
 

 
  

  

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AUMENTO DE COROA CLÍNICA ESTÉTICO – RELATO DE CASO 

  

  

  

  

LORENA QUESSADA ALIBERTI  

  

  

  

  

  

  

  

 MARINGÁ – PR  

2019 

  



 

  

Lorena Quessada Aliberti  

  

  

  

  

  

  

  

  

AUMENTO DE COROA CLÍNICA ESTÉTICO – RELATO DE CASO  

  

  

  

  

  

  

  

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Odontologia da UniCesumar – Centro 

Universitário de Maringá como requisito 

parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) 

em Odontologia, sob a orientação do Prof. 

Mestre Humberto Bordini do Amaral 

Pasquinelli.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MARINGÁ – PR  

2019 

 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO  

LORENA QUESSADA ALIBERTI  

  

  

  

  

AUMENTO DE COROA CLÍNICA ESTÉTICO – RELATO DE CASO  

  

  

  

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Odontologia da UniCesumar – Centro  

Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em 

Odontologia, sob a orientação do Prof. Mestre Humberto Bordini do Amaral Pasquinelli.   

  

  

Aprovado em: ____ de _______ de _____.  

  

  

  

BANCA EXAMINADORA  

  

  

  

__________________________________________  

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)   

  

  

__________________________________________  

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição)  

  

  

__________________________________________  

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição)  

  

  

 

 



 

AUMENTO DE COROA CLÍNICA ESTÉTICO  

  

  

Lorena Quessada Aliberti  

  

  

RESUMO  

  

O sorriso gengival é considerado como uma exposição excessiva da gengiva durante o sorriso. 

A literatura sugere que uma exposição de 3mm ou mais já pode ser caracterizado como sorriso 

gengival. Tal característica pode acarretar em comprometimento estético, muitas vezes, 

refletindo em uma baixa autoestima. Essa característica afeta grande parte da população, sendo 

prevalente em torno de 10 a 25%, afetando, com mais frequência, as mulheres do que os 

homens. O tratamento e a consequente resolução do caso dependem do correto diagnóstico e 

identificação da etiologia. Com base nisto, o objetivo do presente trabalho é apresentar, através 

de uma revisão de literatura, as diferentes causas e opções de tratamento para correção do 

sorriso gengival. Ele pode ser causado por diferentes fatores como, por exemplo, excesso 

vertical de maxila, erupção passiva alterada, lábio superior curto, extrusão dento-alveolar, 

hiperfunção do músculo levantador do lábio superior ou, ainda, a combinação de dois ou mais 

fatores. Assim, a literatura sugere a cirurgia ortognática, que se mostra efetiva na resolução de 

quadros de excesso vertical de maxila, enquanto que, para os casos de erupção passiva alterada, 

o aumento de coroa clínica tem resultados satisfatórios. Para os casos de hiperfunção muscular, 

as principais abordagens sugeridas são a utilização de toxina botulínica ou, ainda, a cirurgia de 

reposicionamento labial, sendo esta última de resultados mais duradouros. Podemos concluir, 

desta forma, que o sorriso gengival pode ser causado por diferentes etiologias e que o sucesso 

do tratamento depende, principalmente, do correto diagnóstico.  

  

Palavras-chave: Aumento de Coroa. Reposicionamento Labial. Sorriso Gengival.   

  

  

AESTHETIC CLINICAL CROWN INCREASE  

  

ABSTRACT  

  

Gingival smile is considered an overexposure of the gum during the smile. The literature 

suggests that an exposure of 3mm or more may already be characterized as a gum smile. Such 

characteristic may result in aesthetic impairment, often reflecting in a low self-esteem. This 

characteristic affects a large part of the population, being prevalent around 10-25%, affecting 

women more often than men. The treatment and consequent resolution of the case depend on 

the correct diagnosis and identification of the etiology. Based on this, the purpose of this paper 

is to present the different causes and treatment options for gingival smile correction through a 

literature review. Gingival smile may be caused by different factors, such as vertical jaw excess, 

altered passive eruption, short upper lip, tooth-alveolar extrusion, upper lip lifter hyperfunction, 

or a combination of two or more factors. The literature suggests that orthognathic surgery is 

effective in resolving cases of vertical maxillary excess, while for cases of altered passive 

eruption the clinical crown increase has satisfactory results. For cases of muscle hyperfunction, 

the main approaches suggested are the use of botulinum toxin or lip repositioning surgery, the 



 

latter with longer lasting results. We can conclude that gum smile can be caused by different 

etiologies and that the success of treatment depends mainly on the correct diagnosis.  

