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Reabilitação estética com laminados cerâmicos 
associada à plástica gengival - relato de caso

Aesthetic rehabilitation with porcelain laminate veneers 
associated with periodontal plastic surgery - case report

Resumo
Diante da crescente procura do paciente por resultados estéticos e harmo-

niosos, frequentemente, o cirurgião-dentista precisa recorrer a um tratamento 
multidisciplinar, associando várias especialidades para obter sucesso clínico. O 
objetivo deste trabalho foi demonstrar a relevância clínica da confecção e apli-
cação de laminados cerâmicos em dentes ântero-superiores associados a abor-
dagem periodontal. Paciente do gênero feminino, 25 anos de idade, portadora 
de sorriso gengival. Tinha como queixa principal o aspecto estético do sorriso. 
Diante das opções de tratamento, foi realizado o planejamento digital do caso 
e enceramento diagnóstico. Optou-se por aumento de coroa dos elementos 15 
ao 25, clareamento dental conjugado e reabilitação oral com laminados cerâ-
micos de dissilicato de lítio maquiados do 13 ao 23. O mock-up bisacrílico foi 
utilizado como guia cirúrgico para a plastia gengival e osteotomia flapless, feita 
com piezoelétrico. O preparo foi realizado sobre o mock-up, orientado pelas 
guias de silicone previamente confeccionadas no modelo encerado e, após in-
serção do fio retrator, realizada a moldagem com silicone de adição, tomada de 
cores e provisórios em resina bisacrílica. Em outra sessão, foi realizada a prova 
dos laminados e feito condicionamento das peças e do substrato para cimenta-
ção com cimento resinoso. Concluiu-se que, em casos em que há comprome-
timento estético gengival e dental, a associação de técnicas periodontais e pro-
téticas representa uma excelente alternativa de tratamento reabilitador estético.

Descritores: Porcelana dentária, estética dentária, gengivoplastia.

Abstract
In view of the patient’s growing demand for aesthetic and harmonious 

results, dentists often resort to a multidisciplinary treatment, associating a lot of 
specialties to achieve clinical success. The purpose of this study was to demon-
strate the clinical relevance of ceramic laminates in upper anterior teeth asso-
ciated with a periodontal approach. The patient is a woman, 25 years of age, 
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Introdução
A procura dos pacientes por resultados estéticos e 

harmoniosos é frequente no consultório e, geralmente, 
demanda interdisciplinaridade para solucionar o caso e 
alcançar um resultado desejado e previsível1. O sorriso 
gengival vem sendo definido como uma condição não 
patológica em que mais de 3 mm de tecido gengival é 
exposto durante o sorriso, causando desarmonia esté-
tica2,3 e insatisfação do paciente2.

O planejamento estético é dependente da idade, do 
gênero e das expectativas individuais do paciente4,5. Sen-
do assim, o cirurgião-dentista não deve focar somente 
nos parâmetros gengivais e dentais, mas também anali-
sá-los em conjunto com todos os aspectos faciais5,6.

Uma variedade de softwares de planejamento di-
gital pode ser utilizada antes de um enceramento con-
vencional para dar direção ao planejamento e facilitar 
a comunicação com o paciente e a equipe multidisci-
plinar7, permitindo avaliar estética e função e tomar 
decisões clínicas adequadas para cada caso8. O Digital 
Smile Design (DSD) surgiu como uma ferramenta para 
auxiliar em um plano de tratamento mais efetivo e per-
sonalizado9. Consiste no desenho de linhas e formas 
de referência em fotografias intra e extraorais, seguin-
do um guia específico pré-determinado, que auxiliam 

o cirurgião-dentista e a equipe a considerar os fatores 
de risco e as limitações do caso, assim como assime-
trias, desarmonias e violação de princípios estéticos9.

A aparência estética do sorriso está relacionada, 
entre outros fatores, com a posição dos lábios e sua 
curvatura5,10, de forma que a relação entre a gengiva 
e a visualização dos incisivos é um fator determinante 
para o planejamento estético11. Quando a posição da 
borda incisal é inadequada e há uma exibição excessiva 
de tecido gengival, o aumento de coroa em conjunto 
com o tratamento restaurador é indicado7. A cirurgia 
periodontal deve seguir o planejamento digital para 
que possa haver previsibilidade do resultado, respei-
tando o espaço biológico e estabelecendo a formação 
de tecido queratinizado.

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a rele-
vância clínica da confecção e aplicação de laminados 
cerâmicos em dentes ântero-superiores associados a 
abordagem periodontal.

