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RECONSTRUÇÃO ESTÉTICA DE DENTES ANTERIORES ASSOCIANDO A 

PERIODONTIA E A DENTÍSTICA RESTAURADORA 

 

Gabriela Fernandes Moreno    

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico, em que o paciente expõe uma 

queixa estética de desarmonia dentária e gengival, solucionada através de um plano de 

tratamento, associando a periodontia e a dentística restauradora. Paciente de sexo masculino, 

38 anos de idade, com a queixa principal de insatisfação com seu sorriso. Após avaliação prévia, 

foi constatada a necessidade de uma cirurgia de Aumento de Coroa Clínica e ajustes 

restauradores em resina composta. O procedimento cirúrgico periodontal foi feito nos dentes 

13 a 23. A região operatória foi anestesiada com anestesias terminais infiltrativas. 

Posteriormente, foram feitas as mensurações para planejamento cirúrgico e, por fim, a incisão 

e remoção do tecido.  Após 60 dias, foi realizado o clareamento de consultório com led e laser. 

Depois de uma semana, foi iniciada a restauração nos dentes 11, 12, 21 e 22. As etapas foram: 

asperização dos dentes com a broca 3195FF, condicionamento ácido, sistema adesivo e 

acréscimo de resina composta. O acabamento e o polimento foram realizados após uma semana. 

Os procedimentos estéticos restabelecem a auto-estima e o bem estar, além de contribuir na 

aceitação pessoal do paciente. A relação entre gengiva e dentes compõe um sorriso harmonioso, 

sendo necessário integrar as áreas da odontologia para atingir o resultado aguardado. Além da 

utilização da resina composta para reproduzir uma excelente estética e anatomia dental, é 

necessário, nesse caso, procedimentos cirúrgicos gengivais. O clareamento dental também 

auxilia na conquista da satisfação e expectativa do paciente. A associação da cirurgia 

periodontal, clareamento e reanatomização dentária foram importantes para se obter sucesso no 

caso clínico relatado. O profissional deve estar atento quanto à queixa do paciente para um 

correto plano de tratamento. 

 

Palavras-chave:  Periodontia. Cirurgia. Resina composta. Estética. 

 

 

 

ESTHETIC RECONSTRUCTION OF ANTERIOR TEETH ASSOCIATING 

PERIODONTICS AND RESTORATIVE DENTISTRY  

 

 

ABSTRACT 

 

This term paper aims to describe a clinical case where the patient complained of cosmetic 

problems of dental and gingival disharmony, solved through a treatment plan combining 

periodontics and restorative dentistry. Male patient, 38 years old, attended the service with main 

complaint of dissatisfaction with his smile after previous evaluation, the need for periodontal 

surgery of Clinical Crown Increase and restorative adjustments in composite resin was found. 

The surgical procedure was performed on teeth 13 to 23, and the operative region was 

anesthetized with infiltrative terminal anesthesia. Subsequently, measurements were made for 

surgical planning, and then incision and tissue removal. After 60 days, office whitening with 



LED and LASER was performed. After one week, the restorative stage was started on teeth 11, 

12, 21 and 22. First, it was made asperization of the teeth with the drill 3195FF, followed by 

acid conditioning, adhesive system and then addition of composite resin. Finishing and 

polishing were performed after one week. Aesthetic procedures have purposes that go beyond 

restoring dental function and aesthetics, contributing to self-esteem and well-being as well as 

personal acceptance of the patient. A harmonious smile is the relationship between gums and 

teeth. Thus, a complete treatment of the dental areas is necessary to achieve the expected result. 

In this case, in addition to the use of composite resin to reproduce dental anatomy and excellent 

aesthetics, gingival surgical procedures were required. The tooth whitening helped to achieve 

patient satisfaction and expectations. The association of periodontal surgery, tooth whitening 

and dental reanatomization were important for success in the reported case. The provider should 

be aware of the patient's complaint for a correct treatment plan. 

 

Keywords: Periodontics. Surgery. Composite resin. Aesthetics.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A busca por procedimentos estéticos é crescente nos dias atuais, tendo como 

consequência à necessidade de evoluir e aprimorar as técnicas restauradoras. Imperfeições no 

sorriso podem influenciar no convívio e na aceitação pessoal, causando, diversas vezes, 

problemas de saúde mental, física e psicológica. Visto isso, os procedimentos estéticos e 

reabilitadores na Odontologia têm a função de contribuir para a devolução e estabelecimento 

da aceitação pessoal e autoestima dos pacientes (DAVIS et al, 1998).  

 A estética na Odontologia não se trata apenas da estrutura anatômica do elemento 

dentário, pois aborda também a harmonia entre o dente, a gengiva e o lábio. Em diversos casos, 

para a construção de um sorriso harmonioso e que se adeque às necessidades estéticas dos 

pacientes, é necessário unir as áreas odontológicas e criar um plano de tratamento que seja 

integral (BARATIERI et al, 2015). 

