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Ishida LH.  Estudo das alterações do sorriso em pacientes submetidas a 

alongamento do lábio superior associado à miotomia do músculo levantador 

do lábio superior [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2012. 114p. 

 

INTRODUÇÃO: O tratamento da exposição gengival excessiva ao sorrir, 

também conhecida como sorriso gengival, pode ser realizado de três formas: 

com técnicas que diminuem a gengiva por meio de remodelação gengival; 

com técnicas que diminuem a altura maxilar, por meio de uma cirurgia de 

impactação óssea; ou por meio de técnicas que diminuem a capacidade de 

elevação do lábio superior. Existe uma carência de técnicas cirúrgicas 

efetivas, da última categoria, para o tratamento do sorriso gengival. Visando 

corrigir ou amenizar tal alteração, Ishida et al. desenvolveram uma técnica 

cirúrgica baseada na associação dos seguintes procedimentos: a secção do 

músculo levantador do lábio superior, a dissecção da pele e mucosa do lábio 

superior e o alongamento do freio do lábio superior (1). O presente estudo 

tem como objetivo, avaliar os efeitos da aplicação dessa técnica cirúrgica em 

pacientes portadoras de exposição gengival excessiva. MÉTODOS: 18 

pacientes do sexo feminino portadoras de exposição gengival excessiva 

foram operadas utilizando a técnica proposta neste estudo. Por meio de 

documentação fotográfica e vídeo, a quantidade de exposição gengival e o 

comprimento do lábio superior foram medidos antes e depois do 

procedimento cirúrgico. O período de seguimento variou de 6 a 26 meses 

após a cirurgia, sendo a média de 10,05 ± 7,02 meses. RESULTADOS: O 
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comprimento total do lábio superior antes da cirurgia variou de 17,40 a 26,89 

mm, sendo a média de 22,28 ± 2,47 mm. Após a cirurgia, esse comprimento 

variou de 18,96 a 27,32 mm, sendo a média de 22,85 ± 2,04 mm, havendo 

um aumento médio dessa distância de 0,57 mm (p<0,05). Todas as 

pacientes apresentaram diminuição da exposição da gengiva superior no 

sorriso forçado. A exposição gengival antes da cirurgia variou de 2,03 a 7,16 

mm, sendo a média de 5,10 ± 1,51 mm. Após a cirurgia, a exposição variou 

de 0,09 a 5,19 mm, sendo a média de 1,74 ± 1,39 mm. A diminuição da 

exposição gengival variou de 1,13 a 5,31 mm, sendo a diminuição média de 

3,37 ± 1,27 mm (p<0,001). Não foram observadas complicações decorrentes 

do procedimento. CONCLUSÕES: Os resultados permitiram-nos concluir 

que a utilização da técnica cirúrgica avaliada neste estudo se demonstrou 

eficiente na diminuição de uma média de 3,37 mm da exposição gengival 

excessiva no sorriso forçado nas pacientes estudadas.  

Descritores:  1. Sorriso   2. Sorriso gengival   3. Músculos faciais   4. Lábio   

5. Resultado de tratamento 
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Ishida LH. Study of changes in the smile of patients submitted to lenghening 

of the upper lip associated myotomy of levator of the upper lip muscle 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2012. 114p. 

 

INTRODUCTION: The treatment of excessive gingival exposure when 

smiling, also known as gummy smile, can be performed in three different 

manners: with techniques that reduce the gum through gingival remodeling; 

with techniques that reduce the maxillary height, through a surgery of 

maxillary impaction; or using techniques that reduce the capacity of elevation 

of the upper lip. There is a shortage of surgical techniques in this last 

category, which are proven effective and long lasting, for treatment of the 

gummy smile. In order to correct or diminish such deformity, Ishida et al. 

developed a surgical technique that associates the section of muscle levator 

of the upper lip; with a dissection of the skin and mucosa of the upper lip; and 

with a frenuloplasty of the upper lip (1). The aim of this study is to evaluate 

the effects of this surgical technique in patients with excessive gingival 

exposure. METHODS: 18 female patients with excessive gingival exposure 

were operated using the technique proposed in this study. Through 

photographic documentation and video recordings, the amount of gingival 

exposure in a forced smile and length of the upper lip were measured before 

and after the surgical procedure. The follow-up period ranged from 6 to 26 

months after the surgery, the average being 10.05 ± 7.02 months. RESULTS: 

The total length of the upper lip before surgery ranged from 17.40 to 26.89 
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mm, the average being 22.28 ± 2.47 mm. After the surgery, this length 

ranged from 18.96 to 27.32 mm, the average being 22.85 ± 2.04 mm, and 

there was an average increase of 0.57 mm (p<0.05 ). All patients showed a 

decrease in the exposure of the upper gum when smiling. The gingival 

exposure before surgery ranged from 2.03 to 7.16 mm, the average being 

5.10 ± 1.51 mm. The gingival exposure after surgery ranged from 0.09 to 

5.19 mm, the average being 1.74 ± 1.39 mm. The reduction of gingival 

exposure ranged from 1.13 to 5.31 mm. Being the average decrease of 3.37 

± 1.27 mm (p<0.001). No complications were observed resulting from the 

procedure. CONCLUSIONS: The results led us to conclude that the surgical 

technique assessed in the present study demonstrated efficient in reducing 

an average of 3.37 mm of excessive gingival exposure in forced smile.  

Descriptors: 1. Smile 2. Gummy smile 3. Facial muscles 4. Lip 5. Treatment 

outcome 
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O sorriso é um gesto único e exclusivo dos seres humanos. Tem um 

significado complexo que pode ser a expressão do prazer, do riso, da 

alegria, do constrangimento, entre outros sentimentos. É um elemento 

fundamental para a estética facial, que, quando belo e espontâneo, enaltece 

não só o que sorri, como também os que o veem (2).  

O ato de sorrir envolve diversos músculos, incluindo músculos 

posturais, oculares e nasais. Porém os componentes essenciais do sorriso 

são constituídos pelos lábios, pelo contorno gengival e pelos dentes (3). 

Os lábios são compostos de músculos e glândulas, sendo cobertos 

por pele na superfície externa e por mucosa na superfície interna. A porção 

cutânea do lábio superior se estende desde a base do nariz até terminar em 

uma linha clara, discretamente elevada, que delimitada uma zona de 

transição entre a pele e mucosa (4). A porção mucosa visível com os lábios 

fechados é conhecida como vermelhão. Em repouso, sua anatomia varia, 

podendo ser espesso ou fino, largo ou estreito, ou curto ou longo, 

geralmente em reposta a uma herança genética e à forma dos dentes. Entre 

a base nasal e o vermelhão, forma-se uma depressão. Tais curvaturas e 

concavidades do lábio superior são mais evidenciadas quando vistas em 

perfil (5). 
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O movimento do sorriso se inicia com os cantos da boca se 

estendendo lateralmente. Geralmente, nessa fase, os lábios se mantêm em 

contato, exceto em indivíduos que têm pequena dimensão vertical. Com a 

progressão do sorriso, os lábios se separam e os cantos da boca se curvam 

para cima, expondo os dentes (5). 

Peck et al. descreveram o conceito anatômico denominado como 

“linha do sorriso”, que é definido pelo lábio superior no ponto máximo de um 

sorriso pleno e pelas estruturas por ele expostas. A linha do sorriso é 

classificada em três categorias: “baixa”, quando há exposição de menos do 

que 75% da altura da coroa clínica dos dentes maxilares anteriores; “média”, 

quando há exposição de 75 a 100% desses dentes; e “alta”, quando há 

exposição de uma faixa contígua de gengiva maxilar (6). 

 

Figura 1- Paciente com exposição gengival excessiva de 7,04 mm ao sorrir. 
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A exposição gengival excessiva ou “sorriso gengival” é um termo 

descritivo, e não um diagnóstico. Três fatores podem causar essa 

deformidade: excesso de altura maxilar e sua relação com o comprimento do 

lábio superior; tamanho de coroa clínica; e elevação excessiva do lábio 

superior. Tais alterações podem estar presentes isoladamente, ou em 

associação com as outras. Alguns autores têm proposto que a escolha do 

tratamento a ser realizado depende, fundamentalmente, do fator 

predominante (7, 8).  

Indivíduos que possuem uma maxila alongada podem apresentar uma 

série de alterações, que incluem dificuldade de selamento labial, excesso de 

exposição dos dentes no repouso e de gengiva no sorriso. A redução dessa 

altura pode ser realizada por meio de uma osteotomia maxilar, conhecida 

como Le Fort I, por analogia à fratura de face de mesma denominação. Uma 

cunha óssea maxilar é retirada e a maxila é impactada em uma posição pre-

determinada. O encurtamento maxilar resultante permite que haja uma 

melhor cobertura dos dentes pelo lábio superior, tanto em repouso, quanto 

no ato de sorrir (9-12). 

O comprimento da coroa clínica é a porção visível do dente, isto é, o 

comprimento total do dente, excluindo-se a porção coberta pela gengiva. 

Dentes incisivos centrais curtos podem ter causas variadas, como variação 

normal do comprimento, desgaste da margem incisal, hiperplasia gengival 

ou erupção passiva alterada. Tais alterações podem resultar numa 

exposição gengival excessiva que, em casos selecionados, pode ser tratada 
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com uma cirurgia denominada aumento de coroa clínica. Tal procedimento 

consiste numa ressecção da margem mucosa gengival e do osso do rebordo 

alveolar, aumentando a coroa clínica e, consequentemente, diminuindo a 

exposição gengival (7, 13-16). 