Relato de Caso
Paciente do gênero feminino, A.Z., 25 anos de 

idade, procurou o consultório reportando insatisfação 
com o aspecto estético do sorriso, evidenciando dentes 
desgastados e sorriso gengival (Figura 1).

with gingival smile. Her main complaint was the aesthetic aspect of her smile. Given the treatment options, digital case 
planning and diagnostic waxing were performed. Crown lengthening of the elements 15 to 25, tooth whitening and 
oral rehabilitation with porcelain laminate veneers in the elements 13 to 23 were chosen. The bisacrylic mock-up was 
used as a surgical guide for gingival plasty and flapless osteotomy, performed with piezoeletric. The tooth preparation 
was performed over the mock-up, guided by silicone guides previously made on the wax model. After the insertion 
of the retractor wire, molding was performed with addition silicone, the color was recorded and temporary bisacrylic 
tooth were placed. In another session, the laminates were tested and substrate was conditioned for cementation with 
resin cement. It was concluded that, in cases where there is gingival and dental aesthetic commitment, the association 
of periodontal and prosthetic techniques represents an excellent alternative for aesthetic rehabilitating treatment.

Descriptors: Dental porcelain, dental esthetics, gingivoplasty.

Figura 1 - Foto inicial sorrindo, evidenciando o sorriso gengival. 
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Durante a anamnese foi verificado que a paciente 
não apresentava alterações sistêmicas e não era taba-
gista. Nenhuma anormalidade foi encontrada nos exa-
mes radiográfico e extraoral. Ausência de guia de deso-
clusão anterior e área de recobrimento gengival sobre 
a coroa dentária dos dentes ântero-superiores foram 
observadas no exame clínico intraoral. Além disso, 
achados do exame físico, como desgaste dental coin-
cidente com dentes antagonistas e linha alba em mu-
cosa jugal, combinados com o autorrelato da paciente, 
levaram a um diagnóstico de bruxismo provável. 

O plano de tratamento para o bruxismo provável 
foi estabelecido pelo especialista em Dor Temporo-
mandibular e Dor Orofacial e constituiu-se de consultas 
regulares para investigar as possíveis causas secundá-

rias e orientações a respeito do bruxismo em vigília, in-
cluindo mudança de hábitos e instalação do aplicativo 
Desencoste® no celular da paciente. Dispositivo inte-
roclusal (DIO) superior — com contatos simultâneos e 
bilaterais e guias de desoclusão laterais e anteriores — 
foi confeccionado para controle do bruxismo noturno.

Após análise das informações coletadas na consul-
ta inicial, moldagem para confecção dos modelos de 
estudo e fotos extra (Figuras 1 e 2) e intraorais (Figura 
3) da paciente, optou-se pela realização do planeja-
mento pelo protocolo Digital Smile Design (DSD) 2D 
(Figuras 4 e 5), determinando as linhas faciais de refe-
rência. Dando sequência e utilizando o planejamento 
digital como base, o enceramento diagnóstico foi rea-
lizado sobre os modelos de estudo.

Figura 2 (A-C) - Imagens extraorais iniciais. 

Figura 3 (A-D) - Imagens intraorais iniciais.
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Figura 4 (A-B) - Diagnóstico e planejamento digital do caso com as linhas e elementos de referência faciais estabelecidos.

Figura 5 (A-D) - Planejamento digital do caso.
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O plano de tratamento proposto para a correção 
estética do sorriso gengival foi o aumento de coroa clí-
nica dos elementos 15 ao 25, realização de clareamen-
to conjugado superior e inferior e laminados cerâmicos 
de canino a caninos superiores.

Guias de silicone de condensação (Zetalabor – 
Zhemack) foram feitos sobre o enceramento diagnósti-
co. Um dos guias foi cortado, obedecendo o contorno 
cervical do enceramento, e utilizado como molde para 
a realização do mock-up motivacional com resina bisa-

crílica (Protemp – 3M ESPE), conforme as Figuras 6 e 7.
O aumento de coroa clínica dos pré-molares, ca-

ninos e incisivos superiores foi realizado em consulta 
posterior pela técnica flapless. O mock-up foi utilizado 
como guia cirúrgico para a gengivoplastia com o au-
xílio de lâmina de bisturi 15c, angulada em 45º. Em 
seguida, foi realizada a osteotomia utilizando sistema 
ultrassônico piezoelétrico (CVDentus) com os insertos 
VR1-PK e TR1-PK (CVDentus). O pós operatório pode 
ser visualizado na Figura 8.

Figura 6 (A-B) - Fotografias extraorais com o mock-up motivacional.

Figura 7 - Fotografia intraoral com o mock-up motivacional.

