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Resumo: 

A combinação entre dentes curtos e exposição exagerada da gengiva pode trazer um desarranjo 

estético. O conjunto entre harmonia, proporção e planejamento são fatores muito importantes 

para o tratamento desses casos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi de relatar um caso clínico 

no qual um aumento de coroa clínica estética com o intuito de aumentar os dentes e diminuir o 

sorriso gengival de um paciente que se queixava de sorriso infantilizado foi realizado. Paciente 

de 24 anos, gênero masculino, sem alterações sistêmicas, procurou tratamento para seu sorriso 

gengival, o qual sua queixa principal era “dentes pequenos, muita exposição gengival”. Desta 

forma após exames prévios e planejamento do caso, optou-se pela técnica cirúrgica de aumento 

de coroa clínica estética realizada do dente 16 ao 26. O aumento de coroa estético é muito 

indicado para casos no qual é necessária  a correção do contorno gengival, aumento dentário ou a 

diminuição da exposição gengival. Conclui-se nesse caso que a cirurgia foi essencial para sanar a 

queixa do paciente e de extrema importância no impacto da sua autoestima. 

Palavras-chave: periodontia, cirurgia, estética. 

 

Clinical Crown Object Surgery Clinical for harmony of smile. 

 Summary: 

 A combination of short teeth and overexposure of the gums can lead to aesthetic disruption. The 

combination of harmony, proportion and planning are very important factors in the treatment of 

these cases. Thus, the aim of this study was to report a clinical case in which an increase in the 

clinical crown in order to increase the teeth and decrease the gingival smile of a patient who had 

complained of a childish smile. A 24-year-old male patient with no systemic changes, treatment 

for his gum smile, or whose main complaint was "small teeth, too much gingival exposure." 

Thus, after the previous exams and case planning, opt for the surgical technique of cosmetic 

aesthetic crown augmentation performed with teeth 16 to 26. The augmentation of the aesthetic 

crown is very indicated for cases in which gingival contour correction is applied. or decreased 

gingival exposure. He concluded in this case that surgery was essential to remedy the patient's 

complaint and extremely important in the impact of his self-esteem.  

Keywords: periodontics, surgery, aesthetics. 

INTRODUÇÃO: 



A cada dia que passa a busca por um sorriso harmônico esta sendo cada vez mais 

procurado, principalmente pelo fato das pessoas estarem cada vez mais em busca de uma estética 

perfeita. A estética do sorriso pode ser conseguida através de um planejamento multidisciplinar, 

no qual o plano de tratamento deve integrar diversas áreas da Odontologia ou em alguns casos 

conseguimos fornecer a autoestima do paciente com apenas um procedimento. (TODESCAN; 

PUSTIGLIONI; CANEIRO., 2002.) 

 Apesar de estar muito presente no cotidiano dos consultórios, o sorriso gengivoso, como 

tema central em literatura é menos evidente que outras abordagens clínica, no entanto na maioria 

dos locais ele é classificado como aquele sorriso que ultrapassa 4 mm de exposição gengival 

Apesar de ter muitos conceitos referente ao o que é considerado sorriso gengivoso, segundo 

(Kokich Jr. et al.). A idade e o sexo são fatores que modificam as características do sorriso, 

mulheres tendem a ter uma exposição maior de gengiva, e pessoas com mais idade tem uma 

exposição dento- gengival diminuída. Quanto a sua etiologia, podemos ter interferências 

recorrentes a: excesso vertical maxilar; protrusão dento- alveolar superior; extrusão e/ou erupção 

passiva alterada dos dentes anterossuperiores; hiperatividade dos músculos elevadores do lábio 

superior, esses fatores podem ser encontrados individualmente ou correlacionados. (SEIXAS; 

PINTO; ARAUJO. 2011). 

