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A CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL – RELATO DE CASO CLÍNICO 
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  RESUMO 

O sorriso gengival, embora seja socialmente aceitável, é visto por muitos pacientes como uma condição 
indesejável, talvez porque a exposição acentuada da gengiva rosada interfira com a harmonia da “estética 
branca” dos dentes. Para a correção do sorriso gengival, a maioria dos planos de tratamento lança mão de 
um procedimento cirúrgico invasivo que alonga a coroa dos dentes e ameniza a exposição da gengiva. 
Através deste relato de caso, buscou-se uma nova ferramenta para o profissional visualizar, previamente à 
cirurgia, um método para observar a necessidade ou não de correção do espaço biológico. 

Palavras-chave: Odontologia, Cirurgia Plástica Periodontal, Estética. 

 
ABSTRACT 

Many patients, though it is socially acceptable, see the gummy smile, as an undesirable condition; perhaps 
because of the severe exposure pink gums interfere with the harmony of "white esthetics" of the teeth. For 
correction of gummy smile, most treatment plans makes use of an invasive surgical procedure that lengthens 
the crown of the tooth and the gum softens exposure. Through this case report, we sought a new tool for the 
professional view, prior to surgery, a method to observe the necessity of correcting the biological space. 

Key words: Dentistry, Periodontal Plastic Surgery, Esthetics. 

 

INTRODUÇÃO  
 

De acordo com Ferreira, (1986) “A palavra estética é definida como o estudo racional do belo, quer 
quanto à possibilidade da sua conceituação, quer quanto à diversidade de emoções e sentimentos que suscita 
no homem. Do ponto de vista etimológico, esse termo deriva do grego, significa percepção e refere-se a um 
entendimento do belo e da beleza”. 

Uma boa avaliação facial, bem como o modo com o qual a face expressa emoção e realiza 
comunicação são partes imprescindíveis para o planejamento de um tratamento odontológico. O sorriso tem 
uma das mais importantes funções na vida social dos seres humanos sendo indispensável para expressar 
amizade, contentamento e aceitação entre os indivíduos. A aparência dento facial pode gerar julgamentos de 
cunho social e pessoal, isso dada a mudança de ênfase no conceito de saúde, que hoje é definido como o 
estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas meramente a ausência de doença 
(FREITAS, COSTA e PINHO, 2007). 

Atualmente a busca pela odontologia estética está cada vez maior, e os pacientes estão mais 
exigentes e críticos em busca da beleza, sem se preocupar a fundo com a sua saúde, sendo prioridade o 
tratamento odontológico estético (SANTOS et al., 2013). 

A procura por um sorriso perfeito tem levado cada vez mais pacientes ao consultório. Pessoas que 
por um motivo ou outro, estão insatisfeitas com seus dentes e, influenciadas pela mídia em geral, buscam 
melhorar seu sorriso. O cirurgião dentista tem buscado o aprimoramento de técnicas e materiais que permitam 
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um resultado estético satisfatório, e que primordialmente devolvam a função e a saúde bucal (MEDEIROS, 
1999). 

Até recentemente, o conceito dos cirurgiões dentistas e do público sobre estética dental era 
necessariamente limitado a alterações somente dos dentes. Porém, hoje, quando se fala sobre o equilíbrio e 
a harmonia da composição dento-facial é imprescindível ressaltar que todo o tecido de suporte, o periodonto, 
é crucial para a estética, sendo que as estruturas periodontais servem como pontos de referência básicos na 
reconstituição da harmonia dento-facial original.  Segundo a definição de alguns autores (FREITAS, COSTA 
e PINHO, 2007), um sorriso agradável e com características de jovialidade pode ser definido como aquele 
que expõe completamente os dentes superiores, podendo apresentar uma exposição gengival de 1mm a 
3mm. Todavia, em estudo recente, pesquisadores constataram que para ortodontistas e leigos o limite estético 
de exposição gengival é de até 2mm, sendo que dentistas clínicos gerais foram incapazes de detectar 
discrepâncias de até 4mm de exposição gengival. 

De acordo com Pedron et al., (2010), quando as pessoas estão felizes, bem-humoradas ou sentem 
prazer em algo elas sorriem. A posição que o lábio superior assume neste ato é chamada de linha do sorriso. 
Algumas pessoas, quando sorriem grandemente, expõem a gengiva localizada superiormente aos dentes 
anteriores, em uma condição que é chamada comumente de “sorriso gengival”. 

