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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Reabilitações estéticas na Odontologia vem
se tornando cada vez mais importantes, pelo fato de os padrões estéticos influenciar a vida dos
pacientes (SANTOS & FERRAZ, 2011). Visto que procedimentos estéticos representam um desafio
ao Cirurgião-Dentista, para que a harmonia do sorriso seja obtida, é necessário que haja um equilíbrio
entre a estética branca e vermelha, que representam os tecidos dentários e gengivais, e que os mesmos
se encontrem saudáveis (PINTO et al., 2013). A plastia gengival é uma cirurgia que pode ser indicada
nesses casos, pois além do restabelecimento fisiológico do espaço biológico ela também atua como
coadjuvante aos procedimentos restauradores, potencializando a estética dental sendo compatível
com a saúde periodontal (PEDRON et al., 2010). Na reabilitação de indivíduos portadores de perdas
dentárias únicas, múltiplas ou totais, para que uma prótese seja confeccionada, seja ela fixa de um ou
mais elementos, parcial removível ou total, é necessária a adequação das estruturas de suporte para a
posterior instalação de uma prótese. (OLIVEIRA et al., 2018). Para isso, é fundamental que
profissionais busquem mais conhecimento sobre essas técnicas ou que encaminhem para profissionais
de confiança, obtendo-se assim, sucesso nos procedimentos odontológicos e satisfação dos pacientes
(OLIVEIRA, 2019). O objetivo do presente estudo é descrever um tratamento que restabeleceu a
harmonia do sorriso através de uma cirurgia periodontal para posterior reabilitação protética, por meio
de um relato de prontuário. MATERIAL E MÉTODOS: Este projeto foi submetido ao Comitê de
Ética do Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG e foi aprovado (CAAE 34261220.0.0000.5668).
Serão selecionados prontuários de pacientes, a partir do arquivo da recepção do Curso de Odontologia
do Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG, que tenham realizado reabilitação protética com
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tratamento cirúrgico periodontal prévio entre os anos de 2018 e 2019. O prontuário selecionado
apresentará um caso clínico de tratamento que tenha restabelecido a harmonia do sorriso através de
uma cirurgia periodontal para posterior reabilitação protética. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os resultados serão avaliados posteriormente à execução do projeto, sendo realizada comparações
das fotografias pré e pós reabilitação protética e cirúrgica periodontal presentes no prontuário, bem
como a comparação da técnica empregada no caso clínico com as já descritas na literatura.
CONCLUSÃO: A desarmonia do sorriso gera impacto na vida dos pacientes, e pelo fato de algumas
situações estéticas se apresentarem bastante desfavoráveis e de difícil correção, é necessário que o
Cirurgião-Dentista realize um correto diagnóstico e um planejamento criterioso, tendo conhecimento
sobre as técnicas a serem utilizadas no tratamento, para então, tornar esses procedimentos mais
previsíveis e longevos.
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