
COPYRIGHT © 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE DENTISTRY | AVAILABLE ONLINE http://www.ijosd.uff.br 

REVISTA FLUMINENSE DE ODONTOLOGIA – ANO XXI – No 44 – Julho / Dezembro 2015 

ISSN 1413-2966/ D-2316 

80 

APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA NO SORRISO GENGIVAL: 

RELATO DE CASO 

 

 

APPLICATION OF BOTULINUM TOXIN IN GUMMY SMILE: CASE REPORT 

 

Melina Marinho de MENDONÇA 

Graduanda do curso de Odontologia da 

UNIVERSO 

 

Luciana UEMOTO 

Doutoranda em Odontologia, UFF 

Mestre em Clínica Odontológica, UFF 

Prof. Clínica da Dor, UNIVERSO 

 

Rodrigo Dias Rocha 

Especialista em Ortodontia 

Responsável pela Empresa OrthoX 

 

 

 

Gustavo Vicentis de Oliveira 

FERNANDES 

Doutorando em Odontologia, UFF 

Mestre em Ciências Médicas, UFF 

Prof. Periodontia, UNIVERSO 

 

Endereço de Correspondência: 

Campus Niterói - Rua Marechal Deodoro, 

263 – Centro - Niterói/RJ – CEP: 24030-

060 / (21) 7871-5412 

 

gustfernandes@gmail.com

Resumo 

A toxina botulínica tipo A vem sendo amplamente utilizada na Medicina com finalidade 

cosmética ou terapêutica. Na odontologia é indicada em disfunções 

temporomandibulares, distonia orofacial, bruxismo, hipertrofia de masséter, sialorréia, 

assimetrias faciais de origem muscular, sorriso gengival e assimetria de lábios que 

podem causar exposição acentuada da gengiva. O propósito deste trabalho é relatar o 

caso de uma paciente que apresentou discrepância entre a relação dentária e gengival 

bem como sorriso gengival. Foi realizada a aplicação da toxina botulínica tipo A 

alcançando resultado satisfatório à paciente. A toxina botulínica apresenta resultado 

satisfatório, sendo necessária a reaplicação após 6 meses com a recorrência do sorriso 

gengival. 
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Palavras-chaves: toxina botulínica, aplicação na odontologia, sorriso gengival. 

 

Abstract 

Botulinum toxin type A has been widely used in medicine with cosmetic or therapeutic 

purposes. In dentistry it is indicated in temporomandibular disorders, orofacial dystonia, 

bruxism, masseter hypertrophy, drooling, facial asymmetries of muscular origin, 

gummy smile and asymmetry of lips that can cause severe exposure gum. The purpose 

of this study is to report the case of a patient who presented discrepancy between tooth 

and gum relationship and gummy smile. The application of botulinum toxin type A 

satisfactory result reaching the patient was performed. Botulinum toxin has satisfactory 

result, requiring reapplication after 6 months with a recurrence of the gummy smile. 

Keywords: Botulinum toxin, application in dentistry, gummy smile. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A toxina botulínica foi inicialmente empregada no tratamento do estrabismo, a 

partir de 1970. Sua aprovação no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) foi em 2000, e pela Food and Drug Administration (FDA) em 2002. Seu uso 

crescente vem auxiliando no tratamento de diversas patologias e condições1. 

A toxina botulínica é produzida pela Clostridium botulinum, bacilo anaeróbio, 

que pode causar infecção alimentar. Há sete sorotipos de toxina botulínica (A, B, C, D, 

E, F e G) com diferentes tempos de ação, toxicidade específica e potenciais de ação. A 

toxina botulínica mais utilizada é o sorotipo A1. 

Na odontologia, é indicada para disfunções temporomandibulares, distonia 

orofacial, bruxismo, hipertrofia de masséter, sialorreia, assimetrias faciais de origem 

muscular e sorriso gengival. Recentemente, vem sendo indicada a aplicação profilática 

de toxina botulínica em casos após reabilitações sobre implantes dentários, reduzindo 

forças mastigatórias e com isso protegendo as próteses e implantes1,2. 

A aplicação da toxina botulínica se tornou uma ferramenta útil e significativa 

para as lesões orais e maxilofaciais. A utilização depende do seu correto conhecimento. 

Deu-se início pelo uso estético, porém vai mais além do que suavizar expressões faciais. 