  

Keywords:  Crown  Increase.  Gingival  Smile.  Lip  Repositioning.  
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1 INTRODUÇÃO   

  

 O termo “sorriso gengival” é utilizado quando existe uma sobre-exposição da gengiva maxilar 

durante o sorriso. Em casos severos, essa sobre-exposição pode ser visível em uma posição de 

repouso (SILBERBERG et al., 2009). Quando temos uma exposição de gengiva superior a 3 

mm, consideramos que o paciente possui um sorriso gengival, tendo assim o comprometimento 

estético.  

 A sociedade atual impõe a busca por um padrão de beleza, onde os pacientes procuram 

correções estéticas imediatas para conseguir se encaixar dentro desse contexto. Segundo Pedron 

et al (2010, p. 89) “a exposição excessiva da gengiva durante o sorriso, conhecida por sorriso 

gengival, associada à coroa clínica curta dos dentes ântero-superiores, pode resultar em 

problemas estéticos”. A proporção áurea vem sendo aplicada como um método de estudo para 

se avaliar se existe um sorriso harmônico e estético, mas nem sempre consegue ser aplicada na 

prática, visto que cada paciente apresenta uma causa diferente quando se trata do sorriso 

gengival. “As regras áureas do sorriso são diretrizes, mas, servem apenas para orientar uma 

reconstrução estética devendo ser aplicadas com cautela, levando em consideração 

principalmente a característica individual de cada paciente” (SOARES, 2006, p. 349).  

 O sorriso gengival excessivo possui várias etiologias e, desta forma, modalidades terapêuticas 

que são abordadas para cada tipo de diagnóstico específico. Com isso, cabe ao clínico iniciar 

uma avaliação facial e dentária e conhecer os diferentes tipos de etiologias para que sejam 

diagnosticados e selecionados os melhores tipos de tratamentos para os determinados casos.  

 As principais etiologias descritas na literatura são lábio superior curto, que é caracterizado por 

uma altura labial fora das medidas apropriadas comprometendo a estética; erupção passiva 

alterada, caracterizada por uma localização do epitélio juncional, em relação à junção amelo-

cementária no sentido coronal; excesso vertical de maxila, condição que envolve o crescimento 

excessivo da maxila, e que, como consequência, temos a aparência de rosto longo, no qual o 

aumento da altura facial é aparente, principalmente no terço inferior da face; extrusão dento-

alveolar anterior, que ocorre quando um ou mais dentes ânterosuperiores sobre-erupcionam em 

demasia, e a linha imaginária que é traçada entre a margem gengival de canino superior à canino 

superior, que também deve passar na margem gengival de incisivos centrais superiores, nos 

casos em que ocorre a extrusão dento-alveolar, torna-se côncava, tendo assim o sorriso gengival 

aparente; e hiperplasia gengival, em que ocorre o aumento gengival devido ao acúmulo de placa, 
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acabando por cobrir as coroas clínicas, deixando o sorriso do paciente com uma aparência 

inestética.   

