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Resumo
Diante da intensa busca em se alcançar estética nos tratamentos
odontológicos, é fundamental que
se alcance a harmonia entre tecido
gengival, arranjo dentário e o sorriso. É comum encontrarmos tratamentos restauradores protéticos
que necessitam de prévia correção
do contorno gengival. A literatura
apresenta a possibilidade de se obter resultados bastante promissores
com a aplicação de técnicas cirúrgi-

cas, ortodônticas ou combinadas.
A integração entre as diferentes
especialidades odontológicas permite a obtenção de resultados mais
previsíveis e satisfatórios para os
profissionais envolvidos e para o paciente. O propósito deste trabalho é
revisar a literatura relacionada aos
meios de recontorno gengival e discutir por meio de caso clínico onde
procedimentos ortodônticos foram
utilizados.
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INTRODUÇÃO

a simetria entre as hemi-arcadas superiores.

A integração entre diferentes especialidades

Em casos protéticos em áreas estéticas, nos

da área de saúde visa otimizar os procedimentos

quais o nível gengival encontra-se assimétrico ou

e a previsibilidade do tratamento. Na Odontolo-

com desenho indesejado, o profissional deve to-

gia não é diferente, a integração das especiali-

mar algumas decisões para corrigi-lo. Entretanto,

dades valoriza o tratamento proposto e o pro-

antes é necessário identificar a causa desta assi-

fissional. Deste modo, interação interdisciplinar

metria e estabelecer a altura gengival desejada14.

é a chave para melhorar os resultados estéticos

A correção dos níveis gengivais pode ser
conseguida com cirurgias periodontais de gen-

na região anterior da maxila .
3

A estética do sorriso depende da harmonia

givectomia ou gengivoplastia, ou com cirurgias

de diversos fatores, dentre eles, destacam-se:

ósseas ressectivas, como o aumento de coroa

contorno facial, cor, textura e forma dos den-

clínica, pode-se ainda corrigir o nível gengival

tes , acrescentam-se a arquitetura e coloração

por meios ortodônticos, intruindo ou extruindo

do tecido gengival aparente. Além disso, a linha

os elementos envolvidos7,14. São fatores deter-

média, a linha interpupilar e a intercomissural

minantes para a escolha do método de correção

devem ser avaliadas e também o tipo de lábio do

a ser utilizado: a profundidade do sulco, a locali-

paciente e a relação dos incisivos centrais supe-

zação da junção amelocementária em relação ao

riores com o lábio inferior .

nível ósseo, a relação coroa-raiz dos elementos

13

2

A íntima relação entre a periodontia e a

envolvidos, a forma da raiz e ainda a estrutura

prótese não se restringe à necessidade de saúde

coronária remanescente14, além da exposição

periodontal para a instalação do trabalho defi-

gengival durante o sorriso.

nitivo, estende-se à avaliação estética do caso.

Kokich (1996)5 sugere que pacientes com dis-

Deste modo, observa-se a exposição gengival

crepância na margem gengival e com linha de sor-

durante o sorriso, o contorno, fenótipo do te-

riso baixa, não há necessidade de correção, pois o

cido, posição do zênite gengival e presença de

lábio sobrepõe toda a gengiva marginal, não con-

papila interdentária2,12.

siderando esta situação esteticamente relevante.

Quanto à posição da margem gengival, ide-

Em casos com exigência de estética periodontal,

almente, as dos incisivos centrais e caninos de-

mede-se o sulco gengival dos elementos discre-

vem estar na mesma altura e acima da margem

pantes. Se o dente mais curto possui a profun-

do incisivo lateral

. Em pesquisa Konikoff et

didade de sulco à sondagem maior que o outro,

al (2007) relatam que 68% dos elementos estu-

tendo ambos saúde periodontal, uma cirurgia de

dados possuíam algum tipo de assimetria maior

gengivectomia pode resolver o problema. Entre-

ou igual a 1 mm, entre o dente e seu colateral ou

tanto, se o tamanho do sulco gengival clínico for

entre o canino superior e o central ipsilateral.