Mostra-se muito eficaz também em várias outras modalidades médicas e cirúrgicas. A 

toxina botulínica bem utilizada pode permitir a melhoria de vários tipos de tratamento, 

sem consequências indesejáveis3.  
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 O propósito desse trabalho foi relatar um caso clínico de uma paciente com 

discrepância no aspecto estético (relação dente-gengiva), a qual foi tratada com toxina 

botulínica.  

 

REVISÃO DA LITERATURA 

A toxina botulínica tem sido um excelente meio auxiliar no tratamento de 

diversas desordens odontológicas. Mesmo sendo conhecida pela utilização cosmética na 

redução de linhas hipercinéticas faciais, também pode ser empregada com fins 

terapêuticos, em casos de bruxismos, disfunção temporomandibular, hipertrofia do 

masseter e exposição gengival4. 

O sorriso gengival é conceituado pela exposição de mais de 3 mm de tecido 

gengival durante o sorriso5,6. Entretanto, a exposição de tecido gengival maior que 2 

mm é tratado como sorriso gengival7, frequentemente encontrado em mulheres. A 

predominância pelo gênero feminino pode ser explicada pelo fato de pacientes do 

gênero masculino apresentarem a linha do sorriso mais baixa5,8. 

A atividade do sorriso é determinada por diversos músculos faciais, como o 

levantador do lábio superior, da asa do nariz, zigomático menor e maior, do ângulo da 

boca, orbicular da boca e risório5,7. Dentre os músculos citados, os três primeiros 

desempenham maior função e determinam a quantidade de elevação do lábio, devendo 

ser, portanto, os músculos afetados pela injeção da toxina. As fibras desses músculos 

convergem para a mesma área, formando um triângulo, sugerindo-se que o ponto de 

eleição adequado compreenda os 3 músculos em uma única injeção. A toxina ao ser 

injetada pode se espalhar em área de 10 a 30 mm, permitindo o alcance efetivo5,8. Ao 

ser injetada em locais pré-determinados, a toxina diminui a contração dos músculos 

responsáveis pela elevação do lábio superior, com isso reduz a exposição gengival9,10. 

       Os locais para as injeções são determinados pela contração de grupos musculares 

específicos, que irão resultar em diferentes áreas de visualização gengival. Várias 

classificações foram propostas ao sorriso gengival: anterior, posterior, misto e 

assimétrico5,7. O sorriso gengival anterior deve ser tratado com a técnica convencional 

que é feita com aplicações lateralmente a asa do nariz. Em pacientes com sorriso 

gengival posterior, a aplicação da toxina deve envolver os músculos zigomáticos maior 

e menor, com a aplicação em dois pontos diferentes: no ponto de maior contração do 

sulco nasolabial durante a atividade do sorriso, e o segundo ponto 2 cm lateralmente ao 

primeiro, ao nível da linha do tragus. Aqueles pacientes que apresentam sorriso 
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gengival misto, a aplicação da toxina deve ser realizada em todos os pontos descritos 

acima. Entretanto, a dose deve ser reduzida a 50% no ponto lateral à asa do nariz5. Nos 

casos de assimetria labial, que ocorre por diferenças na atividade muscular8, os 

pacientes devem receber injeções com doses diferentes em cada lado da face5,7. 

 A injeção da toxina botulínica tem sido sugerida para tratamento de 

hipermobilidade do lábio superior11, porém esse método garante benefícios provisórios. 

É amplamente usada na prevenção e correção de mudanças causadas pela contração 

muscular do terço médio e inferior da face e pescoço12, incluindo a exposição em 

excesso de gengiva13. 

 

 

RELATO DE CASO  

 Paciente N.P.R, do gênero feminino, 32 anos de idade, compareceu à clinica 

particular com queixa de “grande aparecimento da gengiva” (sorriso gengival) (Figura 

1). 

 

 

Figura 1. Sorriso com exposição gengival 

 

Clinicamente, a paciente apresentou exposição gengival maior que 3mm, 

caracterizando assim o sorriso gengival. Como conduta clínica, foi proposta a aplicação 

da toxina botulínica tipo A (Fig. 2) para melhorar esta parte estética do sorriso. 
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Figura 2. Representação comercial da 

Toxina botulínica tipo A -100U Bergamo 

 

Previamente à aplicação, a superfície da pele foi desinfectada e foi passado 

álcool 70%. Em seguida, foi a aplicado anestésico local EMLA 5% creme (lidocaína e 

prilocaína 25mg de cada), com o propósito de promover um conforto durante o 

procedimento. Então, foram marcados os pontos de aplicação da toxina botulínica na 

região do músculo elevador do lábio superior (Figura 3). 