O diagnóstico correto é fundamental para se traçar um bom plano de tratamento, assim, 

podemos elencar: a Gengivectomia, como a técnica utilizada nos casos de hiperplasia gengival, 

em que ela permite a exposição da coroa anatômica levando ao aumento da coroa clínica e 

melhorando a aparência do sorriso; a Cirurgia ortognática, que é efetiva na resolução de quadros 

de excesso vertical da maxila, na qual uma porção de osso maxilar deve ser removido e a maxila 

será reposicionada; o Reposicionamento ortodôntico, no qual os dentes são ortodônticamente 

intruídos, sendo realizado em pacientes que apresentam extrusão dentoalveolar; a Cirurgia de 

reposicionamento labial, que é recomendada nos casos de hiperfunção muscular; a Toxina 

Botulínica, como uso corretivo quando o sorriso gengival está ligado, exclusivamente, à 

atividade muscular, podendo ser utilizada, também, nos casos de hiperfunção muscular.  

  

  

1.1 OBJETIVO  

  

 O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico, no qual o aumento de coroa clínica foi 

utilizado para correção de sorriso gengival por erupção passiva alterada.  

  

  

1.2 JUSTIFICATIVA  

  

 Na atualidade, onde a exigência estética é cada vez maior, cresce também a cobrança dos 

pacientes em ter o sorriso perfeito, o que leva à busca por estudos que indicam o tratamento 

mais adequado para determinado tipo de sorriso gengival. Assim, têm-se também uma 

preocupação pela necessidade de avaliação e pelo correto diagnóstico em se determinar o 

tratamento mais efetivo para os diferentes tipos de casos. No caso da Erupção Passiva Alterada 

deve-se avaliar seus diferentes tipos e subtipos para que o tratamento seja escolhido de forma 

correta e não ocorra sua recidiva após a realização do tratamento.  
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2 DESENVOLVIMENTO (REVISÃO DE LITERATURA)  

  

 Nos dias de hoje, a exigência é cada vez maior quando falamos da estética dos dentes anteriores. 

Assim, deve ser levado em consideração três fatores que compõem o sorriso: os lábios, os dentes 

e a gengiva, no qual as três divisões atuam em conjunto, levando a um sorriso harmonioso. Para 

ser analisada essa estética, foi realizado um estudo utilizando o scanner intraoral, com a 

obtenção de modelos tridimensionais maxilares de indivíduos com tecido periodontal saudável. 

O plano oclusal serviu como referência  horizontal para medir a relação posicional entre o zênite 

gengival (GZ) dos dentes anteriores superiores, o ângulo formado entre a linha gengival e a 

linha média da maxila (GLA), a distância entre o GZ do incisivo lateral e linha gengival (LID), 

e a distância entre o GZ e a superfície média bissectada vertical ao longo do eixo da coroa 

clínica (VBMS). O estudo comparou 14 homens e 47 mulheres, ambos jovens chineses, tendo 

como resultado que o gênero não teve interferência na pesquisa nos índices de contorno 

gengival GLA e o LID. Com essa pesquisa, Ke et al. (2018) concluiu que o zênite gengival na 

posição dos diferentes dentes está em diferentes alturas. A direção e o grau do desvio do zênite 

gengival e da distância entre o zênite gengival e a superfície média bissectada vertical ao longo 

do eixo da coroa clínica também estão relacionados à posição do dente.  

 Segundo Silberberg et al. (2009), o termo “sorriso gengival” é utilizado quando existe uma 

sobre-exposição da gengiva maxilar durante o sorriso. Em casos severos, essa sobreexposição 

pode ser visível em uma posição de repouso. O sorriso gengival tem uma prevalência de 10% 

em jovens de 20 a 30 anos e ocorre mais em mulheres do que em homens.   

Quando há uma exposição de gengiva superior à 3 mm podemos considerar que o 

paciente possui um sorriso gengival, tendo assim, o comprometimento estético. O sorriso 

gengival excessivo possui várias causas e também várias modalidades terapêuticas que são 

abordadas para cada tipo de diagnóstico específico, cabendo ao clínico iniciar uma avaliação 

facial e dentária e conhecer os diferentes tipos de etiologias para que sejam diagnosticados e 

selecionados os melhores tipos de tratamentos para os determinados casos. Lábio superior curto, 

erupção passiva alterada, crescimento maxilar vertical, extrusão dento-alveolar anterior e 

sorriso gengival induzido por placa bacteriana são alguns dos diferentes tipos de etiologias que 

são diagnosticadas como causas do sorriso gengival, levando ao comprometimento estético 

desses pacientes, e desencadeando diferentes tipos de tratamentos.  