Diversos autores descreveram técnicas que visam limitar o 

movimento de elevação do lábio superior. Alguns procuraram diminuir a 

função da musculatura levantadora do lábio por meio de uma secção 

muscular ou  paralisia com toxina botulínica(17, 18). Outros, procuraram 

diminuir o limite máximo de elevação do lábio por ressecções mucosas (19, 

20) ou reposicionamento de tecidos (21, 22). Entretanto, nenhuma dessas 

publicações, até o momento, demonstrou, por meio de uma metodologia 

confiável, resultados consistentes a longo prazo. 

 Ishida et al., em 2010, descreveram uma técnica cirúrgica em que se 

combinam procedimentos que visam alongar e diminuir a elevação do lábio 

superior. Por meio de uma miotomia bilateral do músculo levantador do lábio 

superior, obtinha-se uma diminuição da ação muscular. Associou-se uma 

frenuloplastia do lábio superior com uma dissecção subcutânea e 

subperiostal, com o intuito de reposicionar e alongar o lábio superior. Tal 

procedimento foi aplicado num grupo de 14 pacientes que foi acompanhado 

por um período mínimo de 6 meses. Nessa publicação, os resultados obtidos 

foram consistentes, com diminuição da exposição gengival em todos os 

casos tratados (1, 23) (Anexos A e B).  
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 Os objetivos do presente estudo são: 

- Avaliar a quantidade de exposição gengival antes e depois do 

procedimento proposto por Ishida et al. 

- Avaliar o comprimento do lábio superior em repouso antes e 

depois do procedimento proposto por Ishida et al. 

- Estudar as complicações pós-operatórias relacionadas ao 

procedimento proposto por Ishida et al. 
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Os procedimentos propostos para tratamento da hiperfuncionalidade 

dos músculos levantadores do lábio superior têm sido abordados na 

literatura baseados em dois mecanismos distintos: por meio de cirurgias que 

procuram limitar a elevação máxima do lábio superior (19, 20, 24) ou por 

procedimentos de que visam diminuir a atividade muscular dos músculos 

levantadores do lábio superior (8, 21, 22).  

Entre as cirurgias que tentam limitar a elevação do lábio, Rubinstein e 

Kostianovsky, em 1973, descreveram uma técnica em que uma porção 

fusiforme de mucosa gengival era ressecada do sulco gengival superior 

bilateralmente, tal procedimento diminuiria a profundidade do sulco gengival, 

impedindo o lábio superior de subir demasiadamente. Os autores não 

relataram o número de pacientes ou complicações observadas. Não foram 

realizadas medições dos resultados, sendo a avaliação realizada de forma 

subjetiva (20).  

Litton e Fournier, em 1979, descreveram uma série de pacientes 

tratados utilizando a técnica descrita por Rubinstein e Kostianovsky na 

literatura norte-americana (19). Nessa publicação, os autores propuseram os 

limites da porção de mucosa a ser ressecada. Inicialmente, uma linha era 

desenhada ao longo da gengiva superior, cerca de 3 a 4 mm acima dos 

dentes anteriores, estendendo-se da face medial do primeiro dente pré-

molar até a mesma posição contralateral. Uma segunda linha era demarcada 
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ao longo da mucosa da face interna do lábio, exatamente aonde ela iria tocar 

a linha gengival. Essas duas linhas eram conectadas nas suas porções 

laterais, formando um desenho elíptico, a ser ressecado. A mucosa era 

excisada em espessura total, porém sem incluir músculos, e a seguir era 

suturada com pontos não absorvíveis. Segundo os autores os resultados 

eram imediatos e nenhuma complicação foi observada na série. Não foram 

relatados o número de pacientes operados, tempo de seguimento, nem 

resultados tardios. Os autores comentaram que existe uma limitação na 

utilização dessa técnica, principalmente em indivíduos que possuem 

alterações severas de oclusão (19). Posteriormente, Miskinyar referiu que 

utilizou a técnica descrita por Litton e Fournier, e obteve resultados mínimos 

ou “decepcionantes”. Nessa série, o autor operou 18 pacientes, sendo que, 

sete apresentaram recidivas do sorriso gengival (21).  

Entre as cirurgias que visam diminuir a função muscular dos músculos 

levantadores do lábio superior, Miskinyar, em 1983, descreveu uma técnica 

cirúrgica em que os mm. levantadores do lábio superior eram seccionados 

em suas junções com o m. orbicular da boca, por meio de um acesso 

gengival. O autor utilizou a técnica em 27 pacientes e refere não ter 

nenhuma recidiva do sorriso gengival, porém, o autor não citou o tempo de 

seguimento dos pacientes e nem quantificou as alterações resultantes dos 

procedimentos. Houve um caso de parestesia do lábio superior nessa série 

(21).
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Elenbogen e Swara, em 1984, descreveram uma técnica cirúrgica em 

que se realiza uma secção parcial da porção medial do m. levantador do 

lábio superior associado à colocação de uma estrutura interpondo os cotos 

musculares denominada espaçador. Foram utilizados diferentes materiais 

para a modelagem dos espaçadores, incluindo: silicone sólido, Supramid® ⃰ 

(Poliamida B.Braun), osso proveniente de turbinectomia e cartilagem septal. 

Utilizaram essa técnica em 21 pacientes, porém, nem o tempo de 

seguimento, nem a mensuração dos resultados foram descritos. O implante 

de Supramid® ⃰ foi utilizado em três pacientes, porém todos apresentaram 

extrusão do material. A porção óssea do corneto inferior, produto de uma 

turbinectomia, foi utilizada em um paciente, porém, segundo os autores, o 

resultado foi insatisfatório. Na discussão dessa publicação, os autores 

afirmaram que “após um longo período, pacientes eram capazes de elevar o 

lábio até níveis antes da cirurgia e criar um sorriso gengival se forçassem a 

sorrir exageradamente. Porém, no sorriso normal, a exposição gengival 

excessiva não reaparece” (22). 

Rees e La Trenta, em 1994, descreveram no livro texto “Aesthetic 

Plastic Surgery”, um procedimento, por eles denominado de “camuflagem”, 

para correção do sorriso gengival em pacientes portadores da síndrome da 

face longa, devido a respiração bucal.  Por meio de uma incisão columelar 
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transfixante entre a porção caudal do septo nasal e as crura mediais das 

cartilagens alares, era realizada uma dissecção subperiostal do sulco 

gengival superior até a face anterior dos alvéolos dentários (24). La Trenta, 

em 1999, referindo-se a essa técnica, justificou sua eficiência pelo 

deslocamento do sulco gengivo-labial para uma posição mais caudal (25). 

Nenhuma dessas publicações apresentou alguma forma de avaliação da 

efetividade da técnica ou acompanhamento em médio ou longo prazo dos 

pacientes. Até o momento, não foram publicadas novas séries clínicas 

utilizando essa técnica cirúrgica. 

Polo, em 2005, preconizou a utilização de aplicações de toxina 

botulínica tipo A para a correção da exposição gengival excessiva. Segundo 

o autor, os músculos tratados foram o levantador do lábio superior e o 

zigomático menor. Trinta pacientes foram tratados e acompanhados por um 

período de 24 semanas. Houve uma diminuição da exposição gengival 

variável de acordo com o tempo após a aplicação. O maior efeito da toxina 

foi atingido no controle de duas semanas, sendo obtida uma diminuição 

média de 5,2 ± 1,4 mm. Tal efeito diminuiu gradualmente até as 24 semanas 

em que o estudo foi conduzido (26). 

Apesar dos resultados favoráveis obtidos por Polo (17, 27), a toxina 

botulínica tipo A possui um resultado variável, de acordo com o tempo de 

aplicação, além de necessitar de reaplicações frequentes (28, 29). Niamtu, 

após uma extensa experiência com sua utilização para tratamento do sorriso 

gengival, afirmou que quase todos os pacientes tratados apresentaram uma 
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movimentação perioral inestética. Quando observados nas atividades 

habituais, a movimentação bucal parecia disfuncional, com enrugamentos 

assimétricos e dificuldades de pronunciar algumas palavras. Alguns 

pacientes mais graves apresentaram incontinência oral. O autor refere 

também que o retorno dos pacientes para reaplicação da toxina foi baixo 

(18, 30-32). 
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4.1 Casuística 

 

4.1.1 Aspectos gerais 

 

Durante o período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2011, 18 

pacientes, com idades entre 15 a 35 anos (idade média de 25,44 ± 5,32 

anos), foram incluídas neste estudo. Três pacientes possuíam queixa de 

exposição gengival excessiva e 15 possuíam, adicionalmente, queixa 

funcional e/ou estética do nariz. Todas as pacientes expunham, ao sorrir, 

dois ou mais milímetros de gengiva maxilar medida acima do incisivo central 

esquerdo. 

As pacientes foram admitidas no ambulatório do grupo de rinologia da 

Divisão de Cirurgia Plástica e Queimaduras do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ou na clínica privada 

do autor. Foram submetidas à correção da exposição gengival excessiva no 

centro cirúrgico do Centro de Queimaduras do Instituto Central do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ou na 

clínica privada do autor.  
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4.1.2 Desenho do estudo 

 

Dezoito pacientes foram submetidas à cirurgia proposta neste estudo. 