  Dentre todos os fatores etiológicos a erupção passiva alterada se faz muito comum. Após 

a conclusão da fase de erupção ativa, geralmente ocorre uma erupção passiva com uma migração 

apical do tecido mole. Durante esse processo, a junção epitelial apical desloca-se para o nível da 

junção cemento-esmalte (JCE), atingindo, assim, uma posição final da margem gengival 

ligeiramente coronal à JCE. Essa condição pode criar problemas estéticos, devido à exibição de 

quantidade excessiva de tecido gengival em dentes anterossuperiores ao sorrir, resultando em 

uma condição chamada de “sorriso gengival”. (CLOZZA; SUZUKI; MOHAJER.,  2014. ) 

 Uma alternativa para tratamento desses casos é a gengivectomia associada à 

gengivoplastia para correção então da assimetria da relação gengiva- dente, também conhecida 

como aumento de coroa clínica estética. Martins et al., em 2010 realizaram trabalho com o 

objetivo de relatar um caso clínico de retalho posicionado apicalmente com osteotomia para 

correção estética do sorriso. Morais et al.1 , em 2010, apresentaram caso clínico que descreve 



protocolo multidisciplinar para a reabilitação de dentes anteriores por meio de cirurgia plástica 

periodontal, em que foi realizada gengivoplastia para remoção de excessos e melhora do 

contorno gengival e restaurações cerâmicas adesivas. (DANTAS; SILVA; SAKO., 2012.) 

 Em diversos casos, além da remoção gengival, precisamos lançar mão da remoção óssea 

por causa da distância biológica. A distância biológica é um espaço que o organismo tem como 

proteção, sendo composta por epitélio juncional e inserção conjuntiva, tendo um valor pré-

determinado de em média 3 mm. Esse espaço tem que obrigatoriamente ser respeitado pelo fato 

que o organismo tem a necessidade disso para continuar saudável, caso isso não ocorra, 

observaremos recidiva gengival, ou seja, ao removermos a gengiva, em diversos casos, 

precisamos também remover o osso para assegurar que a distância biológica não está 

comprometida. (JUNIOR; REIS; BARBOZA. 2013). 

OBJETIVO:  

A cirurgia de aumento de coroa clínica estética está em alta por conseguir dar resultados 

satisfatórios e imediatos, que é o que o paciente procura. Desta forma, o objetivo deste trabalho 

foi de relatar um caso clínico no qual um aumento de coroa clínica estética com o intuito de 

aumentar os dentes e diminuir o sorriso gengival de um paciente que se queixava de sorriso 

infantilizado foi realizado. 

RELATO DO CASO: 

Paciente gênero masculino, 24 anos, sem alterações sistêmicas, e também com adequada higiene 

oral e saúde periodontal, chegou com queixa principal de “dentes pequenos, muita exposição 

gengival”, após um detalhado exame clinico a opção escolhida para o tratamento foi a cirurgia de 

aumento de coroa com finalidade estética envolvendo os elementos dentários do 16 ao 26. 

A técnica cirúrgica como um todo consistiu primeiramente em um planejamento do caso, vendo 

qual seria a altura e largura correta, após realizamos a anestesia seguindo uma sondagem 

transulcular para verificar se tem coroa suficiente para a realização da cirurgia, em seguida 

fizemos as marcações na gengiva para nos auxiliar no momento da incisão com a própria sonda 

milimetrada conseguimos fazer isso, confirmamos então se os tamanhos dos dentes estão 



coerentes, iniciamos então a incisão em bisel interno com as laminas bem afiadas para evitar 

picotamento do tecido, fizemos também uma incisão sulcular para facilitar a remoção do 

colarinho, após fizemos o descolamento total do retalho, seguindo de uma osteotomia, para um 

melhor reposicionamento do retalho, e ostectomia se necessário, verificamos então a distância 

biológica através de uma sondagem, e finalizamos com o reposicionamento do tecido e 

posteriormente a sutura. 

 

Fig. 1 : Aspecto inicial do paciente. 



 

Fig. 2: Aspecto inicial do paciente arcada superior. 

 

Fig. 3: Planejamento do caso com ajuda do compasso, para que façamos a medição correta 

para uma harmonia do sorriso, de acordo com a proporção áurea.  



 

Fig.4: Utilização da sonda milimetrada no momento do planejamento nem como para 

analisarmos o comprimento do dente. 

 

Fig.5 : Anestesia. 



 

Fig.6: Marcação dos pontos com auxilio da sonda milimetrada. 

 

Fig.7: Marcação concluída. 



 

Fig.8: Momento da incisão em bisel interno com a lamina 15C, também chamada de 

gengivotomia. 