 Uma das principais causas é a erupção passiva alterada, que resulta em coroas clínicas curtas, 

dando uma aparência inestética, tipicamente tratada pelo aumento de coroa clínica estética, 

realizada por gengivectomia ou retalho posicionado apicalmente com ou sem ostectomia.   
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Segundo Silva et al. (2015), foi realizado um ensaio clínico intervencionista prospectivo, 

com o objetivo de avaliar as características clínicas de pacientes com a EPA e comportamento 

pós-operatório de tecidos moles, durante os primeiros 6 meses pósoperatórios. A operação foi 

realizada em 22 pacientes (canino à canino), levando em consideração os parâmetros clínicos 

como profundidade de sondagem; nível de inserção clínica; posição da margem gengival; 

comprimento da coroa anatômica e comprimento clínico da coroa. A cirurgia resultou em 77% 

dos pacientes muito satisfeitos com o tamanho e forma dos dentes anteriores e superiores e para 

91% dos pacientes, a melhor parte do procedimento foi a melhora na estética do sorriso.  

 São poucos os estudos que abordam as possíveis causas da erupção passiva alterada, embora 

vários fatores foram propostos. Segundo Mele et al. (2018), eles incluem a interferência oclusal 

das partes moles durante a fase eruptiva, a presença de gengivas espessas e fibróticas que 

tendem a migrar mais lentamente à fase passiva, causas genéticas, a presença de osso espesso, 

que pode impedir a migração apical dos tecidos moles, traumas ortodônticos e condições 

endócrinas.  

 A erupção passiva alterada apresenta diferentes tipos e subtipos. De acordo com Mele et al. 

(2018), destaca-se a erupção passiva alterada do tipo (1), que é definida pela margem gengival, 

sendo incisal ou oclusal à junção cemento-esmalte, onde há uma faixa, visivelmente mais larga 

de gengiva, inserida da margem gengival à junção mucogengival, do que a largura média 

geralmente aceita de 3,0 a 4,2 mm na maxila e 2,5 a 2,6 mm na mandíbula. A junção 

mucogengival é, geralmente, apical à crista alveolar, nestes casos.   

Na erupção passiva alterada tipo (2) ela é definida pela presença de uma faixa de gengiva 

aderida da margem gengival à junção mucogengival, que parece estar dentro da largura média 

normal, no entanto, nesse tipo de erupção passiva alterada, toda a gengiva inserida está 

localizada na coroa anatômica, com a junção mucogengival localizada no nível da junção 

cemento-esmalte. No subgrupo (A), a crista alveolar é a distância normal (1 a 2 mm apical) da 

junção cemento-esmalte, permitindo que o aparato de fibra gengival seja inserido como normal 

no cemento. No subgrupo (B), a crista alveolar encontra-se no nível ou coronal da junção 

cemento-esmalte, interferindo, assim, no espaço de fixação das fibras de tecido conjuntivo. Essa 

relação é frequentemente observada durante a fase de erupção ativa da dentição transicional.  

 Na fase de tratamento, levamos em conta a saúde periodontal, a largura de gengiva 

queratinizada, a posição das margens gengivais, a localização da crista alveolar vestibular, a 

localização da junção mucogengival e a probabilidade de terapia restauradora. Todos esses são 

fatores que, coletivamente, determinam a abordagem no tratamento de alongamento de coroa.   
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Segundo Mele et al. (2018), no tratamento de erupção passiva alterada, no subgrupo A 

do tipo 1, quando for determinado que o nível ósseo é apropriado, de forma que haja mais de 1 

mm separando a crista óssea vestibular da junção cemento-esmalte, e que uma altura adequada 

de gengiva fixada permaneça após a cirurgia (tipo 1A), a gengivectomia é indicada.   

