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Introdução: Atualmente há uma grande demanda dos pacientes por soluções estéticas
de seus sorrisos. Um sorriso perfeito depende da harmonia de 3 parâmetros: dentes
(estética branca), gengiva (estética rosa) e lábios. Diversas técnicas foram propostas
para obtenção de um sorriso harmonioso e perfeito. Dentre elas, o recontorno gengival
por meio do aumento de coroa é uma das mais empregadas. Objetivo: O Objetivo do
presente trabalho é realizar o relato de um caso clínico realizado no Estágio
Supervisionado I do curso de Odontologia do Unileste de paciente com sorriso
gengival. Metodologia: Paciente A.C.S.B, sexo feminino, 35 anos de idade, sem
comprometimento
sistêmico, não fumante, compareceu a Clínica Odontológica do Unileste queixando-se
que ao sorrir, havia exposição gengival excessiva. Após o exame clínico observou-se
que a mesma apresentava as coroas dos dentes 13 ao 23 pequenas, com desgaste das
bordas incisais e excesso de tecido gengival. O exame radiográfico revelou que havia
invasão do espaço biológico nesta área. O plano de tratamento proposto consistiu na
realização de aumento de coroa dos dentes 13 ao 23, montagem em articulador para
enceramento diagnóstico, reconstrução das bordas incisais dos dentes e ajuste oclusal.
Resultados: Vinte e um dias após a realização da cirurgia de aumento de coroa foi
observada uma ótima cicatrização do tecido gengival, com posicionamento adequado
da margem gengival e tamanho proporcional das coroas dos dentes 13 ao 23. Quarenta
e cinco dias após o procedimento foi realizada a moldagem e montagem em articulador
semi-ajustável e posteriormente enceramento diagnóstico. A partir deste as bordas
incisais dos dentes 13 ao 23 foram reconstruídas com resina fotopolimerizável e feito o
ajuste oclusal da paciente. A paciente demonstrou grande satisfação com os resultados
obtidos Conclusão: A estética do sorriso está diretamente relacionada ao equilíbrio
entre estética rosa e branca. O tratamento desta condição exigiu abordagem
interdisciplinar. A cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica associada à
reconstrução dos dentes é um tratamento viável, devolvendo a harmonia do sorriso e a
auto-estima da paciente.
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