Com o objetivo de avaliar as alterações ocorridas decorrentes do 

procedimento cirúrgico e, consequentemente, os efeitos da técnica cirúrgica 

utilizada, dados foram coletados antes do procedimento e comparados com 

resultados ao longo do seguimento pós-operatório. 

 Das 18 pacientes operadas, cinco possuíam um acompanhamento 

pós-operatório maior do que 12 meses e seus dados foram analisados em 

um grupo adicional, para avaliar se houve alterações nesse período mais 

longo. Nesse grupo, o seguimento médio pós-operatório foi de 20 ± 6,04 

meses (gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Gráfico demonstrando a distribuição das pacientes com acompanhamento pós-

operatório menor e maior do que 12 meses. As pacientes com seguimento maior do que 12 meses 

foram avaliadas em um grupo adicional. 

 

13 

5 

Tempo de acompanhamento pós-operatório 

Seguimento  < 12 meses 

Seguimento  > 12 meses 



17 

__________________________________________ Casuística e método ______________ 

 
 

   
 

 

 

15 das 18 pacientes realizaram rinoplastia associada à cirurgia labial. 

Somente três pacientes realizaram apenas a cirurgia proposta neste estudo. 

Com objetivo de avaliar os efeitos dessa cirurgia sem a interferência de outro 

procedimento, as pacientes que realizaram o procedimento sem outra 

cirurgia associada foram avaliadas em outro grupo adicional.  

 

 

Gráfico 2- Gráfico demonstrando as pacientes que realizaram somente a correção da exposição 

gengival excessiva, que foram avaliadas em um grupo adicional. 
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4.1.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas neste estudo: 

1. Pacientes do sexo feminino; 

2. Pacientes com queixa de exposição excessiva da gengiva maxilar 

que ao sorrir expunham dois ou mais milímetros de gengiva acima 

do incisivo central esquerdo. 

 

  4.1.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos deste estudo: 

1. Pacientes do sexo masculino;  

2. Pacientes que apresentavam maxilares com altura excessiva 

associada a alteração funcional que justificasse a indicação de 

algum procedimento cirúrgico ortognático; 

3. Pacientes que realizaram algum outro procedimento na face no 

período do estudo; 

4. Pacientes com seguimento menor de 6 meses após a cirurgia; 

5. Pacientes com dados incompletos. 
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⃰ Câmera digital Panasonic ® Lumix ® com sistema de gravação de vídeo AVCHD (Advanced 
Video Coding High Definition) - Panasonic Corporation© - Japão. 
⃰ ⃰ Programa de processamento de imagem - National Institutes of Health – EUA. 

   
 

 

 

4.2 Método 
 

 

 

 

4.2.1 Documentação fotográfica e filmes 

 

Todas as pacientes foram fotografadas com uma câmera fotográfica 

digital Panasonic®, modelo DMC-ZS3 ⃰. A distância da câmera às pacientes 

foi padronizada em dois metros e sua altura, ao nível dos olhos das 

pacientes. 

 Foram realizadas fotografias de frente e de perfil em duas situações. 

Na primeira, foi solicitado à paciente que relaxasse completamente os lábios 

(figura 2) e, na segunda, foram realizadas fotografias junto a uma régua 

graduada em milímetros (figura 3) com a finalidade de calibragem do 

programa ImageJ® ⃰ ⃰ a ser utilizado posteriormente (33). 
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Figura 2- Fotografia de paciente em posição frontal com os lábios 

relaxados. 

 

Figura 3- Fotografia em posição frontal de paciente com régua 

graduada em milímetros encostada à fronte. 
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⃰  Câmera digital Panasonic ® Lumix ® com sistema de gravação de vídeo AVCHD (Advanced 
Video Coding High Definition) - Panasonic Corporation© - Japão. 
⃰ ⃰  Programa de processamento de filmes digitais – Cyberlink © - EUA. 
⃰ ⃰ ⃰  Joint Photographic Experts Group – Formato de arquivo de imagem comprimida. 
⃰ ⃰ ⃰ ⃰  Programa de processamento de imagem - National Institutes of Health – EUA. 

   
 

Com a mesma padronização de posicionamento das pacientes 

utilizada na documentação fotográfica, estas foram filmadas antes e depois 

da cirurgia, novamente com uma câmera digital Panasonic®, modelo DMC-

ZS3 ⃰ , em alta resolução. Foi solicitado às pacientes que falassem seus 

respectivos nomes completos e telefones, com o objetivo de relaxar a 

musculatura facial. Imediatamente após, foi solicitado às pacientes que 

realizassem um sorriso forçado da forma mais intensa que conseguissem. 

O filme digital foi processado com o programa PowerDirector® ⃰ ⃰. Foi 

realizada a visualização quadro a quadro do filme. Dois momentos foram 

analisados: o instante em que o lábio superior se encontrava em repouso 

imediatamente antes do sorriso e o instante em que havia a maior exposição 

gengival no ato de sorrir. Tais quadros foram capturados e salvos como 

imagens digitais do tipo JPEG ⃰ ⃰ ⃰ para futura mensuração.  

Com a utilização das fotografias captadas com a régua graduada, o 

programa de análise e medição de imagens ImageJ® ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ foi calibrado 

especificamente para cada paciente. Com o auxílio desse programa, foram 

realizadas medições nas fotografias das pacientes com os lábios em 

repouso e no momento de maior exposição gengival. Para padronizar os 

achados, todas as medidas foram realizadas com alinhamento vertical, no 

ponto médio do dente incisivo central esquerdo da paciente. 
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 Com o objetivo de avaliar uma possível alteração decorrente do ato 

cirúrgico, o comprimento do lábio superior foi medido em 15 das 18 

pacientes. Nas fotografias com os lábios em repouso foram traçadas três 

retas para mensuração: a linha A, que conectava a porção mais caudal das 

asas nasais; a linha B, na altura da porção mais cranial do arco do cupido; e 

a linha C, na altura mais caudal do lábio superior. Foram medidas as 

distâncias entre as linhas A e B, que representa a altura da porção cutânea 

do lábio superior, entre as linhas B e C, que representa a altura do 

vermelhão, e entre as linhas A e C, que representa a altura total do lábio 

superior (figura 4).  

 

Figura 4- Fotografia de paciente com os lábios relaxados com a 
marcação das linhas: A, determinada pelo limite inferior das asas 
nasais; B, determinada pela porção mais superior vermelhão; e C, 
determinada pelo limite inferior do lábio superior. A distância entre as 
linhas A e B determinou a altura da porção cutânea do lábio superior; 
entre as linhas B e C definiu a altura do vermelhão; e entre as linhas A 
e C determinou a altura total do lábio. 
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Nas imagens isoladas das filmagens, no momento de maior 

exposição gengival, foi medida a altura da gengiva exposta no centro do 

dente incisivo central esquerdo. 

 

Figura 5- Fotografia de paciente no momento de maior exposição 

gengival de um sorriso forçado. A distância entre o centro do dente 

incisivo central esquerdo da paciente até o lábio superior foi definida 

como medida para avaliação da exposição gengival máxima. 

Os dados pré-operatórios que foram comparados com os resultados 

pós-operatórios foram: 

1. Comprimento total do lábio superior em repouso; 

2. Comprimento da porção cutânea do lábio superior em repouso; 

3. Comprimento do vermelhão em repouso; 

4. Quantidade de gengiva exposta acima do dente incisivo central 

esquerdo no sorriso forçado.  
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⃰ Dolantina® -  Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda. – Brasil. 
⃰ ⃰ Dormonid® - Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. – Brasil. 
⃰ ⃰ ⃰ Keflin® - Laboratórios Bagó Ltda. – Brasil. 
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Keflex® - Laboratórios Bagó Ltda. – Brasil. 
 

   
 

 

4.2.2 Técnica cirúrgica 

 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no centro cirúrgico do 

Centro de Queimaduras do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e na clínica privada 

do autor. Todas as cirurgias foram executadas pelo mesmo cirurgião e autor 

do presente estudo e auxiliadas por outros cirurgiões plásticos ou pelos 

médicos residentes da Divisão de Cirurgia Plástica e Queimaduras da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

As pacientes foram sedadas com uma dose inicial de 20mg de 

soluções de cloridrato de petidina ⃰ e 2mg de maleato de midazolam ⃰ ⃰ , sendo 

complementado de acordo com o nível de consciência da paciente. Profilaxia 

antibiótica foi realizada com cefalotina sódica ⃰ ⃰ ⃰ intravenosa, na dose de dois 

gramas na indução anestésica, seguida de manutenção via oral de 

cefalexina monoidratada ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 500 mg a cada 6 horas até o sétimo dia pós-

operatório. 
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⃰ Chlorohex Solução® - Johnson & Johnson – EUA. 
⃰ ⃰  Xylocaína® - Astra Química e Farmacêutica Ltda. – Brasil. 
⃰ ⃰ ⃰  Marcaína® - AstraZeneca AB – Suécia. 
⃰ ⃰ ⃰ ⃰  Mononylon® - (Nylon monofilamentar não absorvível) - Johnson & Johnson – EUA. 
 

