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Interação perio- dentística para obter harmonia no sorriso
Brianezzi, L.F.F.; Maenosono, R.M.; Oda, D.F.; Ishikiriama, B.L.C.; Ishikiriama, S.K.; Pereira, M.A.

O sorriso é uma das mais importantes expressões faciais e forma de comunicação não verbal, representando 
um importante papel nas relações interpessoais. A essência do sorriso envolve a relação harmônica entre três 
componentes primários básicos que são: dentes, arquitetura labial e o tecido gengival. O desequilíbrio nas relações 
entre estas estruturas pode prejudicar a estética do sorriso, e interferir no bem estar e qualidade de vida do 
indivíduo. Este trabalho relata um caso clínico de uma paciente de 33 anos que apresentava queixa estética em 
relação ao seu sorriso. Durante o planejamento observou a necessidade de uma gengivoplastia com o objetivo 
de recuperar o equilíbrio entre o arranjo dentário e o tecido gengival. Após a cicatrização do tecido gengival, foi 
realizado clareamento no dente 12 pois este apresentava um escurecimento maior em relação aos demais dentes. 
Em seguida, observou a necessidade de reanatomizar os dentes 12 ao 22. Desse modo, todos os dentes receberam 
o mesmo tratamento: hibridização e restauração com resina composta (Opallis, FGM). Após 7 dias foi realizado 
o acabamento com discos abrasivos e polimento com pasta diamantada e discos de feltro. O resultado obtido foi 
considerado altamente satisfatório tanto pela paciente quanto pelos cirurgiões-dentistas envolvidos no caso clínico. 
Conclui-se que a interdisciplinaridade entre Periodontia e Dentística possibilitou o restabelecimento da harmonia 
do sorriso de forma conservadora, garantindo estética, função e satisfação da paciente.
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