 A queixa estética pode ter como causa dentes amarelados ou desalinhados e diastemas 

ou desarmonias gengivais. De acordo com Kreidler et al.(2005), uma correta anamnese é 

fundamental para o estabelecimento de um tratamento adequado e possibilita, através de 

questionários específicos, identificar os desejos e necessidades psico-emocionais dos pacientes, 

quanto ao que deverá ser proposto.  

   Quando os dentes anteriores são curtos e há uma exposição excessiva de tecido gengival, 

expondo até 3mm de gengiva durante a fala ou sorriso, ou quando o contorno da gengiva é 

irregular, causada por erupção passiva alterada ou problemas esqueléticos, uma solução 

encontrada é a cirurgia de aumento de coroa clínica (SOUSA et al., 2010). Ela aumenta a coroa 

clínica do dente e proporciona uma relação adequada entre a margem gengival e o lábio, criando 

assim um sorriso esteticamente agradável. 

 Para tratamentos onde a queixa do paciente não se restringe apenas à desarmonia 

gengival, pode ser combinado procedimentos restauradores diretos ou indiretos.  A resina 

composta vem aparecendo, cada vez mais, como opção no processo de reconstrução direta de 

dentes anteriores, por possuir propriedades mecânicas e ópticas que conferem ao dente 

características naturais e estéticas. A resina utilizada em facetas estéticas é do tipo fotoativada. 

Sua polimerização se dá através de um gatilho energético externo, o que evita a formação de 

porosidades e possibilita que o material seja inserido em partes, facilitando a escultura 

(ANUSAVICE et al, 2013). 
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 Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico em que a queixa 

estética do paciente de desarmonia dentária e gengival foi solucionada, por meio de um plano 

de tratamento combinando a periodontia e a dentística restauradora. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO E RELATO DE CASO   

 

 O paciente do gênero masculino, com 38 anos de idade, sem alterações sistêmicas, 

procurou uma clínica odontológica particular relatando estar insatisfeito com seu sorriso. No 

exame clínico foi possível observar que a razão da queixa estética do paciente era devido às 

desarmonias dentárias e gengivais, principalmente na região dos elementos 11 e 21, causadas 

por uma erupção passiva alterada, mas se estendendo dos dentes 13 a 23 (figura 1). Assim, o 

planejamento para o tratamento do caso foi realizado, integrando a periodontia e a dentística 

restauradora.  

Figura 1- Aspecto clínico inicial 

 

Fonte: Guilherme Cardia. 

 

 A primeira parte do tratamento foi a adequação do meio, através de instrução de higiene 

bucal e dieta, raspagem sub e supra gengival e profilaxia com água e pedra polmes em todos os 

dentes. A segunda fase incluiu cirurgia de aumento de coroa clínica na região dos dentes 13 a 

23. A região operatória foi anestesiada com anestesias terminais infiltrativas, em seguida foram 

feitas mensurações com sonda milimetrada do tamanho ideal, baseada na largura, altura e 

junção cemento esmalte (figura 2). O procedimento de gengivectomia foi realizado com incisão 
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em bisel interno e intra sulcular e remoção do tecido com auxílio de cureta Gracey. Para a 

recuperação do espaço biológico, 3mm de osso foi removido e, em seguida, os tecidos foram 

suturados com pontos simples. 

Figura 2 - Mensurações para gengivectomia e osteotomia do dente 13 a 23 

 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 

 

 Finalizada a cirurgia, foram passadas instruções sobre o pós operatório e cuidados 

locais. Também foi prescrito Ibuprofeno 600mg durante 3 dias e bochecho com Digluconato de 

Clorexidina 0,12%, duas vezes ao dia durante uma semana (figura 3). O paciente teve 

acompanhamento pós cirúrgico a cada 15 dias durante 30 dias, até que se concluísse a 

cicatrização da região.    

Figura 3 - 30 dias após a cirurgia de Aumento de Coroa 

 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 
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 Após 60 dias, iniciou a etapa restauradora, com o clareamento dental de consultório com 

led e laser. Antes do procedimento propriamente dito, foi realizada a profilaxia com escova 

Robinson e pedra polmes. O gel clareador utilizado foi o Whiteness HP Maxx® (FGM, 

Joinville-SC, Brasil), a base de peróxido de hidrogênio 35%, em duas sessões. Um afastador 

labial foi colocado, possibilitando melhor visualização e acesso. Além disso, foi utilizada a 

barreira gengival Top Dam® (FGM, Joinville, SC, Brasil). O protocolo foi aplicar o gel 

clareador em uma camada de 0,5mm a 1mm, com um pincel, deixando 1 minuto sem luz e 3 

minutos com luz, repetindo a mesma sequência 3 vezes e esperando um minuto para remover, 

totalizando 13 minutos de contato do gel com o dente. Este protocolo foi realizado 3 vezes em 

cada sessão, até chegar a cor desejada.  