   
 

 

Com a paciente posicionada em decúbito dorsal horizontal, foi 

realizada a antissepsia da face e cavidades oral e nasal com solução de 

gluconato de clorexidina ⃰  aquosa em diluição de 0,5%. Foi realizada 

anestesia local com solução de lidocaína ⃰ ⃰ e bupivacaína ⃰ ⃰ ⃰, associada a 

adrenalina numa solução de soro fisiológico diluído na proporção de 

1:50000. Caso a paciente tivesse indicação de rinoplastia associada, esta 

era realizada previamente ao tratamento do sorriso gengival. 

Uma incisão de 5 mm entre as crura mediais das cartilagens alares e 

a porção caudal do septo nasal foi realizada utilizando um bisturi de lâmina 

número 15 (figura 6). Com o auxílio de um descolador periostal, a mucosa 

gengival foi elevada da maxila anterior em plano subperiostal (figuras 7, 8 e 

9). A extensão desse procedimento foi limitada superiormente pela abertura 

piriforme, inferiormente pelas cristas alveolares e lateralmente pelos 

segundos pré-molares superiores (figura 10). Essa incisão foi suturada com 

um ponto simples com fio de nylon ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  5-0.  
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Figura 6- Fotografia de paciente, sob anestesia local e sedação, com 
afastador expondo a porção medial da narina direita. À esquerda, 
bisturi de lâmina número 15 incisando a pele na transição da cartilagem 
septal com a cruz medial da cartilagem alar direita. 

 

Figura 7- Fotografia demonstrando um descolador periostal sendo 

introduzido pela incisão medial previamente realizada. 
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Figura 8- Exposição do lábio superior demonstrando a visualização da 
ponta do instrumento a realizar um descolamento da mucosa gengival 
superior, até o limite ósseo alveolar, ao nível do dente incisivo central 
direito. 

 

Figura 9- Fotografia demonstrando dois afastadores expondo o 

corredor bucal e demonstrando a ponta do descolador a realizar uma 

elevação da mucosa gengival superior, até o limite ósseo alveolar, ao 

nível do segundo pré-molar direito. 
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Figura 10- Representação gráfica da área em que o descolamento 
subperiostal da maxila anterior foi realizado. 

 

Incisões de 5 mm, paralelas às rimas nasais e 5 mm internamente a 

elas, foram realizadas, simetricamente, na face interna das asas nasais 

direita e esquerda (figura 11). Com auxílio de uma tesoura curva, uma 

dissecção romba foi realizada isolando os mm. levantadores do lábio 

superior bilateralmente (figura 12). A seguir, ambos os músculos foram 

seccionados com um bisturi de lâmina número 15 (figura 13).  
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Figura 11- Afastador expondo a face interna lateral da narina direita 
onde uma incisão é realizada a cerca de 5 mm da rima nasal, com um 
bisturi de lâmina 15. 

 

Figura 12- Fotografia demonstrando afastador expondo a face interna 

lateral da narina direita. Tesoura de Metzenbaum tracionando o 

músculo levantador do lábio superior a ser seccionado. 



30 

__________________________________________ Casuística e método ______________ 

 
 

   
 

 

Figura 13- Representação gráfica dos músculos levantadores do lábio 
superior, sendo um deles seccionado na localização correspondente ao 
procedimento cirúrgico. 

 

Através das incisões laterais, foi realizada uma dissecção da pele no 

plano subcutâneo, numa área delimitada superiormente pela base nasal, 

inferiormente pela transição da pele com o vermelhão labial, e lateralmente 

pelos segundo pré-molares (figuras 14 e 15). Não foi necessária a sutura da 

pele dessas incisões, que cicatrizaram em segunda intenção. 
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Figura 14- Fotografia demonstrando tesoura de Metzenbaum realizando 

uma dissecção romba da pele no plano subcutâneo. 

 

 

Figura 15- Representação gráfica da área em que a dissecção 
subcutânea foi realizada. 
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⃰  Catgut – Ethicon - Johnson & Johnson – EUA 
 

   
 

 

Foi realizada a eversão do lábio superior expondo o frênulo labial 

superior. Tal estrutura foi totalmente seccionada em seu ponto médio no 

sentido horizontal, paralelo ao alinhamento dental, com uma tesoura de 

Metzenbaum (figuras 16 e 17). Com esse procedimento, a incisão horizontal 

transforma-se, imediatamente, em uma incisão no sentido vertical, por conta 

da tração exercida pela eversão do lábio (figura 18). Essa incisão foi 

suturada com pontos simples de fio absorvível Catgut ⃰ simples 5-0 (figuras 

19, 20 e 21).  

 

Figura 16- Fotografia demonstrando eversão do lábio superior expondo 

o frênulo labial superior a ser seccionado transversalmente com 

tesoura de Metzenbaum. 
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Figura 17- Representação gráfica da secção do frênulo do lábio 
superior em visão oblíqua. 

 

Figura 18- Representação gráfica da área cruenta resultante da secção 

do frênulo do lábio superior. 
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⃰  Catgut – Ethicon - Johnson & Johnson – EUA. 
 

   
 

 

 

Figura 19- Fotografia do lábio superior afastado, expondo a área 
cruenta de orientação vertical, resultante da tração do lábio superior, a 
ser suturada com fio absorvível. 

 

Figura 20- Fotografia da síntese sendo realizada, em sentido vertical, do 

frênulo do lábio superior, com fio de Catgut ⃰  5-0. 
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⃰ Fibra sintética de celulose. 
 

   
 

 

 

 

Figura 21- Representação gráfica do aspecto final da sutura com três 
pontos separados. 

 

Não houve necessidade de hemostasia nos procedimentos, apesar de 

serem realizados tamponamentos nasais com gaze de rayon ⃰  ao final do ato 

cirúrgico, para maior conforto da paciente no período pós-operatório 

imediato. 
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⃰ Profenid® - Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. – Brasil. 
⃰ ⃰ Novalgina® - Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. – Brasil. 
 

   
 

 

Terminado o ato anestésico-cirúrgico, as pacientes foram 

encaminhadas para a enfermaria da Divisão de Cirurgia Plástica e 

Queimaduras da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ou 

para um quarto na clínica privada do autor. A prescrição pós-operatória 

incluiu o posicionamento do paciente em decúbito elevado a 30º e profilaxia 

antibiótica por 7 dias. Para a analgesia foi utilizado o cetoprofeno ⃰  na dose 

de 100 mg a cada 12 horas por 3 dias, associado ao uso de dipirona sódica ⃰ ⃰  

750 mg a cada 6 horas, caso houvesse queixa álgica da paciente. O 

tamponamento nasal foi retirado na manhã seguinte, após o procedimento. 

Todas as pacientes receberam alta hospitalar no mesmo dia do 

procedimento. 
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⃰ Mononylon® - Ethicon - Johnson & Johnson – EUA. 
⃰ ⃰ Catgut – Ethicon - Johnson & Johnson – EUA. 
 

   
 

4.2.3 Seguimento pós-operatório 

 

As pacientes foram acompanhadas no ambulatório da Disciplina de 

Cirurgia Plástica e Queimados do HC-FMUSP ou na clínica privada do autor. 

As suturas realizadas com fio nylon ⃰ 5-0 foram retiradas 6 dias após a 

cirurgia. Não foi necessária a retirada das suturas realizadas com fio Catgut ⃰ 

5-0 por se tratar de um fio absorvível.  

As pacientes possuíam os seguintes retornos agendados após o 

procedimento: 2 dias, 1 semana, 2, 4 semanas, 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Foi 

realizado um registro de eventos e complicações, que procurou documentar 

eventuais alterações ocorridas nesse período pós-operatório. Foi realizada 

uma busca ativa, à procura de processos alérgicos, hematomas, seromas, 

infecções, parestesias, alterações de mobilidade da face ou assimetrias. 

O período de seguimento das pacientes incluídas neste estudo variou 

de 6 a 26 meses após o procedimento. O tempo médio de seguimento foi de 

10,05 ± 7,02 meses. O mesmo protocolo de documentação de imagem e 

filmes, realizado previamente à cirurgia, foi repetido a partir de 6 meses após 

esta cirurgia. Os resultados pós-operatórios foram comparados com os 

dados coletados antes do procedimento.  
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4.3 Análise estatística 

 

Para avaliar se os dados coletados possuíam uma distribuição 

normal, foi aplicado o Teste de Normalidade de Anderson-Darling. Tal 

suposição de distribuição foi verificada demonstrando um p=0,302, o que 

não rejeita a hipótese de normalidade dos dados (gráfico 3).  
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Gráfico 3- Teste de Normalidade de Anderson-Darling demonstrando o 

padrão de distribuição normal da amostra. 

 

O teste estatístico utilizado foi o teste T de Student pareado, pois 

cada medida pós-operatória foi comparada exclusivamente com a medida 

pré-operatória de cada paciente, independentemente. Foram consideradas 

estatisticamente significativas as comparações que resultaram em nível 

descritivo “p” menor que 0,05. 
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4.4 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi realizado segundo os padrões estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Saúde, sobre ética em pesquisas, com base na 

resolução CNS 01/88, com modificações publicadas na resolução CNS 

196/96 - “Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo 

Seres Humanos”. 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (anexo C) CAPPesq, 

protocolo de pesquisa no 0443/09 em 1/7/2009. 

