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Nas últimas décadas, a odontologia tem aumentado o número de inovações na área da estética,
construindo resultados eficazes a longo prazo, devolvendo ao paciente função estética e inclusão
social e a indicação de procedimentos restauradores imediatos estéticos, são indicados para os
pacientes, devolvendo a função, estética e qualidade de vida. A demanda pelo fator estética em
pacientes desdentados parciais exige que o profissional lance mão de uma variedade de recursos de
reabilitação para a satisfação do paciente. As próteses fixas adesivas surgiram utilizando-se de
dentes de estoque ou os próprios dentes extraídos do paciente, valendo-se da adesão às estruturas
dos dentes com resina composta, sem a necessidade de grandes desgastes para reter o pôntico e sem
a fase laboratorial, denominada de prótese fixa adesiva direta, de caráter provisório. As próteses
fixas adesivas são indicadas em casos necessários de reposição de dentes perdidos, em pequenas
extensões, um ou dois dentes anteriores ou um dente em região posterior, no entanto, um correto
planejamento e um correto preparo dos dentes pilares é a chave para o sucesso clínico das próteses
adesivas. Desta forma a prótese adesiva através de procedimentos simples e preservação da
estrutura dentária, permite o uso dos encaixes de forma mais econômica, satisfazendo os requisitos
de planejamento e reconstrução. Com isso, o objetivo deste projeto será descrever através de um
relato de prontuário, um caso clínico de reabilitação estética e funcional utilizando prótese fixa
adesiva em região de dentes posteriores. No mês de julho do ano de 2019 foi realizada a seleção de
um paciente que passou pela disciplina de Triagem do Centro Universitário da Serra Gaúcha, o qual
sua queixa principal, era a falta dos dentes posteriores superiores em ambos os lados, direito e
esquerdo. O mesmo respondeu uma breve anamnese sobre seu estado de saúde em geral, o qual se
mostrou adequado, não contra indicando o tratamento. Foi realizada a avaliação clínica e
radiográfica por alunos da FSG. O exame radiográfico não apresentou alterações. No exame clínico
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observou-se a ausência dos elementos 15 e 25, o que era a queixa principal do paciente, logo as
opções de tratamento foram propostas. Após os tratamentos propostos para a reabilitação estética e
funcional, a paciente optou por um tratamento mais conservador e de menor custo, neste caso o
tratamento de escolha foi uma prótese fixa adesiva metalocerâmica em ambos os lados direito e
esquerdo. Este projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética do Centro
Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e somente será iniciado após a sua aprovação. Os resultados
serão descritos após a execução do projeto.
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