 

Figura 3. Marcação dos pontos de referência. 
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Foram utilizadas duas seringas de insulina com a quantidade de 2,5 unidades em 

cada seringa para a aplicação (Figura 4).  

 

Figura 4. Toxina botulínica tipo A BOTULIFT. 

 

Utilizou-se gelo -2°C na região da aplicação por 5 segundos para alívio da introdução 

da agulha (Figura 5). Foi injetada 2,5 unidades no sítio preconizado, lateralmente a cada 

narina. Após a aplicação, a paciente foi orientada a não abaixar a cabeça e não realizar 

atividades físicas durante as primeiras 4 horas após o procedimento (Figura 6).  

 

 

Figura 5.  Aparelho térmico -Gelo - 2ºC. 
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Figura 6. Aplicação no ponto marcado. 

 

 A paciente foi orientada quanto à provável recorrência do sorriso gengival após 

6 meses da aplicação, sendo orientada a retornar para acompanhamento. A mesma 

retornou após 15 dias da aplicação relatando não ter tido nenhum efeito colateral ou 

queixas, demonstrando satisfação com o resultado obtido (Figura 7). 

 

  

Figura 7.  Foto inicial do sorriso (esquerda) e final (direita, resultado final) após a 

aplicação do produto. 

 

Após 6 meses da aplicação de toxina botulínica, houve a recorrência do sorriso 

gengival, sendo necessário repetição da aplicação. Trata-se de uma modalidade 

terapêutica com efeito transitório, sendo isto bem explicado ao paciente. 
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DISCUSSÃO  

A área de aplicação da toxina botulínica para o sorriso gengival converge para a 

sobreposição de três músculos (elevador do lábio superior, da asa do nariz e zigomático 

menor), independente do gênero, idade ou etnia8,11. 

A toxina botulínica do tipo A é um pó hidrofílico, armazenado a vácuo, estéril e 

estável9,11. A reconstituição ocorre a partir da injeção suave do diluente (cloreto de 

sódio 0,9%) no interior do frasco, devendo ser armazenada de 2 a 8 °C, e utilizada em 4 

a 8 horas, com o propósito de garantir sua eficácia10. 

Os efeitos clínicos apresentam-se em 2 a 10 dias após a injeção, e o efeito 

máximo visível ocorre após 14 dias da injeção8,11. Este primeiro efeito, programado para 

ser progressivo, é também reversível, com duração de aproximadamente 3 a 6 

meses5,10,11. Entretanto, em casos avançados e severos, é possível a recorrência mais 

precoce em 3 meses9. (INDRA et al., 2011). 

A injeção da toxina botulínica, apesar de ser um procedimento simples e seguro, 

pode estar associada a algumas complicações como dor, hematoma, infecção e edema 

no local da injeção, distonia, disfagia, ptose ou alongamento do lábio superior e 

assimetria do sorriso. O cirurgião dentista deve estar atento em relação à posologia, 

precisão da técnica e localização5,10,11,14. 

As contra-indicações da utilização da toxina botulínica são: gestantes; lactantes; 

doenças neuromusculares; administração simultânea de antibiótico aminoglicosídeo, 

que potencializa a ação da toxina botulínica10. 

Pérez15 certifica que a toxina botulínica é mais conhecida pelo seu papel 

benéfico na estética fácil, mas a literatura recente tem destacado o seu uso em várias 

condições médicas, cirúrgicas e odontológicas. 

 

CONCLUSÃO 

A aplicação da toxina botulínica do tipo A mostra-se uma excelente alternativa 

de tratamento no sorriso gengival na odontologia. Seu uso isolado, como no caso 

relatado nesse artigo, pode ser uma alternativa menos invasiva, rápida, segura, eficaz e 

que produz resultados harmônicos e agradáveis quando aplicada em músculos alvo 

como elevador do lábio superior, asa do nariz e zigomáticos maior e menor. Resaltando 

que o profissional deve ser habilitado para realizar o procedimento sempre respeitando a 

dose apropriada, o domínio da técnica e o tipo de sorriso de cada paciente. 
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