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A presença de diastemas na região de dentes anteriores superiores é considerada um 

fator antiestético altamente prejudicial do ponto de vista social para muitos pacientes. Os 
diastemas (espaço maior que 0,5 mm entre dois ou mais dentes consecutivos) podem ser 
decorrentes devido à presença de inserção baixa do freio labial, presença de mesiodens, 
fatores genéticos ou mesmo estarem ligadas a doença periodontal. Este trabalho descreve, 
através de um relato clínico a técnica de fechamento de diastemas entre os dentes anteriores 
superiores através de facetas de porcelana convencionais e minimamente invasiva (mais 
conhecida como lentes de contato), realizado na clínica de Dentística da USC, na paciente 
S.T.D.M.B., sexo feminino, que compareceu à clínica relatando descontentamento com os 
diastemas presentes na região anterior superior assim como nos incisivos laterais mais 
escurecidos, que comprometiam a estética, atrapalhando sua vida social e emocional. Após o 
exame clínico, o planejamento do caso foi realizado em um modelo de estudo e consistiu em 
facetas de porcelana minimamente invasiva nos dentes 11, 21, 13 e 23 e facetas de porcelana 
convencionais nos dentes 12 e 22, por seu escurecimento. Ao final do tratamento obtivemos 
um sorriso com aspecto mais harmonioso, agradando aos padrões estéticos exigidos pela 
paciente. 
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