De acordo com Araújo, Kina e Brugera, (2007), pessoas que utilizaram aparelho ortodôntico, 
queixam-se de sua aparência e procuram ajuda clínica para correção do sorriso gengival.   

De acordo com Freitas, Costa e Pinho, (2007) “Dentro dos modernos princípios da odontologia 
estética, o cirurgião-dentista tem que trabalhar com duas análises. A primeira avaliação, de fundamental 
importância para qualquer tratamento dentário, é observar e medir a exposição dental com os lábios em 
repouso. Na avaliação do paciente em posição normal da cabeça e com a mandíbula em repouso, os lábios 
deveriam estar entreabertos, os dentes levemente afastados e parte do terço incisal dos incisivos superiores 
deveriam estar visíveis, variando de 1mm a 5 mm, dependendo da altura dos lábios, da idade e do gênero do 
paciente. Havendo sorriso gengival, torna-se essencial conhecer a etiologia da discrepância para definir o 
plano de tratamento, pois existe uma variedade de fatores que podem provocar a exposição gengival 
excessiva”. 

A etiologia do sorriso gengival é variada e sua correta identificação é fundamental para confecção 
de um plano de tratamento eficaz. É essencial que haja o diagnóstico e o planejamento integrado das causas 
que alteram o sorriso, bem como o desenvolvimento de técnicas restauradoras adequadas à evolução da 
harmonia de conjunto dada pelos lábios, gengiva e dentes (MACEDO et al., 2012).  

Sua etiologia é multifatorial, sendo os principais fatores: excesso vertical maxilar; protrusão 
dentoalveolar superior; extrusão e/ou erupção passiva alterada dos dentes anterossuperiores; hiperatividade 
dos músculos elevadores do lábio superior. Sendo que em grande parte dos casos, alguns fatores, podendo 
ser até mesmo todos, estão associados (DESAI, UPADHYAY e NANDA, 2009). 

Arnett e Bergman, (1993) afirmam que o padrão do sorriso gengival varia muito, dependendo da 
idade do paciente, sendo criança ou adulto, a etnia e o gênero. De acordo com Kokick, Kivak, Shapiro (1999) 
e Patnaik, Rajan, Sanju (2003) existem vários parâmetros para a avaliação da estética do sorriso, como a 
quantidade de exposição gengival, a linha média, o corredor bucal, a proporção entre a largura e a altura dos 
incisivos, a inclinação da coroa dos incisivos, o contorno gengival, o aspecto do arco do sorriso, dentre outros, 
e com o avançar da idade ocorre à perda do tônus tecidual que leva ao alongamento do lábio superior 
diminuindo a exposição da gengiva. 

A habilidade manual do profissional, sua perspectiva visual e o seu conhecimento cientifico são de 
suma importância para compreender os aspectos clínicos e indicar o melhor produto e técnica para a correção 
do sorriso gengival analisando cada caso individualmente (SOUSA et al.,2010). O cirurgião dentista deve 
sempre explicar os riscos e benefícios respeitando a opinião dos pacientes, mantendo o bom senso e a ética 
profissional (PIRES, SOUZA e MENEZES, 2010). 

Segundo Silva et al., (2010) como técnica para correção do sorriso gengival pode ser utilizada a 
gengivectomia, que corrige ou elimina deformidades gengivais, traumáticas ou de desenvolvimento, 
favorecendo a beleza, a harmonia e as características anatômicas ideais reestabelecendo o espaço biológico.  

Segundo Gusmão et al., (2006) pode ser utilizado como um guia cirúrgico o planejamento reverso, 
que tem diversas funções, como definir plano e arquitetura gengival. Está indicado em casos para a cirurgia 
de correção do sorriso gengival por erupção passiva alterada. Esse procedimento oferece ao profissional mais 
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segurança no ato cirúrgico, e um alto grau de precisão e previsibilidade, entre outros apresentando diversos 
benefícios. Para o paciente permite visualizar o esperado resultado. 

A maioria dos planos de tratamento para correção do sorriso gengival lança mão de um 
procedimento cirúrgico invasivo que alonga a coroa dos dentes e ameniza a exposição da gengiva. O que 
não existe até hoje são evidências científicas que permita a escolha da melhor técnica cirúrgica. Ao realizar 
o procedimento cirúrgico é importante avaliar a distância da junção amelocementária à crista óssea alveolar 
(PINHEIRO et al., 2011). Vários fatores que podem causar o sorriso gengival e devem ser diagnosticados 
pelo cirurgião dentista para a correta resolução do problema (SILBERBERG, GOLDSTEIN e SMIDT, 2009). 