 

Fig.9: Incisão intrasulcular para auxiliar no descolamento total do retalho. 



 

Fig. 10: Exposição óssea total. 

 

Fig.11: Descolamento mucoperiosteal total. 



 

Fig. 12: Ostectomia. 

 

Fig. 13: Sondagem para checar a inserção supracristal após a ostectomia. 



 

Fig. 14: Pós operatório imediato. 

 

Fig. 15: Pós operatório de um mês. 

 

 



DISCUSSÃO: 

Hoje em dia vemos rotineiramente os pacientes virem no consultório odontológico na busca de 

um belo sorriso, muitas vezes até para satisfazer suas necessidades e autoestima, pois o sorriso 

desarmônico compromete a estética facial, onde causa desconforto ao paciente e timidez ao 

sorrir, podendo ocasionar a dificuldade de socialização com as demais pessoas. Isso faz com que 

a cirurgia periodontal para correção do sorriso gengival se torne cada vez mais frequente no 

cotidiano do cirurgião dentista. O sorriso tem grande peso para a pessoa se sentir muitas vezes 

satisfeita consigo mesma, como vemos no caso citado acima, com isso vemos que o cuidado com 

a saúde bucal está cada vez melhor e mais procurada.  (TREVISANI, 2014; OLIVEIRA et al., 

2013; CAIRO et al., 2012). 

Como já comentamos o sorriso gengival é sem dúvida, uma das principais queixas de pacientes 

que procuram o consultório odontológico, já que tal situação acaba por influenciar sua vida 

pessoa, social e profissional, e isso faz com que as pessoas muitas vezes buscam uma melhora 

estética. (PIRES; SOUZA; MENEZES; 2010).  

Um parâmetro que nos auxilia na hora de fechar um diagnóstico de sorriso gengival e a 

quantidade de gengiva exposta, quando essa for maior que 3 milímetros essa já entra e 

classificação de sorriso gengival. (PEDRON, 2016) 

Dentre as causas do sorriso gengival podemos ter como causa a hiperatividade do lábio superior, 

e também a hiperatividade do lábio quando a altura da face, o nível da gengiva, também o 

comprimento do lábio e altura dos incisivos centrais se estão dentro dos limites aceitáveis. 

(FARIA et al., 2015.) Outra causa associada ao sorriso gengival é a erupção passiva alterada que 

ocorre quando vemos um aspecto de normalidade na gengiva sem inchaço, e também não vemos 

desgaste na incisal do dente, sendo que o mesmo tenho menos de 9 mm de comprimento, esse é 

um diagnóstico presuntivo de erupção passiva alterada. Temos também a extrusão dento-alveolar 

sendo um dos causadores da exposição anormal da gengiva, aonde os incisivos estruídos podem 

comprometer a posição do osso e na gengiva fazendo com que a linha incisal dos dentes fique 

escondida pelo lábio superior. Outro fator seria quando o terço inferior da face é maior que o 

terço médio aonde a causa do sorriso gengival seria o excesso vertical da maxila. Finalizando, 



podemos ter múltiplas causas associadas, por isso é imprescindível um diagnóstico diferencial, 

podemos, por exemplo, ter associação de excesso vertical de maxila associado com erupção 

passiva alterada como causa de sorrisos gengivais. (ROBBINS, 1999). 

Um dos tratamentos possíveis é o aumento de coroa clínico estético, o qual diminuirá a 

quantidade de gengiva exposta, bem como aumentará o comprimento do dente, deixando um 

sorriso mais harmônico. Podendo em alguns casos associar a um clareamento dentário ou até 

mesmo um planejamento para facetas laminadas. (PEDRON; UTUMI; SILVA; MORETTO; 

2010). 

 

CONCLUSÃO: 

Com esse caso clínico podemos evidenciar o quão a busca pela estética está sendo preconizada 

atualmente, como nos casos de sorriso gengival. O tratamento de gengivectomia após um bom 

planejamento do caso é essencial nesses casos para um novo restabelecimento do contorno 

gengival. Mas antes de qualquer tratamento é importante conversarmos com o paciente para 

entender suas expectativas, e também explanar a ele quais são as possibilidades de tratamento. 
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