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INTRODUÇÃO: 
 
    A agenesia dentária, em especial a dos incisivos laterais superiores (ILS), é uma 
anomalia dentária caracterizada pela ausência dentária. Anomalia dentária é definida 
como um desvio da normalidade, habitualmente associada ao desenvolvimento 
embrionário dos dentes, podendo resultar na ausência, no excesso ou na alteração de 
forma. 
    A ausência congênita de dentes pode estar associada a uma síndrome genética ou 
surgir como um fenômeno isolado. O impacto, a nível estético e funcional, que a 
agenesia de dentes provoca é enorme, constituindo um fator de preocupação não só 
para os portadores da anomalia como também para os profissionais. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
    Paciente, P. N. O., 13 anos, ASA I, apresentou-se a Faculdade de Odontologia da UPF 
encaminhado pela ortodontista para reanatomização dos elementos dentários 13 e 23 
(caninos superiores direito e esquerdo) devido a agenesia dentária dos elementos 12 e 
22 (ILS direito e esquerdo). O tratamento foi planejado com objetivo de devolver 
estética pelo fechamento dos espaços interproximais dando condições de continuação 
do tratamento ortodôntico. Após o tratamento, o paciente foi reencaminhado a sua 
ortodontista. 
 
 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
    A resolução clínica das agenesias dentárias é variada e constitui, na maioria dos casos, 
um tratamento multidisciplinar. Considerando a quantidade de espaço resultante 
devido à ausência de um ou mais dentes e ao perfil do paciente, o tratamento 
restaurador e protético podem ser utilizados para fechar espaços, conduzindo ao 
alinhamento dentário. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