No subgrupo A do tipo 2, a largura da faixa de gengiva queratinizada é relativamente 

normal e, portanto, uma gengivectomia eliminaria em excesso a gengiva queratinizada, 

deixando o paciente com uma mucosa alveolar não ideal na margem da cora. O manejo ideal de 

pacientes do tipo 2A é o retalho posicionado apicalmente, sendo essa a opção de escolha como 

o tratamento na grande maioria dos pacientes acometidos por erupção passiva alterada, com 

aumento da espessura do osso vestibular, tendo a necessidade de osteoplastia. Nos tipos 1 e 2 

do subgrupo B, quando os procedimentos diagnósticos revelam níveis ósseos próximos ao nível 

da junção cemento-esmalte, a ostectomia é indicada. Esse procedimento é associado a um 

retalho posicionado apicalmente.  

 As técnicas de alongamento da coroa, incluindo o FLAP posicionado apicalmente e a 

gengivectomia com recontorno ósseo, conforme necessário, podem melhorar a excessiva 

exposição gengival e o contorno irregular da gengiva, devido à erupção passiva alterada.   

Segundo Ribeiro et al. (2014), os procedimentos tradicionais de alongamento estético 

de coroa, geralmente, envolvem a elevação de um retalho de espessura total, para acessar e 

recortar a crista óssea, para preservar a largura biológica. Esses métodos, geralmente, 

consomem tempo, exigem suturas e podem causar morbidade pós-operatória para o paciente. 

Reduzir os resultados indesejáveis das cirurgias convencionais e aumentar a aceitação do 

paciente exige técnicas menos invasivas que sejam capazes de alcançar resultados melhores ou 

similares com menor morbidade, em comparação às cirurgias tradicionais. Este estudo avalia 

uma técnica minimamente invasiva para o aumento de coroa clínica estético, sendo uma 

modificação da cirurgia convencional, em que os tecidos gengival e ósseo são remodelados, 

sem a elevação de um retalho.   

Para os pacientes que apresentavam erupção passiva alterada em, pelo menos, três dentes 

maxilares, foi realizada a cirurgia de retalho aberto e o alongamento estético, minimamente 

invasivo da coroa para o tratamento. Assim, ao final do estudo, o tempo cirúrgico para técnica 

minimamente invasiva foi, em média, 31+/- 12 minutos com intervalo de 14 a 68 minutos, e 

para técnica de retalho aberto, em média, 41+/- 14 minutos e variação de 20 a 66 minutos. O 

estudo concluiu que os procedimentos de retalho aberto e o alongamento estético minimamente 

invasivo produziram resultados clínicos estáveis e semelhantes até 12 meses após o tratamento 

de excessiva exposição gengival. O alongamento da coroa minimamente invasivo parece ser 
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um método viável e que poupa tempo para o tratamento do sorriso gengival, devido à erupção 

passiva alterada.  

 Segundo Cortellini e Bissada (2018), a distinção entre fenótipos diferentes é baseada nas 

características anatômicas dos componentes do complexo mastigatório, incluindo 1) fenótipo 

gengival, que inclui em sua definição a espessura gengival (GT) e a largura do tecido 

queratinizado (KTW); 2) morfotipo ósseo (MB); e 3) dimensão do dente.  

 Uma recente revisão sistemática, utilizando os parâmetros relatados anteriormente, classificou 

os “fenótipos” em três categorias: Fenótipo recortado fino, no qual há maior associação com 

coroa triangular delgada, convexidade cervical sutil, contatos interproximais próximos à borda 

incisal e uma zona estreita KT, gengiva delicada, fina e clara, e um osso alveolar relativamente 

fino; Fenótipo plano espesso, mostrando coroas dentárias mais em forma de quadrado, 

pronunciada convexidade cervical, grande contato interproximal localizado mais apicalmente, 

uma zona ampla de KT, gengiva fibrosa espessa e um osso alveolar relativamente grosso; e 

Fenótipo grosso recortado, mostrando gengiva fibrótica espessa, dentes finos, zona estreita de 

KT e pronunciado recorte gengival.  

