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INTRODUÇÃO:
A estética do sorriso envolve muito mais do que somente dentes perfeitos. A harmonia do sorriso envolve as corretas
proporções faciais, gengivais, labiais e dentais, portanto, para o sucesso do tratamento, deve ocorrer a integração entre as
diversas especialidades odontológicas. Uma análise criteriosa destes aspectos com exames clínicos, fotos, modelos de
estudo e queixa do paciente deve ser realizada para o correto diagnóstico e estabelecimento da sequência do plano de
tratamento. Por envolver diversas especialidades, o resultado do tratamento não é imediato, necessitando da colaboração
do paciente. O objetivo deste caso clínico é apresentar a integração das especialidades de Periodontia, Ortodontia e
Dentística Restauradora para a correção e obtenção da estética do sorriso.



RELATO DO CASO:
Paciente do gênero feminino, 19 anos, buscou tratamento odontológico queixando-se do seu sorriso, pois apresentava
diversos diastemas nos dentes anteriores. A paciente apresentava boa saúde geral. Foram realizados os exames clínicos
periodontais, dentais, moldagens para estudo, fotos e exame radiográfico. Constatou-se que a paciente apresentava um
sorriso gengival, por ocorrer exposição de mais de 3mm de tecido gengival durante o mesmo, além da presença dos
diastemas, mordida profunda, descentralização da linha média e falta de alinhamento dental. Foi proposto à paciente um
plano de tratamento multidisciplinar, envolvendo as especialidades de Periodontia, Ortodontia e Dentística Restauradora.
Na Periodontia foi realizada uma cirurgia à retalho e osteotomia para a correção do sorriso gengival, envolvendo dos dentes
14 ao 24, com remoção do freio labial que se encontrava proeminente. Esta técnica cirúrgica foi escolhida porque a
paciente apresentava uma erupção passiva alterada com invasão do espaço biológico. Após 3 meses do período de
cicatrização, a paciente foi encaminhada à Ortodontia para a correção da linha média e alinhamento dental com aparelho
ortodôntico fixo. Por último, na especialidade de Dentística Restauradora, foi realizado o clareamento dental caseiro e
fechamento dos diastemas com restaurações de resina composta. O tratamento foi concluído após 2,5 anos e a paciente
colaborou com o tratamento proposto ficando satisfeita com o resultado final. Observa-se a manutenção dos resultados
clínicos obtidos após 3 anos do término dos tratamentos.

CONCLUSÃO:
Através dos resultados obtidos e confrontados com a literatura, pode-se concluir que a estética do sorriso deve envolver as
diversas especialidades odontológicas, para que se consiga corrigir e harmonizar face, dentes e gengiva.
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