Uma das ferramentas para avaliar a predição da resposta do periodonto às correções cirúrgicas, 
ortodônticas e implantodonticas, são as classificações dos diferentes biótipos periodontais, os quais dão 
informações relacionadas às características dos tecidos periodontais e às formas dentárias. O periodonto fino 
e delicado apresenta coroas com formato triangular, cristas ósseas interproximais afiladas, gengiva fina e 
delicada. Este tipo de periodonto tem maior predisposição a sofrer retrações gengivais e perdas de gengiva 
marginal papilar, além de apresentar um prognóstico ruim para cirurgias reconstrutivas. Diferentemente, o 
periodonto espesso e robusto apresenta coroas com formato retangular, processo alveolar mais espessado 
incluindo as cristas ósseas interproximais, e uma gengiva espessa. O prognóstico das reconstruções 
gengivais neste tipo é mais favorável, pois, além do tecido ser de manipulação mais fácil, o potencial de 
reparação do tecido ósseo é maior (LIMA, 2003).  

Como a utilização da classificação do biótipo periodontal não representam a garantia de obtenção 
de resultados precisos e buscando referencias exatas do espaço biológico periodontal, nos baseamos em 
estudos recentes, que utilizam o avanço da imagenologia na técnica da tomografia de feixe cônico, associado 
a uma técnica simples de utilização de um afastador de lábios para a aquisição das imagens, para permitir a 
correta visualização e mensuração das estruturas envolvidas no espaço biológico (JANUÁRIO, BARRIVIERA, 
DUARTE, 2008). 

A utilização das revelações proporcionadas pela tomografia de feixe cônico, obtidas com o afastador 
de lábio, associadas ao planejamento reverso da nova arquitetura do tecido gengival, teriam a possibilidade 
de majorar o sucesso da cirurgia plástica estética periodontal (JANUÁRIO, BARRIVIERA, DUARTE, 2008). 

A cirurgia estética do sorriso gengival, quando for bem-sucedida, garante ao paciente satisfação, 
segurança e eficiência elevando assim sua autoestima (PINHEIRO et al., 2011). 

 

RELATO DE CASO CLÍNICO 
 

Paciente do gênero feminino, com 21 anos de idade, apresentava insatisfação com a aparência de 
seu sorriso, pois exibia uma faixa de tecido gengival maior do que 3mm, considerada excessiva, configurando 
o chamado sorriso gengival. A paciente apresentava normalidade sistêmica, excelente controle de placa e à 
sondagem periodontal a profundidade variava entre 1 e 2mm, com ausência de sangramento (figura 1). 

 
Figura 1 – Caso inicial 
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O planejamento envolvia a correção do sorriso gengival por meio de uma técnica cirúrgica para 
aumentar a coroa dos dentes. Com a finalidade de determinar quais dentes e de que tipo de correção 
necessitariam, realizou-se a moldagem da paciente, com silicone de adição, para obtenção de um modelo de 
estudo. Através do modelo, foi feita a análise do arco côncavo regular e zênite gengival. No próprio modelo 
de estudo desenhou-se o posicionamento considerado ideal da margem gengival, confeccionando-se uma 
guia cirúrgica do arco côncavo regular em resina fotopolimerizável sobre uma matriz de silicone, o que 
configurou uma forma de planejamento reverso à semelhança do proposto por Gusmão et al., (2006) (figura 
2). 

Figura 2 – Guia cirúrgica 

 

 
Com o objetivo de maximizar a previsibilidade do planejamento, utilizou-se a tomografia 

computadorizada de feixe cônico como auxiliar, optando pelo uso de afastador bucal com o objetivo de 
remover o lábio e bochechas da superfície vestibular, possibilitando a visualização do tecido gengival marginal 
e crista óssea (JANUÁRIO, BARRIVIERA, DUARTE, 2008). 

 Da forma descrita, trabalhando o contraste da imagem tomográfica, com a utilização de do software 
para análise de imagens tomográficas Dental Slice (Bioparts), foi possível mensurar a distância entre as 
estruturas marginais, margem gengival e crista óssea, em milímetros, obtendo o espaço biológico, dos dentes 
indicados para o aumento estético da coroa. A margem gengival utilizada como referência para a verificação 
do espaço biológico foi a proposta no estudo prévio pela guia cirúrgica (figuras 3, 4 e 5). 