A todas as pacientes selecionadas, que aceitaram serem incluídas 

neste estudo, solicitou-se a leitura e a aceitação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo D). 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 

_____________________________________________________________
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Os dados de medidas coletadas antes e depois da cirurgia, assim 

como a diferença de altura da exposição gengival foram tabulados em 

planilhas. As medidas de altura do lábio superior, de altura do vermelhão e 

de altura total do lábio em repouso também foram tabuladas (Apêndice). 

 

5.1 Resultados referentes ao total das pacientes 

 

5.1.1 Comprimento da porção cutânea do lábio superior 

 

O comprimento da porção cutânea do lábio superior antes da cirurgia 

variou de 9,08 a 17,42 mm, sendo a média de 14,14 ± 2,35 mm. Após a 

cirurgia, esse comprimento variou de 9,13 a 17,75 mm, sendo a média de 

14,36 ± 2,23 mm, sem diferença estatisticamente significante (p=0,1844).  

 

Gráfico 4- Gráfico em barras demonstrando o comprimento da porção 
cutânea do lábio superior de cada uma das pacientes operadas. Em 
vermelho, medidas pré-operatórias; em rosa, medidas pós-operatórias, 
em centímetros. 
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5.1.2 Comprimento do vermelhão do lábio superior 

 

O comprimento do vermelhão antes da cirurgia variou de 5,03 a 11,57 

mm, sendo a média de 8,14 ± 1,71 mm. Após a cirurgia, esse comprimento 

variou de 5,15 a 11,47 mm, sendo a média de 8,49 ± 1,55 mm, sem 

diferença estatisticamente significante (p=0,0639).  

 

 

Gráfico 5- Gráfico em barras demonstrando o comprimento do 

vermelhão do lábio superior de cada uma das pacientes operadas. Em 

vermelho, medidas pré-operatórias; em rosa, medidas pós-operatórias, 

em centímetros. 

 

 



43 

__________________________________________________ Resultados ______________ 

 
 

   
 

 

 

 

5.1.3 Comprimento total do lábio superior 

 

O comprimento total do lábio superior antes da cirurgia variou de 

17,40 a 26,89 mm, sendo a média de 22,28 ± 2,47 mm. Após a cirurgia, esse 

comprimento variou de 18,96 a 27,32 mm, sendo a média de 22,85 ± 2,04 

mm, havendo um aumento médio dessa distância de 0,57 mm, com 

diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

 

 

Gráfico 6- Gráfico em barras demonstrando o comprimento total do 

lábio superior de cada uma das pacientes operadas. Em vermelho, 

medidas pré-operatórias; em rosa, medidas pós-operatórias, em 

centímetros. 
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5.1.4 Exposição gengival 

 

Todas as pacientes apresentaram diminuição da exposição da 

gengiva superior no sorriso forçado. A exposição gengival antes da cirurgia 

variou de 2,03 a 7,16 mm, sendo a média de 5,10 ± 1,51 mm. A exposição 

gengival após a cirurgia variou de 0,09 mm a 5,19 mm, sendo a média de 

1,74 ± 1,39 mm. A diminuição da exposição gengival variou de 1,13 a 5,31 

mm, sendo a diminuição média de 3,37 ± 1,27 mm (p<0,001). 

 

Gráfico 7- Gráfico em barras demonstrando a quantidade da exposição 

gengival máxima de cada uma das pacientes operadas. Em vermelho, 

medidas pré-operatórias; em rosa, medidas pós-operatórias, em 

centímetros. 
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Gráfico 8- Gráfico em barras demonstrando a média de exposição 
gengival no sorriso forçado das pacientes operadas. Em vermelho, 
medidas pré-operatórias; em rosa, medidas pós-operatórias, em 
centímetros. 
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5.2 Exposição gengival das pacientes que realizaram 

somente a correção da exposição gengival excessiva 

 

Das 18 pacientes operadas, 15 realizaram rinoplastia associada. 

Numa avaliação independente dessas pacientes, foi observada uma 

diminuição média de 3,28 mm de exposição gengival (p<0,01). Três 

pacientes possuíam queixa de exposição gengival excessiva isolada e não 

realizaram rinoplastia associada ao procedimento. Apesar da pequena 

amostra, a análise dos resultados dessas pacientes demonstrou que houve 

uma diminuição da exposição gengival de 3,79 ± 1,38 mm (p<0,05) (gráfico 

9). 

  

Gráfico 9- Gráfico em barras demonstrando a exposição gengival no 

sorriso forçado das pacientes operadas sem rinoplastias associadas. 

Em vermelho, medidas pré-operatórias; em rosa, medidas pós-

operatórias, em centímetros. 
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5.3 Exposição gengival das pacientes com seguimento maior 

do que 1 ano 

 

Das 18 pacientes operadas, cinco realizaram acompanhamento por 

um período maior do que 12 meses. Nessas pacientes, o seguimento médio 

pós-operatório foi de 20 ± 6,04 meses. Na comparação com os dados pré-

operatórios, foi observada uma diminuição média de 3,70 ± 0,68 mm de 

exposição gengival (p<0,01) (gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10- Gráfico em barras demonstrando a exposição gengival no 

sorriso forçado das pacientes operadas com seguimento pós-

operatório maior do que 12 meses. Em vermelho, medidas pré-

operatórias; em rosa, medidas pós-operatórias, em centímetros. 
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5.4 Aspectos clínicos 

 

Todas as pacientes evoluíram sem complicações pós-operatórias. 

Não foram observadas equimoses, hematomas, seromas, alterações de 

sensibilidade, alterações motoras ou assimetrias não presentes antes da 

cirurgia.  

Os resultados estéticos obtidos por meio da cirurgia proposta podem 

ser observados nas figuras 22, 23 e nos anexos. 

 

Figura 22- Fotografia frontal pré-operatória de paciente de 23 anos 
realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 3,84 mm.  
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Figura 23- Fotografia pós-operatória, após 26 meses, demonstrando 

uma exposição gengival de 0,08 mm. 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão 

_____________________________________________________________
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A exposição excessiva gengival quando um indivíduo sorri é 

conhecida como “sorriso gengival” (figura 24). A diferença entre um sorriso 

normal e um gengival varia na literatura científica. Peck et al. afirmaram que 

o sorriso “alto”, isto é, a exposição de uma faixa contígua gengival durante o 

sorriso é considerada “indesejável” por ortodontistas e cirurgiões dentistas 

(6, 34). Robbins, por outro lado, acredita que somente se houver exposição 

acima de 1,5 a 2 mm de gengiva haverá um comprometimento estético  (7, 

35)(figura 25).  

 

Figura 24- Desenho representando um sorriso com exposição 
excessiva gengival, também conhecida como “sorriso gengival”. 
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Figura 25- Desenhos representando a exposição dentária e gengival 
durante o sorriso. À esquerda, sorriso considerado “médio”, segundo 
Peck et al., pois não expõe uma faixa contígua de gengiva. À direita, 
sorriso que pode ser considerado “alto”, segundo Peck et al., pois 
expõe uma faixa contígua de gengiva.  

 

Yoon et al., em 1992, realizaram um estudo que correlacionou a 

exposição gengival com a beleza do sorriso. Foram avaliados 240 jovens 

universitários coreanos com oclusão normal, com dentição completa e sem 

tratamento ortodôntico ou prostodôntico prévio (36). Fotografias foram 

obtidas com os voluntários realizando um sorriso completo. Nessas imagens, 

foi analisado o posicionamento do lábio superior em relação à gengiva e aos 

dentes maxilares anteriores. Tais indivíduos foram separados em três grupos 

distintos, baseado na classificação do sorriso proposta por Peck (6).  O 

sorriso foi considerado alto quando houvesse exposição de uma faixa 

contínua gengival superior pudesse ser observada; médio, quando a 

exposição fosse de 75 a 100% dos dentes anteriores; e baixo, quando 

menos de 75% dos dentes anteriores pudessem ser observados. Cinco 

dentistas e cinco professores de arte avaliaram e pontuaram cada um dos 

sorrisos numa escala de 1 a 5, criando assim um índice estético para cada 

indivíduo. Nesse estudo, o sorriso médio foi o mais comum, encontrado em 
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56% dos indivíduos, seguido pelo sorriso alto (29%) e pelo sorriso baixo 

(15%). O sorriso médio foi considerado mais belo, com um índice estético 

médio de 130,03, estatisticamente (p<0,05) superior aos sorrisos alto 

(índice: 116,37) e baixo (índice: 93,42). Esse estudo corrobora com 

observações clínicas de que o sorriso gengival é indesejável. (6, 16, 37). 

A maioria das publicações que discutem o tratamento do sorriso 

gengival versam sobre procedimentos que visam aumentar a porção exposta 

dos dentes, denominada coroa clínica (7, 14-16, 38, 39). O comprimento 

médio de coroa clínica dos incisivos centrais superiores é de 10 a 11mm e, 

caso esteja muito diminuído, poderá ocorrer uma exposição gengival 

excessiva ao sorrir (14). Dentes incisivos centrais curtos (menos do que 9 

mm) podem ter causas diferentes, como variação normal do comprimento, 

desgaste da margem incisal e excesso de cobertura gengival. Apesar de 

haver incisivos centrais com comprimento de coroa clínica insuficiente, este 

achado é raro. A perda de comprimento devido a  um desgaste da margem 

incisal é muito mais comum. A restauração do comprimento original dos 

incisivos por meio da aplicação de resinas não diminui a exposição gengival, 

porém melhora a relação entre os comprimentos dos dentes e da gengiva 

exposta (7).  

