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Introdução: O tamanho e o formato dos dentes, bem como a quantidade de gengiva exposta e a relação do conjunto 
dente/gengiva com os lábios tem um papel fundamental na expressão facial. Devido as várias queixas de insatisfação 
do sorriso, a plástica gengival e a utilização de facetas cerâmicas tem sido amplamente aplicada na odontologia 
estética. O objetivo deste trabalho é demonstrar através de um caso clínico a interação da periodontia e prótese 
na correção estética e funcional do sorriso. Relato de caso: Após o exame clínico foi constatado sorriso gengival 
e desgaste na região incisal dos dentes anteriores, ocasionando padrão estético inadequado e deficiência oclusal. 
Inicialmente, realizou-se a sondagem e cirurgia periodontal restabelecendo o contorno gengival e altura adequadas 
dos dentes. Em seguida, foram feitas as moldagens dos arcos dentários com alginato para obtenção de modelos de 
estudos para planejamento e confecção do enceramento de diagnóstico de canino direito a canino esquerdo. Após 
a realização do “mock-up” com resina bisacrílica, foi proposto o clareamento“at home” e a colocação de 6 facetas 
cerâmicas nos dentes de 13 a 23. Com a aprovação da paciente, iniciaram a confecções e moldagem dos preparos 
para confecção das facetas cerâmicas reforçados por dissilicato de lítio. Com as peças prontas foram realizadas 
as provas seca e úmida, verificando a adaptação e a cor final. Então, foi feito o condicionamento do dente e a 
cimentação com a utilização de um cimento resinoso. No final do tratamento, uma avaliação oclusal foi realizada 
para averiguar se as guias de desoclusão foram restabelecidas com êxito. Conclusão: A interdisciplinaridade com 
o tratamento com a plástica gengival e facetas cerâmicas mostrou ser uma opção conservadora na correção do 
contorno gengival e recuperação das guias de desoclusão normais, além de permitir um excelente resultado estético.
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