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Interação periodontia e prótese para solução estética do sorriso
Rocha, P.H.P.; Lemos, C.A.A.; Mello, C.C.; Verri, F.R.; Zavanelli, A.C.; Mazaro, J.V.Q.

A interação entre a periodontia e os princípios reabilitadores é fundamental para a recuperação do sorriso. Assim, 
o presente caso relata uma paciente do sexo feminino, 35 anos, compareceu à clínica de PPF da Faculdade de 
Odontologia de Araçatuba com a queixa principal de “insatisfação com seu sorriso”. Após a abordagem clínica, foi 
notado que a paciente apresentava agenesia do incisivo lateral superior esquerdo (22), com o espaço ocupado pelo 
canino adjacente, além de irregularidade da arquitetura gengival. Após o planejamento, foi proposta a realização de 
restaurações estéticas metal free associado à correção cirúrgica da margem gengival nos incisivos superiores com 
o intuito de restabelecer a simetria do sorriso. Dessa forma, foi realizado enceramento diagnóstico e confecção do 
mock-up para avaliação da previsibilidade estética, onde no dente 23 foi realizada a mimetização com a anatomia do 
dente 22, e o dente 24 foi mimetizado com anatomia do dente 23. Assim, foi realizada a cirurgia de gengivectomia 
para correção dos zênites gengivais igualando à posição do dente 23, onde após 3 meses, com o auxilio do guia 
de desgaste foi realizado os preparos nos dentes 14, 13, 12, 11, 21, 23 e 24 para laminados cerâmicos, moldagem 
e cimentação das restaurações cerâmicas à base de dissilicato de lítio (IPS e.max). Após a realização do caso foi 
observado uma melhora em relação à harmonia do sorriso da paciente, com arquitetura gengival harmônica e 
favorável correção da agenesia do dente 22.
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