A B
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Após aguardar 30 dias foi realizado o clareamento 
dental misto, associando o clareamento em consultó-
rio com peróxido de hidrogênio 35% (Whiteness HP 
Blue Calcium, FGM) em uma única aplicação de 45 mi-
nutos, seguindo as instruções estabelecidas pelo fabri-
cante, com o clareamento dental em domicílio, onde 
a paciente foi instruída a utilizar gel clareador com 
concentração de peróxido de carbamida a 10% (Whi-
teness Perfect, FGM), durante duas horas, por 21 dias.

Duas semanas após o término do protocolo de 
clareamento conjugado estabelecido, seguiu-se com 
o preparo sobre mock-up dos elementos 13 ao 23, 
para posterior instalação dos laminados cerâmicos. 
Nessa etapa, aplicou-se sistema adesivo convencio-
nal previamente à inserção do mock-up, todavia, sem 
condicionamento ácido prévio, e após a remoção da 
matriz de silicone o adesivo foi fotopolimerizado por 
20 segundos através do provisório, somente para ter 
uma estabilidade maior da resina bisacrilica sobre os 
dentes, para que não solte facilmente no momento da 
confecção das canaletas dos preparos. 

O preparo cervical foi realizado com ponta dia-
mantada esférica, seguido pela marcação de espessura 
mínima necessária do preparo vestibular com ponta 
diamantada anelada (Figura 9A) e da porção incisal 
com ponta diamantada tronco-cônica (Figura 9B). Os 
espaços formados pelas canaletas foram demarcados 
com auxílio de lapiseira com o objetivo de obter maior 
controle da profundidade do preparo. Seguiu-se com 
o preparo dos remanescentes e consequente remoção 
das canaletas com pontas tronco-cônicas e brocas mul-
tilaminadas (Figura 9C). A remoção da resina bisacrílica 
remanescente foi feita com auxílio de lâmina de bisturi 
nº 12. Durante todo o procedimento, utilizaram-se as 
guias de silicone seccionadas de anterior para poste-
rior, a fim de verificar se os espaços por vestibular e in-
terproximal estavam homogêneos e suficientes para a 
confecção dos laminados (Figura 9D). O sistema de ul-
trassom piezoelétrico com os insertos CR1-U e CR4-U 
(CVDentus) foi utilizado para o refinamento do prepa-
ro (Figura 9E), juntamente com tiras de lixa, pontas dia-
mantadas de granulação extra fina e multilaminadas.

Figura 8 (A-B) - Fotografia intraoral do A) pós-operatório imediatoe B) após sete dias.
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Figura 9 (A-E) - Fotografias intraorais do preparo sobre mock-up.

Realizou-se a inserção do fio afastador #00 Ultra-
pack (Ultradent) com hemostático, seguido por pasta 
adstringente de afastamento gengival (3M ESPE) e mol-
dagem com silicone de adição Express XT (3M ESPE) em 
dois passos separados. Em seguida, foi realizado o regis-
tro de cor para envio ao laboratório (Figura 10). Com o 
auxílio de um guia em silicone de condensação, os pro-

visórios foram confeccionados em resina bisacrílica Pro-
temp (3M ESPE) e permaneceram unidos e justapostos 
até a prova e posterior cimentação das peças (Figura 11).

Os laminados em dissilicato de lítio foram confec-
cionados e maquiados pelo TPD André Vieira (Duo Lab, 
Curitiba, PR) com o sistema cerâmico IPS e.max (Ivoclar 
Vivadent) (Figura 12).

Figura 10 - Registro de cor do substrato. Figura 11 - Provisórios em resina bisacrílica.
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A fim de selecionar a cor do cimento resinoso, 
as peças foram provadas com pastas try in (Variolink 
Veneer Try in Ivoclar Vivadent). Uma vez selecionada 
a cor do cimento, os laminados foram condicionados 
com ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos, lavados 
abundantemente e condicionados novamente com 
ácido fosfórico a 35% por 20 segundos, para limpeza 
da superfície interna. Após serem lavados e secos, sila-
no foi aplicado durante 60 segundos.

Os incisivos centrais superiores foram condiciona-
dos seletivamente com ácido fosfórico 35% Potenza 
Attacco (PHS) por 30 segundos, lavados e secados. 
Em seguida, foi aplicado o sistema adesivo Excite F 
(Ivoclar Vivadent) de acordo com as orientações do 
fabricante. Sem fotoativar o adesivo, foi aplicada uma 
porção do cimento resinoso Variolink Veneer High Va-

lue +2 (Ivoclar Vivadent) sobre a peça do 11, a qual foi 
levada em posição. Os excessos foram removidos com 
auxílio de um pincel e, quando acomodada a peça 
referente ao 21, os dois elementos foram fotoativa-
dos por 40 segundos, lembrando de manter a pressão 
digital sobre as peças.