 
Figura 3 – Molar superior esquerdo 

 

 

 

Figura 4 – Premolar superior esquerdo 
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Figura 5 – Incisivo lateral superior direito 

 

 

Como resultado desta análise, a técnica de escolha foi o aumento de coroa clínica através de 
gengivectomia nos elementos superiores anteriores, pois o espaço biológico apresentava-se aumentado, 
provavelmente devido às deiscências ósseas e ou excesso de tecido gengival.  

Porém, nas regiões posteriores (primeiros e segundos pré-molares) foi necessário planejar  a 
técnica de retalho dividido, com  osteotomia e reposicionamento apical do retalho, reestabelecendo desta 
forma um novo espaço biológico, com uma posição de margem gengival mais apical. 

Procedendo-se para a cirurgia periodontal de acordo com o protocolo cirúrgico da Universidade 
Regional de Blumenau, e após anestesia infiltrativa, com a guia cirúrgica em posição, foram demarcados 
através da perfuração da gengiva, com uma sonda periodontal, os pontos delimitantes do novo contorno 
gengival (figura 6). 

 
 

Figura 6 – delimitação do novo contorno 
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Removida a guia cirúrgica, com bisturi e lâmina 15, realizaram-se incisões em bisel externo, de 
canino a canino, iniciando-se apicalmente às marcações realizadas como descrito por Lindhe, (2011) (figura 
7). Com uma incisão secundária o colarinho de tecido mole resultante foi removido.  

 
Figura 7 – Incisões em bisel externo 

 

Na sequência, foi realizado debridamento meticuloso da região de canino a canino e afinamento da 
margem gengival com raspagem do tecido mole utilizando o bisturi de Kirkland, bem como criação dos sulcos 
de escape com alicate de cutícula. 

Concluída a cirurgia da região anterior, passou-se para os pré-molares do lado esquerdo, e através 
de uma incisão sulcular, um retalho de espessura parcial foi elevado, permitindo acesso ao tecido ósseo que 
através de ressecção, utilizando instrumentos manuais foi recontornada até permitir o reposicionamento apical 
da margem gengival, em acordo com o previsto na guia cirúrgica.  

 
Figura 8 – Ressecção óssea 

 

Testada e conferida a plástica periodontal, o retalho foi reposicionado apicalmente e finalizado com 
sutura ancorada em periósteo, para não permitir a mobilidade do mesmo (figura 9). Procedeu-se então da 
mesma forma descrita para os pré-molares do lado direito. 

Figura 9 – Sutura em periósteo 
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Não foi utilizado cimento cirúrgico, já que preferiu-se orientar a paciente a realizar o controle de 
placa utilizando um meio químico auxiliar (Digluconato de clorexidina a 0,12%, Periogard – Colgate), no 
período do pós-operatório. 

Aos 90 dias de cicatrização, foram reavaliados e apresentavam-se em normalidade todos os 
parâmetros periodontais, observou-se o restabelecimento da harmonia entre os dentes, lábios, gengiva e 
sorriso (figura 10). 
 

Figura 10 – Pós-operatório de 90 dias 

 

 
DISCUSSÃO 
 

A odontologia busca atualmente o equilíbrio entre a excelência biológica, funcional e estética, pré-
requisitos esses, que devem ser fundamentalmente levados em consideração nos procedimentos 
odontológicos. O surgimento de técnicas inovadoras, bons materiais odontológicos e o auxílio de aparelhos 
de imagem, possibilitam aliar a funcionalidade e a estética, promovendo maior segurança ao cirurgião dentista 
(SANTOS et al., 2013). 

 A especialidade de periodontia possui uma função essencial na construção da estética facial, 
melhorando o sorriso, de forma a promover a harmonia entre os dentes, lábios e gengiva (GARBER e 
SALAMA, 2000 e SABA-CHUJFI, SANTOS-PEREIRA, 2007). 

Atualmente o número de pacientes à procura da estética está cada vez maior e, dessa forma, a 
cirurgia periodontal com esta finalidade também cresceu. (FARIAS et al., 2009). 

Para correção da excessiva exposição gengival durante o sorriso, exige-se que o profissional tenha 
conhecimento científico e habilidade prática para realizar um procedimento tão minucioso por provocar uma 
grande mudança na aparência dento facial (FARIAS et al., 2009).  