igual nos dois elementos, observa-se a relação

1,5,12

8

Spear, Kokich e Mathews (2006) , afirmam

dos elementos com outro adjacente. Caso o den-

ainda que, para determinar as alturas gengivais

te menor possua relação de altura gengival acei-

ideais é necessário estabelecer uma correta rela-

tável com o adjacente, deve-se, então, extruir o

ção largura-comprimento dos dentes superiores

elemento de maior comprimento coronário e de-

anteriores, determinando também, a quantidade

pois, equilibrar as bordas incisais5. Esta extrusão

desejada de exposição gengival e estabelecendo

lenta permitirá que o osso e o periodonto se mo-
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vimentem junto com o dente10. Em alguns casos,
após a extrusão ortodôntica, torna-se necessário
um gengivoplastia ou uma osteotomia para re-

• Contorno e coloração gengival nos incisivos centrais insatisfatório;
• Exposição exagerada do tecido gengival
superior ao sorrir;

gularizar o nível ósseo16.
Quando o dente mais curto encontra-se em

• Dentes 21 e 11 apresentando coroas

uma relação desfavorável com o adjacente, com

protéticas sobre pinos metálicos com

nível gengival mais baixo, deve-se atentar para a

estética comprometida e endodontia

borda incisal deste elemento. Se houver desgas-

insatisfatória;

te, sugere que o dente sofreu sobre-erupção

.

7,14

Neste caso, a mecânica ortodôntica será de
intrusão. Este movimento deslocará a gengiva
para apical, corrigindo a discrepância. Em gran-

• Escurecimento moderado dos dentes remanescentes;
• Restaurações insatisfatórias em alguns
dentes.

des movimentações, o tecido gengival pode-se

Após o planejamento conjunto entre as espe-

acumular sobre o colo do dente, sendo algumas

cialidades envolvidas, o tratamento foi condu-

vezes necessário planejar uma gengivectomia

zido alternando procedimentos ortodônticos,

após a intrusão. Uma restauração se fará neces-

cirúrgicos, endodônticos e protéticos conforme

sária para correção do desnível incisa .

a necessidade da resolução de cada alteração.

l6

Ao optar-se pela ortodontia para a mudança

Embora a paciente apresentasse múltiplas alte-

da margem de tecido mole e dimensão da gengi-

rações, uma atenção especial foi dada a corre-

va, os fatores que devem ser considerados são a

ção do desnível do plano incisal e do contorno

direção do movimento e a espessura da gengiva,

gengival, devido à importância direta na aparên-

a fim de prevenir a recessão gengival, ou ainda de-

cia do sorriso.

finir o aumento ou diminuição da coroa clínica .
17

Inicialmente foram instalados implantes nas

Outra opção em caso se sobre-erupção é a

localizações planejadas de acordo com o pla-

cirurgia periodontal óssea ressectiva, entre-

nejamento ortodôntico e disponibilidade de

tanto, esse tipo de cirurgia atinge o osso dos

espaço. Em virtude da espessura do rebordo re-

dentes contíguos e compromete a inserção

manescente, foram instalados implantes de pla-

periodontal dos elementos com proporção co-

taforma regular na região dos dentes perdidos.

roa-raiz desfavorável

. Nos casos de raízes cô-

14,16

nicas e curtas a intrusão é uma alternativa.

Após o período de osseointegração, foram
confeccionadas coroas provisórias sobre os im-

Este trabalho relata um caso clínico, no qual

plantes com anatomia e dimensões semelhantes

a técnica de intrusão ortodôntica é utilizada

a pré-molares (Fig. 1-6). Estas coroas permitiram

para manejo gengival pré-protético com finali-

que a ortodontia iniciasse dando ancoragem ex-

dade estética.

tra ao movimento (Fig. 7-9).
Com o tratamento ortodôntico foi recupe-

RELATO DO CASO
Na avaliação inicial foram observadas as seguintes alterações:
• Plano incisal não coincidente com a linha
bipupilar;
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rado espaço suficiente para a instalação do implante na região do 36 e realizada a intrusão dos
incisivos centrais superiores aproximadamente
2mm (Fig. 10-12). Tal procedimento foi indicado
para que o recontorno gengival cirúrgico fosse
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Figura 1-6 - Aspecto inicial da paciente após a instalação dos provisórios sobre implantes guiados pelo planejamento ortodôntico.

Figura 7-9 - Início do tratamento ortodôntico.