 

Figura 4 - Clareamento dental após 60 dias 

 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 

 

 Uma semana após a finalização do procedimento de clareamento, foram feitas as 

restaurações nos dentes 11, 12, 21 e 22 (figura 5). Para a seleção da cor da resina, com a luz do 

refletor desligada, para não interferir na cor natural dos dentes, foi fotopolimerizado um 

incremento pequeno, na face vestibular dos incisivos, com a cor que a reeditava-se chegar o 

mais perto da cor do esmalte. 
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Figura 5 – Início das restaurações em Resina Composta nos dentes 11, 12, 21 e 22, após uma semana 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 

 

 A próxima etapa foi a asperização, removendo a camada aprismática superficial do 

esmalte, com a finalidade de melhorar a adesão do material ao dente, feita com a ponta 

diamantada 2068 (KG®, Sorensen, Cotia, São Paulo, Brasil). Após a asperização, foi feito 

isolamento absoluto total e, então o condicionamento com ácido fosfórico 37% por 30 

segundos, lavagem abundante com água por 10 segundos e secagem com jato de ar. Em seguida, 

foi realizada a aplicação do sistema adesivo Single Bond 2 (3M ESPE® Sumaré, São Paulo, 

Brasil). 

 A resina composta foi adicionada em incrementos, utilizando a técnica de estratificação. 

A barreira palatina foi realizada a mão livre com a resina CT do sistema de resina Z350XT (3M 

ESPE), determinando os limites incisais dos incisivos centrais e laterais superiores. Para 

determinarmos os limites proximais, foi confeccionado, em seguida, as cristas marginais com 

a resina A1E do mesmo sistema resinoso (figura 6). Dando sequência na técnica de 

estratificação, foi acrescentada resina de corpo A2B (Z350XT - 3M ESPE), realizando a 

caracterização interna nos 4 dentes e, por fim, um incremento único com resina de esmalte A1E 

(Z350XT - 3M ESPE) na vestibular de cada dente, finalizando a anatomia (figuras 7 e 8). Após 

a remoção do isolamento, foram feitos os ajustes e o acabamento inicial com discos de lixas 

tipo Sof-lex (3M ESPE) e brocas diamantadas F em forma de ponta de chama e ponta de lápis. 

 

 

Figura 6 - Confecção de barreira palatina e cristas marginais 
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Fonte: Guilherme Cardia. 

 

 

Figura 7 - Acréscimo em resina de corpo 

 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Incremento final com resina de esmalte 
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Fonte: Guilherme Cardia 

 

 O polimento e o acabamento final foram realizados em outra sessão, uma semana após 

as restaurações, com a finalidade de minimizar problemas como rugosidade superficial 

insatisfatória, porosidades, ausência de brilho e instabilidade de cor (figura 9). Foi utilizado tira 

de lixa para resina composta (TDV Dental, Pomerode-SC, Brasil) nas proximais e brocas 

diamantadas ponta de chama e ponta de lápis F e FF, em seguida ponta Astropol e Astrobrush 

(Ivoclar Vivadent, Barueri-SP, Brasil), concluindo o polimento final com disco de feltro e uma 

pasta diamantada Enamelize® (Cosmedent Inc. EUA). 

 

Figura 9 - Acabamento e polimento final, após uma semana 

 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 
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 O controle pós operatório foi realizado e, após todos os procedimentos, o paciente 

relatou estar muito satisfeito com o resultado, sendo este o desejado. Foram passadas as 

instruções de manutenção e o paciente permanecerá em controles semestrais. 

 

Figura 10 - Aspecto clínico final 

 

 
 

Fonte: Guilherme Cardia. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

  A necessidade de se ter um sorriso belo e agradável, se tornou uma exigência para a 

população, destacando-se a importância do cirurgião dentista, que acaba assumindo um papel 

social de grande valia. Para que bons resultados sejam alcançados, é necessário coletar 

cuidadosamente informações sobre o que é um sorriso bonito na concepção do paciente. 

 No momento atual da Odontologia estética, não há mais como atuar isoladamente em 

uma área profissional, pois impede a visualização global das necessidades terapêuticas que 

possam ser importantes para o planejamento e tratamento dos casos (BARATIERI, et al., 2015). 

Visto isso, integrar as áreas odontológicas em tratamentos estéticos é a melhor maneira de se 

alcançar o sucesso clínico, fato que pode ser observado no caso clínico relatado nesse trabalho, 

onde foi estabelecido o equilíbrio entre o componente dental e os tecidos moles. 

