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Diastema interincisivo é uma forma comum de distúrbio oclusal caracterizado pelo espaço 
entre os dentes superiores, e menos freqüente, entre os dentes inferiores. O diastema possui um 
reflexo determinante na estética, interferindo muitas vezes no convívio social, principalmente 
em adultos. A etiologia é multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais, como frênulo 
labial proeminente, presença de dentes supranumerários, discrepância dento-óssea positiva e 
hábitos de sucção não-nutritivos. A literatura mostra uma ocorrência maior em crianças devido 
o período necessário para erupção dos incisivos laterais permanentes, no entanto este fenômeno 
pode ocorrer no adulto pela presença de obstáculos que prejudicam o desenvolvimento da oclusão 
normal. O caso clínico a ser apresentado ilustra uma abordagem terapêutica multidisciplinar em 
um paciente adulto, portador de um diastema interincisivos causado pela erupção de um dente 
supranumerário. O objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico preciso do fator etiológico, 
para elaboração de um plano de tratamento específico individualizado. Com o intuito de melhorar a 
estética insatisfatória foi realizada a exodontia do dente supranumerário, evidenciando o diastema 
existente, seguido pelo tratamento ortodôntico e finalização com plástica dental e periodontal. 
Concluindo, é importante estabelecer as bases de um tratamento adequado, o cirurgião-dentista 
realizar um diagnóstico preciso do fator determinante que esta causando o diastema, utilizando 
de forma integrada seus conhecimentos para obter sucesso clínico no caso.