Figura 10-12 - Fase da ortodontia com implante instalado no espaço recuperado do 36 e intrusão dos incisivos centrais superiores.
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Figura 13-15 - Remoção dos pinos metálicos para retratamento endodôntico.

evitado, já que a mucosa ao redor das coroas se

Após a finalização do tratamento ortodôntico,

apresentava fina e translúcida, mostrando o escu-

as coroas protéticas e pinos metálicos dos inci-

recimento radicular ocorrido provavelmente pela

sivos centrais superiores foram removidos para

presença de pinos metálicos oxidados. A cirurgia

que o retratamento endodôntico fosse executa-

periodontal se indicada implicaria na ressecção de

do (Fig. 13-15). Nesta fase as coroas provisórias

osso alveolar para aumento da coroa clínica, o que

foram confeccionadas restaurando o trespasse

comprometeria a implantação radicular dos den-

incisal em relação aos incisivos laterais, já que

tes envolvidos. A intercorrência de uma cardiopa-

com a intrusão os centrais tornaram-se curtos

tia de etiologia desconhecida no transcorrer do

afetando o plano incisal11 (Fig 16-18).

tratamento ortodôntico, também foi considera
na rejeição de um novo procedimento cirúrgico.

pinos de fibra de vidro (Ivoclarvivadent®) fo-

O procedimento de intrusão nestes casos

ram cimentados para que não interferissem na

torna-se vantajoso também, pois como relata-

estética das coroas de cerâmica pura. Estes pi-

do na literatura o tecido se acumula , o que em

nos, embora sejam prudentemente indicados

geral aumenta o volume diminuindo a transluci-

em dentes com remanescente cervical, foram

dez da gengiva marginal.

utilizados nesta condição por ter sido possível

6

54

Em seguida ao retratamento endodôntico,

R Dental Press Estét, Maringá, v. X, n. X, p. XX-XX, xxx./xxx./xxx. 2008

Glauco Rangelzanetti, Roberto Carlos Bodart Brandão, Liliane Scheidegger Da Silva Zanetti, Gabriela Cassaro De Castro, Fausto Frizzera Borges Filho

Figura 16-21 - Conclusão do tratamento ortodôntico e substituição das coroas metalo-cerâmicas dos incisivos centrais superiores por coroas provisórios.

a seleção de pinos cônicos com base de diâme-

roas metalo-cerâmicas parafusadas sobre os

tro largo. A necessidade de se iluminar o tecido

implantes e coroas de cerâmica pura (Procera®/

gengival por intermédio de restaurações pro-

Nobel Rondo) nos incisivos centrais superiores

téticas translúcidas foi decisiva na escolha do

(Fig. 22-27).

material, já que uma das principais queixas da

As coroas anteriores foram provadas e ajusta-

paciente estava relacionada à coloração escure-

das previamente à cimentação, que foi realizada

cida da gengiva marginal.

com o cimento resinoso Panavia F®(Kuraray).

Procedimentos estéticos e restauradores

As coroas sobre implante foram instaladas

como clareamento dental externo (dentes rema-

com o torque recomendado e os orifícios do para-

nescentes), clareamento dental interno (dente

fuso restaurados com resina composta (Fig. 32).

13), restaurações em resina composta foram executados ajudando no resultado do tratamento.

Uma placa de uso noturno foi confeccionada em resina acrílica e recomendada à paciente

O tratamento protético prosseguiu com

com a finalidade de se proteger o tratamento

procedimentos de moldagem dos preparos dos

restaurador contra hábitos parafuncionais e

dentes naturais e dos implantes instalados.

concomitantemente manter estável o resulta-

Em laboratório, foram confeccionadas co-

do do tratamento ortodôntico.
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Figura 22-24 - Modelos dos preparos e coopings em alumina (Procera).
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Figura 25-27 - Coroas de cerâmica pura concluídas em laboratório e prova na boca.
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Figura 28-30 - Coroas ajustadas e cimentadas com cimento resinoso Panavia F®(Kuraray).
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Figura 31-36 - Resultado estético final alcançado pelo tratamento integrado.