 O controle de placa tem um grande impacto em tratamentos restauradores, sendo assim, 

é muito importante que antes de executar a etapa restauradora, o periodonto esteja saudável. 

Quando o controle de placa é inadequado, pode ocorrer inflamação do tecido periodontal, 
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podendo evoluir através das bactérias anaeróbicas gram-negativas, terminando assim na 

destruição do periodonto (CONCEIÇÃO et al., 2007).  

 Um tecido gengival saudável deve possuir, em sua maioria, coloração rósea (levando 

em consideração que existem variações), aspecto de “casca de laranja”, contornos com margem 

festonada e que sigam o biotipo gengival, podendo ser espesso ou fino. É composto 

anatomicamente por gengiva livre, gengiva inserida e mucosa alveolar (FRADEANI et al, 

2006). A manutenção do periodonto é conseguida através de raspagem e alisamento corono 

radicular, profilaxia e instruções ao paciente sobre higiene. Segundo Conceição et al.(2007), o 

paciente deve estar esclarecido sobre sua função, visto que é parte responsável pelo sucesso do 

tratamento. 

 Um sorriso considerado esteticamente agradável é aquele que expõem entre 3 a 4mm de 

gengiva em máxima abertura do sorriso. Em alguns casos, o tecido gengival não consegue se 

reposicionar fisiologicamente na região apical de um ou mais dentes, assim, a exposição clínica 

dentária se mantém desigual, classificada como erupção passiva alterada. Quando corretamente 

diagnosticada, pode ser tratada cirurgicamente.  

 A gengivectomia é uma técnica de cirurgia ressectiva, indicada em casos de hiperplasia 

gengival, bolsas periodontais supraósseas, correção de defeitos gengivais e aumento ou 

exposição de coroa clínica (DUARTE, 2009). No presente trabalho, o paciente foi 

diagnosticado com erupção passiva alterada, gerando assimetria e queixa estética. O plano de 

tratamento incluiu aumento de Coroa Clínica, através de gengivectomia, tendo a necessidade 

de incluir a osteotomia, que de acordo com Baratieri et al., (2015), reduz a altura óssea e 

delimita uma correta distância entre a junção cemento-esmalte (JCE) e a crista óssea alveolar 

(COA), denominado espaço biológico.  

 Além dos procedimentos periodontais, pode ser necessário associar procedimentos 

restauradores para a excelência do tratamento estético, como clareamento dental e reconstrução 

estética em resina composta. O fator de alteração da cor do dente deve ser previamente 

identificado, podendo ser decorrente de fatores intrínsecos ou extrínsecos. Se houver 

pigmentos, deve-se saber que eles não saíram com o clareamento (SOARES et al, 2007). No 

caso ilustrado, foi realizado o clareamento de consultório, que possui como vantagem a 

supervisão do cirurgião dentista e a rapidez no resultado. O peróxido de hidrogênio na 

concentração de 35% foi o clareador de escolha, pelo seu poder de penetração no esmalte e 

dentina, com a utilização do laser em uma sessão, alcançando o resultado planejado. 

 A reanatomização é utilizada para corrigir diastemas, que no paciente citado não eram 

considerados exagerados, se estendendo apenas por alguns dentes. Através das restaurações 
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diretas é possível conservar mais estrutura dental quando comparada às outras formas de 

reabilitação estética dos dentes anteriores, como as facetas indiretas. Além disso, a resina 

composta possui excelentes resultados estéticos, podendo ser utilizada com segurança 

(BARATIERI et al, 2015). O preparo do dente é feito através da asperização do esmalte, que 

contribui também para a retenção do material resinoso. O condicionamento ácido e o sistema 

adesivo são importantes para aumentar a durabilidade da restauração. A resina é 

fotopolimerizada em pequenos incrementos, facilitando a escultura e estabelecendo um ponto 

de contato proximal (ANUSAVICE et al, 2013). 

 Para que o tratamento se conclua com sucesso e como forma de manutenção, é 

necessário que o paciente mantenha uma higiene oral adequada e controle com consultas 

periódicas. Sem isso, pode ocorrer inflamação gengival e, consequentemente, uma doença 

periodontal, levando à perda óssea e, nos casos mais graves, à perda dentária (LINDHE et al, 

2005). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 A associação entre tratamento periodontal e tratamento restaurador deve ser considerada 

para resolver casos em que haja queixa estética. A integralidade entre as áreas da odontologia 

foi importante para se obter sucesso no caso clínico relatado. Se for seguido o planejamento, 

técnica e utilizado os materiais de forma correta, o tratamento possuirá um prognóstico 

favorável. A habilidade do operador é um fator determinante no resultado final dos 

procedimentos. 
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