 A largura do tecido queratinizado varia em um fenótipo fino de 2,25 (0,48) mm a 5,44 (0,88) 

mm e em um fenótipo grosso de 5,09 (1,00) mm a 6,65 (1,00) mm. A média ponderada calculada 

para o fenótipo espesso foi de 5,72 (0,95) mm (IC 95% 5,20; 6,24) e 4,15 (0,74) mm (IC 95% 

3,75; 4,55) para o fenótipo fino.  

 A espessura gengival varia de 0,63 (0,11) mm a 1,79 (0,31) mm. Um GT global mais fino foi 

avaliado em torno do canino e variou de 0,63 (0,11) mm a 1,24 (0,35) mm, com média 

ponderada (fina) de 0,80 mm (0,19). Quando há a discriminação entre o fenótipo periodontal 

fino ou espesso, em geral, um GT mais fino pode ser encontrado em uma população de fenótipo 

fino, independentemente do estudo selecionado.  

  

  

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS)  

  

 Os dados obtidos em meio a esta pesquisa foram: uma paciente do gênero feminino, 24 anos 

compareceu à clínica odontológica com queixa de sorriso gengival. Após o exame clínico e 

radiográfico, foi diagnosticada a erupção passiva alterada tipo 2 subgrupo B, no qual, o 

tratamento indicado para esse caso de sorriso gengival foi o aumento de coroa estético nos 

dentes 12, 13, 22 e 23. Por meio das radiografias periapicais e do exame clínico utilizando uma 

sonda milimetrada, foi avaliada a altura e a largura de cada dente, verificando, também, a crista 
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óssea em relação à junção amelo cementária, para mensurar em mm o quanto iria remover de 

excesso gengival.  

 Uma hora antes da cirurgia, a paciente foi instruída a tomar os medicamentos: dexametasona 4 

mg e dipirona 500 mg.  

 Para a cirurgia, foi feita a aplicação de anestésico tópico, antes do desenvolvimento das técnicas 

anestésicas e, após alguns minutos, foram aplicadas anestesias infiltrativas e por difusão, com 

o anestésico de escolha articaína 4%, utilizando a agulha curta e 2 tubetes de anestésico. Com 

a utilização da sonda milimetrada, foram marcados os pontos em altura de cada dente para ser 

feita a incisão e remoção do excesso gengival. Assim, nos dentes 12 e 22, o aumento de coroa 

estético foi de 1 mm e, para os dentes 13 e 23, o aumento foi de 2 mm. Após medir e avaliar os 

pontos, foi feita a incisão, utilizando a lâmina de bisturi 15C e a remoção da gengiva em excesso, 

como também foi feita a irrigação, após sua remoção. Por meio de uma sonda milimetrada, foi 

avaliada a necessidade de desgaste ósseo em espessura nos dentes 13 e 23, utilizando o cinzel 

micro osheinbein. Por fim, foi realizado o desgaste em 0,5 mm em cada dente sem deslocamento 

gengival. A irrigação com soro fisiológico foi realizada novamente e não houve a necessidade 

de realizar suturas neste caso clínico.  
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3.1 FIGURAS  

  

Foto 1 – Aspecto inicial  

  

Fonte: Fotos da autora.  

  

  

Foto 2 – Avaliação clínica dos dentes 12 e 13, respectivamente   

  

  

Fonte: Fotos da autora.  
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Foto 3 – Avaliação clínica dos dentes 22 e 23, respectivamente  

  

Fonte: Fotos da autora.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Avaliação do trans cirúrgico dos dentes 12 e 13, respectivamente  

  

Fonte: Fotos da autora.  
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Foto 5 – Avaliação do trans cirúrgico dos dentes 22 e 23, respectivamente  

  

Fonte: Fotos da autora.  

  

  

Foto 6 – Trans cirúrgico  

  

Fonte: Fotos da autora.  

  

  

  

4 CONCLUSÃO  

  

 Podemos concluir que o aumento de coroa clínica foi efetivo em solucionar um caso de sorriso 

gengival por erupção passiva alterada.  
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