 A diminuição do comprimento de coroa clínica também pode ser 

causada por um excesso de cobertura gengival. A hiperplasia gengival pode 

ocorrer devido a uma inflamação crônica causada por má higiene oral ou 

associada ao uso de alguns determinados medicamentos, como a fenitoína, 
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bloqueadores de canais de cálcio e ciclosporina. Nesses casos, a gengiva se 

apresenta inflamada, hipertrofiada, dolorosa e amolecida à palpação. Tal 

hipertrofia pode cobrir a coroa clínica e resultar num sorriso gengival. 

Tratamentos periodônticos podem corrigir a hiperplasia, porém, em casos 

mais graves, gengivectomias podem ser necessárias (7). 

 Em pacientes que apresentam gengivas saudáveis e dentes sem 

desgaste da margem incisal, a principal causa de uma coroa clínica curta é a  

“erupção passiva alterada”. No processo normal de erupção dentária, os 

incisivos centrais superiores emergem através da gengiva e continuam a 

erupcionar até entrar em contato com os dentes opostos da arcada inferior. 

Nessa fase, uma porção significativa da coroa dentária se mantém coberta 

pelo tecido gengival. Com o crescimento do indivíduo, uma porção cada vez 

maior da coroa é exposta por conta de uma migração apical do tecido 

gengival. Esse processo, que é chamado de erupção passiva, continua 

durante a adolescência até o momento em que a margem gengival se 

posiciona a cerca de 1 a 2 mm da junção cemento-esmalte. Em alguns 

indivíduos, essa migração da gengiva é insuficiente, ocorrendo então, a 

denominada “erupção passiva alterada” (figura 26). Até o momento, não 

existe na literatura científica uma causa que explique essa alteração, que 

resulta em uma coroa clínica curta devido ao excesso de cobertura gengival 

(8, 40).   
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Figura 26- Desenhos representando um dente incisivo central. À 
esquerda, representação de um dente normal em que existe a 
exposição da coroa pela gengiva. À direita, representação de um dente 
com erupção passiva alterada, em que uma parte significativa da coroa 
é recoberta pela gengiva. 

 

O diagnóstico de erupção passiva alterada é realizado por meio de 

um exame clínico de sondagem periodontal, em que um instrumento filiforme 

(sonda exploradora) é introduzido entre a gengiva e o dente e , se a junção 

cemento-esmalte puder ser atingida, o diagnóstico será desgaste da 

margem incisal, variação normal do comprimento de coroa, ou uma 

combinação dos dois. Se a junção cemento-esmalte não puder ser atingida, 

devido à cobertura dela mesma por ligamentos conectivos e epiteliais, o 

diagnóstico será de erupção passiva alterada (figura 27) (16, 40).  
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Figura 27- À esquerda, fotografia de paciente sorrindo, expondo 
irregularidade gengival, com cobertura excessiva da coroa clínica, 
decorrente de uma erupção passiva alterada, resultando em um sorriso 
gengival. À direita, fotografia demonstrando a sondagem gengival para 
diagnóstico de uma erupção passiva alterada. 

  

O tratamento de uma erupção passiva alterada é um procedimento 

cirúrgico denominado “aumento de coroa clínica”, no qual uma porção de 

gengiva e osso subjacente são ressecados, aumentando o comprimento dos 

dentes expostos pela gengiva. A ressecção óssea é necessária, pois, caso 

fosse realizada somente a gengivectomia, a gengiva remanescente voltaria a 

crescer até o seu comprimento inicial. A cirurgia de aumento de coroa clínica 

se inicia com uma incisão (figura 28) e dissecção de um retalho 

mucoperiostal gengival, que é elevado, expondo assim as cristas ósseas 

alveolares da maxila anterior (figura 29). Com o auxílio de escopros e 

intrumentos rotatórios de alta velocidade, essa proeminência óssea é 

desgastada, até que a distância da junção cemento-alveolar à crista alveolar 

seja de 2 a 2,5 mm (figura 30). Para uma higiene e vitalidade adequadas, a 

gengiva requer um mínimo de 3 mm de cobertura da crista gengival até a 
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crista alveolar. Logo, na ressecção do excesso gengival, realizada a seguir 

com o auxílio de um eletrocautério, deve-se sempre manter esses 3 mm 

mínimos de mucosa sobre a crista óssea alveolar (figura 31). A seguir, faz-

se a sutura do retalho mucoperiostal gengival com postos separados nos 

espaços interdentais (figura 32). Esse procedimento é eficiente em tratar a 

exposição gengival excessiva (figuras 33 e 34), porém, frequentemente, 

procedimentos menores para correções do contorno gengival são 

necessárias a partir de 6 semanas após o primeiro (40). 

 

 

Figura 28- Fotografia da exposição dos dentes superiores em uma 
paciente com erupção passiva alterada. A demarcação em vermelho 
representa a projeção do limite ósseo alveolar e a demarcação em 
verde representa a programação cirúrgica de ressecção gengival.
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Figura 29- Fotografia da exposição da maxila anterior após incisão e 
dissecção do retalho mucoso da gengiva superior.  

 

 

Figura 30- Fotografia detalhada mostrando um aparelho rotatório 

realizando o desgaste ósseo da porção alveolar da maxila anterior, 

visando expor a porção da coroa coberta por esmalte.  
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Figura 31- Fotografia da ressecção do excesso gengival visando maior 
exposição da coroa clínica.  

 

Figura 32- Aspecto pós-operatório imediato, demonstrando o 
posicionamento do retalho gengival e os pontos de nylon 4-0 ⃰ para fixar 
o retalho. 
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Figura 33- Aspecto pré-operatório de um sorriso com exposição 
gengival excessiva, decorrente de uma erupção passiva alterada.  

 

 

Figura 34- Aspecto pós-operatório, demonstrando alongamento das 
coroas clínicas dos dentes anteriores e, consequentemente, diminuição 
da exposição gengival. 

 



61 

___________________________________________________ Discussão ______________ 

 
 

   
 

 

Apesar de a cirurgia ortognática ser um procedimento habitual para a 

correção do sorriso gengival, existe um número reduzido de artigos 

científicos que demonstram dados concretos sobre os resultados obtidos 

(10, 12, 41, 42). As descrições e as técnicas de reposicionamento dos 

segmentos esqueléticos faciais estão descritas desde o século XIX. No 

entanto, só após a primeira metade do século passado, com base nos  

trabalhos e graças ao esforço de divulgação de Obwegeser e Trauner, é que 

a  cirurgia ortognática se tornou numa opção corrente para correção de  

discrepâncias dento-esqueléticas, tendo mais tarde ampliado o seu âmbito e 

indicações (43). Obwegeser demonstrou a possibilidade de reposicionar a 

maxila de forma previsível e estável em 1965 e relatou reposicionamento 

simultâneo da mandíbula e do maxilar em 1970 (43, 44).  

A principal indicação da cirurgia ortognática consiste na correcção de 

alterações do desenvolvimento facial, que resultam de um crescimento  

diferenciado do esqueleto superior e inferior da face, condicionando  

discrepâncias das relações entre a maxila e a mandíbula. O diagnóstico de 

excesso de altura vertical da maxila pode ser clínico, porém as avaliações 

cefalométricas são o método de escolha para avaliar as desproporções 

ósseas da face. O tratamento dessas alterações inclui, além do ato cirúrgico, 

um preparo e ajuste ortodôntico antes e depois do procedimento. A 

osteotomia maxilar, conhecida como Le Fort I, é eficaz em reduzir esse 

excesso de altura maxilar e, consequentemente, diminuir a exposição 
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gengival e reposicionar a oclusão dentária (8). Alguns estudos e relatos de 

casos clínicos demonstraram a eficiência desses procedimentos em diminuir 

a exposição gengival excessiva (10, 11, 45, 46). 

Pacientes portadores de alterações oclusais e desprorporções  de 

altura maxilar severas que resultam em faces alongadas, possuem 

benefícios claros decorrentes de uma cirurgia ortognática com impactação 

maxilar (10, 47). Porém, em desproporções mais discretas, pode existir 

alguma resistência, por parte do paciente, em aderir a essa proposta 

terapêutica. Adicionalmente, existem pacientes que, apesar de possuírem 

excesso vertical de maxila, não possuam face alongada. Nessa situação, a 

impactação maxilar pode não estar indicada, pois poderia resultar em um 

encurtamento e alargamento excessivo da face (1, 9). Pacientes com tais 

características e que possuem comprimento de coroa clínica normal teriam 

indicação de correção de um sorriso gengival por meio de técnicas que 

diminuem a elevação do lábio superior (1, 23) (figura 35). 
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Figura 35 – Fotografia frontal de paciente com sorriso gengival  e 

excesso de altura maxilar e, que apresenta comprimento de coroa 

clínica normal, sem desproporções faciais.  

