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Reabilitação oral com lentes de contato em cerâmica  
associada a plástica gengival

Queiroz, A.O.S.; Falcón-Antenucci, R.M.; Zavanelli, R.A.; De Alexandre, R.S.; Mazaro, J.V.Q.; Zavanelli, A.C.

O número de pacientes que procuram tratamentos odontológicos estéticos aumenta e está a cada dia mais precoce. 
Devido ao grande apelo social eles buscam uma estética satisfatória que muitas vezes é capaz de elevar a autoestima 
e influenciar o comportamento. Este trabalho tem o propósito de apresentar abordagens para tratamentos 
odontológicos que buscam uma melhora estética do sorriso levando em consideração características positivas e 
negativas de cada paciente. Caso 1: Paciente do sexo feminino, 24 anos de idade, relata insatisfação por apresentar 
recorte gengival irregular com posição dos zênites nos incisivos centrais irregulares e assimétricas com sorriso 
gengival. De acordo com os resultados da avaliação e opção da paciente foi realizado um recorte gengival utilizando 
Mock Up e colocação de lentes de contato cerâmica de canino à canino dos dentes superiores. Os resultados 
apresentaram uma simetria no recorte gengival e uma estética considerada satisfatória pela paciente. Caso 2: 
Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, relata insatisfação com o tamanho de seus dentes e sorriso gengival. 
A paciente apresentava linha do sorriso alta. Sob estudo de proporção áurea e interrelação com as proporções 
faciais do paciente, planejou-se a cirurgia periodontal estética de gengivectomia utilizando como guia cirúrgico o 
Mock-up e lentes de contato cerâmica dos dentes 15 ao 25. Os casos apresentaram uma melhora no arco do sorriso 
e das proporções dentárias dando um aspecto mais jovial realçando a estética do sorriso.
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