DISCUSSÃO

biologia, não há dano permanente no periodonto

O planejamento proposto atente às necessi-

resultante de tratamento ortodôntico9.

dades funcionais da paciente, posto ao restabe-

Ao término do tratamento ortodôntico foram

lecimento da região posterior, corrigindo ausên-

estabelecidos contatos oclusais bilaterais, sem

cias e má posições dentárias; e atende à exigência

sobrecarga oclusal, conseguido pela movimenta-

estética do caso, adequando os dentes anteriores

ção dos dentes, instalação de implantes osseoin-

superiores a um conceito estético aceitável.

tegrados com coroas provisórias e ajuste oclusal.

O tratamento ortodôntico deve levar em con-

No mais, a intrusão do 11 e 21 foi determinante

sideração a relação entre higiene oral, movimen-

para o resultado estético conseguido, permitin-

to a ser realizado, posição do dente e quantidade

do o alinhamento das margens gengivais dos

de gengiva e osso alveolar. Na presença de placa

incisivos centrais, além do ganho de espessura

bacteriana o movimento de intrusão levaria maior

gengival e espaço para confecção de coroa cerâ-

risco periodontal, pois carrearia bactérias para o

micas de dimensões mais estéticas.

interior do sulco gengival, o que aumenta a preo-

Konikoff et al. (2007)8, constataram ao com-

cupação com a colaboração da paciente para a hi-

parar as medidas dos dentes anteriores superio-

giene oral. Além disto, o movimento de intrusão

res antes e depois do tratamento ortodôntico,

gera risco maior de reabsorção radicular , pela

que os Incisivos laterais encontravam-se signi-

menor área periodontal a ser pressionada, o que

ficantemente mais longos após o tratamento.

demanda maior controle na magnitude das forças

Os incisivos centrais também apresentavam-se

ortodônticas. No entanto, desde que respeitada à

mais longos, entretanto, não significativo. En-

4,9
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tretanto, Wennströn (1996)17, sobre considera-

do foi possível graças à utilização de procedimen-

ções mucogengivais na ortodontia afirma que

tos inerentes ás áreas de cirurgia, ortodontia e

pode-se aumentar ou diminuir a coroa clínica de

prótese. Embora não tenham sido utilizados pro-

um elemento, movimentando-o para vestibular

cedimentos de Periodontia na resolução do caso,

ou para palatino respectivamente, todavia, é im-

o conhecimento na especialidade foi fundamen-

portante observar a implantação óssea do den-

tal para a indicação da abordagem ortodôntica e

te, sob o risco de provocar recessão gengival.

exclusão de cirurgias periodontais.

Atualmente a utilização dos pinos pré-fabri-

A instalação cirúrgica de implantes e sub-

cados de fibra de vidro aumentou principalmen-

seqüente confecção de coroas provisórias so-

te por apresentarem melhores resultados em

bre os mesmos permitiram que o tratamento

regiões de maior demanda estética . A remoção

ortodôntico tivesse orientação e ancoragem

dos pinos metálicos e a utilização dos pinos de

necessárias à finalização. Além disso, o resultado

fibra de vidro permitiu também a otimização da

demonstrou que a correção ortodôntica do pla-

estética gengival, posto que o fenótipo gengival

no incisal e do contorno gengival foi eficiente e

da paciente é de tecido fino.

fundamental para o resultado estético final.

15

O tratamento estético restaurador finalizou
CONCLUSÃO
No caso relatado o resultado estético alcança-

o tratamento harmonizando a forma e a cor dos
dentes aos tecidos gengivais, lábios e face.

Interdisciplinary integration to correct gingival
asimmetry - case report
Abstract
Due to the intense search to achieve esthetics

combination of both. The integration between the

in dental treatments, it´s fundamental to create

different dental specialties permits higher pre-

harmony between gingival tissue, dental arrange-

dictability and more satisfactory results for the

ment and the smile. Commonly the prosthetic

patient and the professionals involved. The aim

treatment requires a correction in the gingival

of this paper was to revise the literature related

contour. The literature shows the possibility to

to the recontouring of the gingival margin and to

obtain promising results with the use of surgi-

discuss by means of a case report where orthodon-

cal procedures, orthodontic movements or the

tic procedures were used.

KEY WORDS: Gingival Esthetics. Gingival Margin. Orthodontic Intrusion. Porcelain Crown.
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