Os mesmos procedimentos foram repetidos para 
a cimentação dos outros laminados e, posteriormen-
te, foi realizada uma fotopolimerização final, sobre 
gel hidrossolúvel, de 80 segundos em cada elemen-
to. Demais excessos de cimento foram removidos com 
auxílio de lâmina n.º 12, seguido por acabamento das 
linhas de cimentação com borrachas (Dhpro) para poli-
mento de resina. O resultado pós cimentação pode ser 
visto nas Figuras 13 e 14, onde é possível observar a 
satisfação e autoconfiança reestabelecida.

Figura 12 (A-C) - Peças de Dissilicato de Lítio, confeccionadas pelo TPD André Vieira.

Figura 13 (A-D) - Fotografias intraorais finais.
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Figura 14 (A-G) - Fotografias extraorais finais.
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Discussão
A relação entre tecido rosa e branco e os aspectos e 

características faciais são fatores importantes a serem ana-
lisados durante um planejamento reabilitador estético. Em 
alguns casos, como nesse apresentado, a multidisciplinari-
dade tem papel fundamental para a completa resolução da 
queixa do paciente e a comunicação entre a equipe envolvi-
da deve ser clara e objetiva, a fim de proporcionar o melhor 
tratamento possível, em que todos os padrões estéticos e 
biológicos são considerados.

Quanto ao diagnóstico de bruxismo, Lobbezoo et al.12 

(2018) estabeleceram três possíveis situações: 1. Bruxismo 
possível — quando se tem somente o autorrelato do pa-
ciente por meio de questionário e/ou anamnese. 2. Bruxis-
mo provável — achados no exame físico combinados com 
relato do paciente ou não. 3. Bruxismo definitivo — diag-
nosticado com exame instrumental positivo com ou sem re-
lato do paciente e/ou achados no exame físico. No caso em 
questão, a polissonografia não foi realizada para confirmar 
o diagnóstico por ser considerada um exame de alto cus-
to aliado à dificuldade de ambientação do paciente e, por 
contarmos com achados no exame físico e com o autorre-
lato, o diagnóstico de bruxismo provável foi estabelecido.

O planejamento através do Digital Smile Design for-
nece informações importantes tanto para o clínico quanto 
para o paciente, uma vez que este já consegue visualizar 
uma simulação do seu tratamento antes mesmo de ser ini-
ciado, podendo ter até funções médico-legais13.

Para o aumento de coroa clínica, optou-se pela téc-
nica flapless por meio de piezoelétrico devido ao fenótipo 
gengival da paciente ser favorável. Os benefícios da técnica 
incluem: melhor cicatrização de tecidos moles, tempo cirúr-
gico reduzido, ausência de suturas, menos desconforto pós 
operatório, osteotomia mais precisa, sangramento contro-
lável e, ainda, diminuição de respostas inflamatórias inde-
sejáveis, como dor e edema14. Os insertos utilizados para 
a osteotomia possuem uma demarcação equivalente a 3 
milímetros e são constituídos por um diamante plano sele-
tivo para tecido ósseo, o que evita o desgaste de estruturas 
indesejáveis, mas ainda assim, requerem cuidado quando 
utilizados: os movimentos devem ser intermitentes e o pro-
cedimento necessita de irrigação constante.

O conhecimento da técnica aliada ao embasamento 
científico foi de extrema relevância no momento dos pre-
paros de laminados executados no relato do caso descrito 
acima. A utilização das matrizes de silicone, com recortes 
específicos com o objetivo de orientar as espessuras dos 
desgastes, favorecem para um procedimento conservador, 
confiável e previsível15. Com relação à cimentação adesiva, 
a presença do esmalte dental resulta em uma ótima resis-
tência de união16,17. Portanto, os laminados cerâmicos pro-
porcionam um procedimento estético seguro, conservador 
e eficaz, apresentando uma taxa de sobrevida satisfatória, 
onde estudos de acompanhamento clínico demonstraram 
uma taxa de sucesso de 96% após 5 anos18, 94,4% após 
12 anos19 e de 82,93% após 20 anos20.

Conclusões
Conclui-se que, em casos em que há comprometi-

mento estético gengival e dental, a associação de técnicas 
periodontais e protéticas representa uma excelente alterna-
tiva de tratamento reabilitador. Além disso, o planejamen-
to digital é um facilitador na comunicação entre a equipe 
multidisciplinar e o paciente, aumentando também, a pre-
visibilidade do caso. 
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