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Resumo 

 
O diastema da linha média maxilar (DMM) é um espaço maior que 0.5mm entre as faces mesiais 
dos incisivos centrais superiores, o que gera uma insatisfação estética com o sorriso e faz com 
que muitos pacientes busquem os consultórios odontológicos para essa correção. O objetivo 
deste trabalho é apresentar um caso clínico de fechamento de diastema interincisivo, em que se 
utilizou resina composta para realizar o fechamento do espaço. Relato de caso: Paciente de 22 
anos, do sexo feminino, compareceu à clínica odontológica do CEULP /ULBRA, e relatou que o 
espaço entre os incisivos centrais a incomodava, principalmente ao sorrir para fotos. Após 
anamnese, constatou-se um diastema de cerca de 1 mm, e sorriso gengival que não incomodava 
a paciente. Após a apresentação das opções de tratamento, a paciente optou por realizar o 
fechamento do diastema com resina composta. Realizou-se profilaxia com água e pedra-pomes, 
seleção de cor das resinas compostas através de pequenos incrementos sobre a face vestibular 
dos incisivos centrais superiores. Após condicionamento ácido e sistema adesivo, realizaram-se 
acréscimos estratégicos em resina composta à mão livre com auxílio da tira de poliéster, após a 
técnica restauradora estar completa realizou-se acabamento inicial com pontas de acabamento 
F e FF. Em outra seção, foi realizado acabamento e polimento final com borrachas abrasivas, 
discos espirais diamantadas, e discos de feltro com pasta de polimento. A técnica utilizada 
mostrou que se pode realizar a reabilitação estética do sorriso de forma conservadora e trazendo 
satisfação ao paciente. 
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