Diversas são as abordagens da cirurgia plástica periodontal para a correção do sorriso gengival. 
Uma delas é a cirurgia de gengivectomia de bisel interno para a região ântero-superior, que permite 
recontorno gengival e acesso para raspagem e alisamento radicular com mínima perda de tecido, de modo a 
posicionar a margem gengival ao nível da junção amelocementária quanto acesso para a remodelação do 
tecido ósseo (SOUSA et al., 2010).  

Outros autores utilizam a cirurgia a retalho e preconizam a utilização da junção cemento esmalte, 
como parâmetro para a osteotomia, onde o que guia a incisão inicial em bisel interno é um planejamento 
reverso (GUSMÃO et al., 2006).  

Entretanto para poder realizar a gengivectomia, a profundidade de sondagem deve ser de 3mm ou 
mais, sendo, portanto, considerada uma técnica restrita, embora de alto valor quando da correta indicação 
(SILVA et al., 2010). 

A maior dificuldade tanto na escolha da técnica quanto na previsibilidade da mesma é saber com 
certeza, antes do procedimento cirúrgico ou do retalho ser elevado, onde se encontra o nível da crista óssea 
alveolar, em relação à junção cemento-esmalte e à margem gengival, para que se determine o correto espaço 
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biológico e a necessidade de remoção de tecido gengival somente ou da associação da osteotomia para o 
recontorno.  

De fato, pode-se utilizar a sondagem transgengival como um método preciso na avaliação da altura 
da crista óssea alveolar, sem a necessidade de exposição cirúrgica prévia das áreas que serão tratadas. Este 
é um procedimento bem estabelecido há anos por Greenberg, Laster e Listgarten, (1976) mas exige de 
qualquer forma, a anestesia local do paciente, e pode ser classificado como um procedimento invasivo, ainda 
que menor. 

Tudo decorre então da importância em se verificar, qual o estado atual do espaço biológico e o seu 
reestabelecimento após o procedimento cirúrgico, onde o espaço biológico é representado, segundo Pedron 
et al., (2010), pela união dos tecidos gengivais e da superfície dental.  

Uma definição mais exata das dimensões do espaço biológico foi proposta por Gargiulo, Wentz e 
Orban, (1961), que através de material de autópsia determinou uma zona do periodonto marginal de 2,04mm 
que não deve ser invadida por procedimentos restauradores. Em outras palavras, é um espaço presente na 
raiz do dente, acima da crista óssea alveolar, onde irão se aderir o epitélio juncional e se inserir as fibras 
gengivais que formam a chamada inserção conjuntiva. Estas estruturas são uma barreira de defesa entre a 
ação do biofilme dental e a crista óssea alveolar, assegurando a homeostase do periodonto. O espaço 
biológico tem em média 2,04mm sendo 0,97mm por epitélio juncional e 1,07mm por inserção conjuntiva. 

A utilização da tomografia de feixe cônico com o uso do afastador, como proposto por Januário, 
Barriviera, Duarte, (2008), nos proporcionou um método não invasivo de obter medidas precisas do espaço 
biológico. Estas, são de fundamental importância no planejamento cirúrgico do tratamento do sorriso gengival 
pelo aumento da coroa clínica dos dentes.  

Também o planejamento reverso foi um importante aliado, pois permitiu à paciente vislumbrar o 
resultado antes mesmo do procedimento, dando uma noção real do resultado que poderia ser alcançado. 
Para o cirurgião, ele permite avaliar a necessidade de aplicação de proporções estéticas nas dimensões dos 
dentes, sendo um facilitador na transposição para a boca da definição harmônica da arquitetura gengival 
obtida no estudo prévio. 

 
CONCLUSÃO 
 

A cirurgia plástica gengival pode devolver a função e a harmonia que existe entre a estética dental 
e facial aliada à saúde.   

A metodologia utilizada no relato deste caso proporcionou: mensurar as estruturas envolvidas no 
espaço biológico, de maneira indolor, não invasiva e com alta precisão, previamente à cirurgia. 

O grau de previsibilidade da cirurgia, com a obtenção das medidas do espaço biológico e a aplicação 
da guia cirúrgica, contendo o estudo prévio da nova posição da margem gengival no transcirúrgico, 
proporcionou ao cirurgião segurança plena na execução do procedimento. 

A satisfação da paciente, pela obtenção de um melhor resultado estético e funcional, pela devolução 
de um sorriso natural e pela melhora na autoestima do mesmo, pode ser potencializada pelo cuidado e 
previsibilidade proposto por esta metodologia. 
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