  

As dimensões do lábio superior devem ser avaliadas em repouso e 

em atividade. Seu comprimento médio em repouso, medido da base da 

columela até sua margem inferior é de 20 a 22 mm em jovens mulheres 

adultas e 22 a 24 mm em jovens homens adultos (34). Como numa jovem 

adulta existem de 3 a 4 mm de exposição dos incisivos centrais superiores 

em repouso, e se no sorriso pleno, toda a coroa clínica, que mede de 10 a 

11 mm, é exposta, consequentemente, aproximadamente de 6 a 8 mm de 

elevação do lábio superior são esperados durante a transição entre o 

repouso e o sorriso pleno. Indivíduos com hiperatividade do lábio superior, 

porém, podem elevar o lábio 1,5 a 2 vezes essa distância normal. Nessa 

situação, o indivíduo apresenta uma exposição normal dos incisivos centrais 
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em repouso, porém, ao sorrir, expõe demasiadamente a gengiva maxilar (7). 

O tratamento dessa ação excessiva dos músculos levantadores do lábio 

superior tem sido descrito na literatura médica e odontológica, porém com 

poucas demonstrações de resultados consistentes a médio ou longo prazo 

(19-22, 24, 26, 32). 

Tjan et al. realizaram um estudo semi-quantitativo das variações da 

linha do sorriso. Nesse estudo, os autores demonstraram a presença de um 

dimorfismo sexual. Indivíduos do sexo masculino possuem, habitualmente, 

um sorriso mais baixo do que do sexo feminino. A proporção entre homens e 

mulheres em relação aos sorriso baixos foi de 2,5 para 1, e em relação aos 

sorriso altos foi de 1 para 2, sendo que a incidência de sorriso gengival foi de 

aproximadamente 7% nos homens e 14 % nas mulheres (48). Peck et al. 

confirmaram os achados de Tjan et al., demonstrando que, no sorriso pleno, 

o lábio superior se posiciona 1,5 mm mais baixo nos homens do que nas 

mulheres (p<0,01) (34). Apesar de terem sido operados pacientes do sexo 

masculino no período deste estudo, por conta desse dimorfismo sexual, eles 

foram excluídos, pois representavam um número significativamente menor, 

que não poderia ser comparado com as pacientes do sexo feminino.  

Quando o lábio superior está em repouso, aproximadamente 3 a 4 

mm dos incisivos centrais superiores são expostos em jovens mulheres 

adultas; aproximadamente 2 mm a menos são expostos em jovens homens 

adultos. Com o envelhecimento, o lábio superior se alonga, resultando em 

uma exposição cada vez menor dos dentes superiores e da gengiva, tanto 
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em repouso, quanto sorrindo (49, 50). Apesar do sorriso médio, com 

exposição de uma faixa contígua de gengiva ser considerado esteticamente 

ideal (7), a manutenção de uma exposição gengival discretamente 

aumentada é desejável, visto que, a exposição dental se manterá adequada 

por um período mais longo. Logo, neste estudo, foram incluídas somente 

pacientes com mais do que 2 mm de exposição gengival, pois, em pacientes 

com exposição entre 0 e 2 mm, esse pequeno excesso irá diminuir com o 

envelhecimento. 

Apesar de existirem diversos estudos sobre exposição dentária e 

estética do sorriso na literatura, quase todos utilizaram fotografias estáticas 

ou medidas diretas (34, 37, 48, 49, 51, 52). Tal metodologia é questionável 

pois existe uma dificuldade por parte do pesquisador em captar a imagem no 

momento exato em que o lábio está na posição a ser estudada, como no 

repouso ou no sorriso pleno (50). Com o desenvolvimento tecnológico da 

filmagem digital de alta definição, aumentou-se a precisão do estudo do 

sorriso, pois é possível analisar isoladamente o momento de maior amplitude 

desse movimento (50, 53). 

Existem dois tipos de sorriso descritos na literatura: o forçado e o  

espontâneo (3, 16). O sorriso forçado, ou sorriso social, é voluntário, estático 

e perfeitamente reprodutível (3, 54). Já o sorriso espontâneo, ou involuntário, 

é ativado pelo prazer ou emoções. E apesar de ser o gesto mais utilizado no 

dia-a-dia, ele habitualmente é acompanhado de movimentos laterais da 

cabeça, além de possuir uma amplitude variada. Tais características 
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dificultam a padronização e a avaliação dos resultados obtidos (55). 

Diversos autores recomendam que a documentação de imagem de sorrisos 

seja padronizada com o sorriso forçado, por sua estabilidade, com a cabeça 

em uma posição natural e alinhada, sendo ele, consequentemente, mais 

reprodutivo do que o sorriso espontâneo (51, 54, 56). Seguindo tais 

recomendações, o sorriso forçado foi adotado como padrão para a 

documentação deste estudo. 

Pacientes que apresentam sorriso gengival, habitualmente 

apresentam uma exposição dentária e gengival excessiva não só no ato de 

sorrir, como também no repouso e ao falar (37). E, apesar de este estudo 

utilizar o sorriso forçado como critério de avaliação dos resultados, 

provavelmente também ocorreu diminuição da exposição dentária e gengival 

em outras situações, como no sorriso espontâneo, fala e repouso. 

O procedimento proposto neste estudo associa aqueles já descritos 

na literatura com algumas modificações. Utiliza a miotomia do músculo 

levantador do lábio superior, de forma similar à técnica proposta por 

Myskinyar (21) , além de um descolamento subperiostal, semelhante ao 

proposto por Rees e La Trenta (24). Porém, adiciona à técnica uma 

dissecção romba em plano subcutâneo e uma frenuloplastia que visam 

alongar o lábio superior (1). Tal associação de técnicas, aparentemente é 

eficaz em diminuir a exposição gengival, pois houve uma melhora 

significativa em todas as pacientes operadas. Porém, a explicação do efeito 

causado pela cirurgia, inicialmente, não é clara. Pode estar associada a um 
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alongamento do lábio superior, a um alongamento e/ou enfraquecimento dos 

músculos levantadores do lábio superior, a uma limitação na elevação 

máxima do lábio superior ou, ainda, ser uma associação desses 

mecanismos  (29). 

A frenuloplastia é um procedimento habitualmente utilizado no 

tratamento do diastema, porém, secundariamente, pode alongar o lábio 

superior. O diastema é um espaço existente entre dois dentes. A sua 

localização mais comum é entre os dois dentes incisivos centrais. A sua 

etiologia é fortemente associada a função exagerada do freio do lábio 

superior (57, 58). Com o objetivo de diminuir a recidiva do diastema, 

diversos autores associam a frenuloplastia ao tratamento dessa deformidade 

(59-62). O freio do lábio superior é uma dobra mucosa que une o centro do 

lábio superior a uma posição entre os dois incisivos centrais (58). Devido a 

seu posicionamento vertical, a sua secção resulta numa liberação do lábio 

superior. Tal mudança é mais evidente em indivíduos que possuem o freio 

retraído e com suas inserções mais baixas. Alguns autores referiram um 

alongamento do lábio superior decorrente da frenuloplastia (60, 61), porém, 

sem quantificação dessa alteração.  

Tanto a extensa dissecção subcutânea e subperiostal, quanto a 

frenuloplastia, visam alongar o lábio superior, e, consequentemente, diminuir 

a exposição gengival. Apesar de não ter sido encontrada uma diferença 

significativa no comprimento da porção cutânea ou do vermelhão do lábio 

superior quando comparados isoladamente, houve um aumento médio do 
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comprimento total do lábio de 0,57 mm, com significância estatística. Tal 

valor corresponde a somente cerca de 17% da diminuição da exposição 

gengival média encontrada neste estudo (3,37 mm). Logo, esse 

alongamento, isoladamente, não justifica a eficiência da técnica. 

Certamente, a diminuição da capacidade de elevar o lábio superior é o fator 

principal responsável pelo resultado obtido. 

A miotomia dos mm. levantadores do lábio superior parece ter um 

papel fundamental na diminuição de elevação do lábio. Provavelmente, após 

ser seccionado, o músculo irá cicatrizar, porém, pela extensão da dissecção 

realizada, isso ocorra em uma posição mais baixa, de forma a “alongá-lo” 

(29). Possivelmente, após cicatrizarem, os músculos também apresentariam 

um déficit funcional residual que colaboraria com o efeito desejado, porém 

estudos funcionais são necessários para justificar tal afirmação. Além disso, 

a dissecção subperiostal e subcutânea, associada ao possível 

“alongamento” do músculo e do lábio superior, talvez, também colabore 

limitando a elevação máxima do lábio, criando o efeito descrito por Rees 

como “camuflagem” (24). 

Ferreira et al., em 1997, realizaram um estudo anatômico descritivo, 

em cadáveres, do músculo levantador do lábio superior, com o objetivo de 

utilizá-lo como retalho local na face. Nesse estudo, o comprimento médio do 

músculo foi de 24,66 mm com espessura média de 3,57 mm. Sua largura 

média em sua origem foi de 15,96 mm, e em sua inserção, de 11,2 mm. O 

músculo se origina na margem inferior da órbita e se insere sobrepondo-se 
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superficialmente ao músculo orbicular do lábio, dirigindo-se à derme. Ramos 

da artéria angular irrigam a porção inferior do músculo e a artéria infra-orbital 

irriga sua porção superior (63). Apesar da íntima relação do músculo com a 

artéria angular, não houve necessidade de hemostasia, nem foram 

observados hematomas ou equimoses pós-operatórias.  

