servirá como guia para incrementação. Foi necessária a realização de
restaurações classe VI dos elementos 12 e 22, para não haver desproporção em relação aos
incisivos centrais. Considerações finais: O caso relatado apresenta a realização de um
procedimento com RC de forma direta em paciente adulto. Tendo como vantagens preservação da
estrutura dental, redução do tempo clínico, entre outros benefícios que tem tanto para o paciente,
como profissional.

PALAVRAS-CHAVE:

Estética dentária. Restauração dentária.
Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em
qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não
cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação
deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia –
Maceiodonto 2015.