 O ramo zigomático do nervo facial, que se localiza posteriormente ao 

músculo levantador do lábio superior, confere a inervação motora ao m. 

levantador do lábio superior. O nervo infra-orbitário, ramo terminal da divisão 

maxilar do nervo trigêmeo, é responsável pela inervação sensitiva do lábio 

superior (63). Apesar de Miskinyar ter relatado um caso de parestesia após a 

secção do m. levantador do lábio superior, tal complicação não foi observada 

no presente estudo (21).  

Desai et al., em 2009, estudaram o efeito do envelhecimento na 

anatomia do lábio superior e do sorriso. Dividiram um grupo de 261 

indivíduos em cinco grupos etários e avaliaram imagens isoladas de filmes 

em alta definição. Nenhum indivíduo acima de 50 anos apresentou sorriso 

alto e nenhum indivíduo abaixo de 19 anos apresentou sorriso baixo nesse 

estudo. Os autores demonstraram que ocorre uma diminuição significativa 

da exposição dentária de aproximadamente 1,5 a 2 mm com o 

envelhecimento. Demonstraram também que, por volta dos 40 anos de 

idade, existe uma diminuição da capacidade de elevar o lábio superior de 

aproximadamente 2 mm (50). Tais dados indicam que, devido a tendência 

da exposição dentária diminir com a idade, resultados com exposição 
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gengival residual seriam desejáveis (29). No presente estudo, a exposição 

gengival após a cirurgia apresentou uma média de 1,74 ± 1,39 mm, que 

inicialmente, parece ser alta, porém, pelo alongamento do lábio superior 

associado ao envelhecimento, essa medida parece ser adequada. 

O fator isolado que, potencialmente, mais alteraria os resultados 

obtidos neste estudo foi a realização de uma rinoplastia associada ao 

procedimento, em 15 das 18 pacientes. Sabe-se que a realização de uma 

rinoplastia diminui temporariamente a mobilidade do lábio superior, 

diminuindo a exposição gengival. Porém, tal alteração dura, habitualmente 1 

a 2 meses, havendo retorno total da função do lábio superior (64, 65). 

Adicionalmente, a análise independente das três pacientes que realizaram 

somente o tratamento do sorriso gengival demonstrou uma melhora 

estatisticamente significante do excesso de exposição gengival (gráfico 9). 

Tabrizi et al., em 2012, realizaram um estudo em que se avaliou a linha do 

sorriso em pacientes submetidos a rinoplastias abertas. Nesse estudo, os 

autores observaram um aumento de exposição gengival após a cirurgia, 

especialmente nos indivíduos com sorrisos altos (66). Tais achados são 

concordantes com os resultados obtidos e demonstram que o procedimento 

em estudo é eficiente, independentemente da associação, ou não, com uma 

rinoplastia. 

A ocorrência de recidivas é de grande importância quando avaliamos 

formas de tratamento do sorriso gengival por meio de uma diminuição de 

elevação do lábio. Sabe-se que qualquer procedimento nessa região diminui 
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a sua mobilidade por um período variável, logo, resultados provisórios são 

comuns (29, 64, 65). Os estudos prévios, que preconizam tais técnicas, 

pecam em demonstrar a manutenção do resultado em um seguimento tardio 

(19-22, 29). 

O presente estudo avaliou somente pacientes com um seguimento 

pós-operatório maior do que 6 meses, e demonstrou a manutenção dos 

resultados (gráfico 7). Porém, a variação dessa variável foi alta, sendo o 

desvio padrão de 7,02 meses. Isso ocorreu pela quantidade elevada de 

pacientes que possuíam acompanhamento de somente 6 meses (14 

pacientes). Com o objetivo de analisar a durabilidade da técnica, foram 

analisadas separadamente as pacientes que possuíam seguimento maior do 

que 1 ano (gráfico 10). Os resultados observados neste grupo foram 

semelhantes aos encontrados na avaliação geral. Tais achados reiteram que 

os resultados obtidos neste estudo são duradouros. 

Peck et al. realizaram um estudo comparativo entre pacientes 

portadores de sorriso gengival e um grupo controle. Nesse estudo, os 

autores demontraram que os principais fatores responsáveis pela exposição 

excessiva gengival foram o excesso de altura vertical maxilar e a capacidade 

muscular excessiva de elevação do lábio. Não foi demonstrada diferença 

estatisticamente significativa em relação ao comprimento do lábio superior 

ou altura de coroa clínica (34). Porém, é claro que pacientes com erupção 

passiva alterada se beneficiam de uma aumento de coroa clínica, ou que um 

alongamento do lábio superior diminui a exposição gengival. A técnica 
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proposta no presente estudo não procura tratar as alterações de altura da 

maxila, nem alterar a anatomia da coroa clínica, porém, mostra-se eficiente 

no principal critério de avaliação deste estudo, que é a exposição máxima da 

gengiva. Logo, caso não haja compromentimentos clínicos ou funcionais 

associados à etiologia do sorriso gengival, a técnica pode ser utilizada 

isoladamente, ou em associação com outras quaisquer que sejam os 

motivos que resultam em tal deformidade. 

O principal parâmetro de avaliação da técnica em estudo foi a 

exposição máxima gengival, porém, sabe-se que o sorriso é um ato muito 

complexo e que envolve diversos outros movimentos além deste. A presente 

investigação forneceu dados importantes sobre os resultados clínicos 

obtidos com a utilização da técnica cirúrgica descrita por Ishida et al., porém 

novos estudos são necessários para uma avaliação mais completa dos 

efeitos causados pela utilização dessa técnica.  
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O presente estudo permitiu concluir que: 

-  A utilização da técnica cirúrgica avaliada neste estudo se 

demonstrou eficiente na diminuição da exposição gengival 

excessiva no sorriso forçado em todos os casos estudados, sendo 

a diminuição média de 3,37mm (p<0,001); 

- A utilização da técnica cirúrgica avaliada neste estudo resultou em 

um alongamento médio do lábio superior de 0,57 mm (p<0,05);  

- Não houve complicações na série clínica estudada.  
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Figura 36- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 26 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 5,72 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 1,04 mm. 

 

 

Figura 37- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 21 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 7,04 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 5,19 mm. 
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Figura 38- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 29 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 5,71 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 1,71 mm. 

 

 

Figura 39- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 19 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 7,16 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 3,70 mm. 
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Figura 40- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 25 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 4,60 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 1,28 mm. 

 

 

Figura 41- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 31 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 6,39 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 13 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 1,56 mm. 
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Figura 42- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 29 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 4,76 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 2,19 mm. 

 

 

Figura 43- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 27 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 5,76 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 0,45 mm. 
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Figura 44- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 23 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 4,71 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 0,12 mm. 

 

 

Figura 45- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 28 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 2,92 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 0,51 mm. 
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Figura 46- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 15 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 5,46 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 24 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 1,95 mm. 

 

 

Figura 47- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 27 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 6,38 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 23 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 3,65 mm. 
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Figura 48- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 19 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 2,16 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 1,03 mm. 

 

 

Figura 49- À esquerda, fotografia frontal pré-operatória de paciente de 23 

anos realizando um sorriso forçado, com exposição gengival de 6,13 mm. À 

direita, fotografia pós-operatória, após 6 meses, demonstrando uma 

exposição gengival de 0,85 mm. 
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Comprimento (cm) 

paciente 
lábio 
pré 

lábio 
pós 

vermelhão 
pré 

vermelhão 
pós 

Total 
pré 

Total 
pós 

1 1,281 1,303 1,023 0,993 2,304 2,296 

2 1,294 1,312 0,773 0,927 2,067 2,239 

3 1,112 1,187 0,628 0,823 1,74 2,01 

4 1,412 1,435 0,73 0,81 2,142 2,245 

5 1,087 1,167 0,731 0,729 1,818 1,896 

6 1,532 1,585 1,157 1,147 2,689 2,732 

7 1,539 1,5 0,737 0,769 2,276 2,269 

8 1,576 1,48 0,848 0,853 2,424 2,333 

9 1,508 1,511 0,901 0,826 2,409 2,337 

10 1,417 1,562 0,799 0,842 2,216 2,404 

11 1,572 1,571 0,721 0,717 2,293 2,288 

12 1,563 1,641 0,803 0,859 2,366 2,5 

13 1,742 1,775 0,503 0,515 2,245 2,29 

14 0,908 0,913 1,084 1,11 1,992 2,023 

15 1,671 1,603 0,765 0,815 2,436 2,418 

p 0,184418404 0,063906671 0,043788904 
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     Exposição Gengival 
paciente  seguimento idade  pré-operatória  pós-operatória diminuição  

1 9 22 0,203 0,009 0,194 

2 13 31 0,639 0,156 0,483 

3 6 19 0,716 0,37 0,346 

4 6 23 0,471 0,012 0,459 

5 6 29 0,571 0,171 0,4 

6 6 28 0,292 0,051 0,241 

7 6 21 0,704 0,519 0,185 

8 6 35 0,534 0,375 0,159 

9 14 34 0,581 0,244 0,337 

10 26 23 0,384 0,08 0,304 

11 6 28 0,572 0,104 0,468 

12 23 27 0,638 0,265 0,373 

13 24 15 0,546 0,195 0,351 

14 6 25 0,46 0,128 0,332 

15 6 23 0,613 0,085 0,528 

16 6 29 0,476 0,219 0,257 

17 6 19 0,216 0,103 0,113 

18 6 27 0,576 0,045 0,531 
 

 


