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Uma das primeiras técnicas para correção do sorriso gengival foi, por muito tempo, a 
gengivoplastia, com intuito de um contorno gengival estético. A partir dos avanços 
tecnológicos, foi observado que a exposição do sorriso gengival poderia ter relevância pela 
hiperfunção da musculatura do lábio superior, daí surgindo à técnica de toxina botulínica, 
onde é menos invasiva e de efeito terapêutico. Porém existem outras técnicas cirúrgicas mais 
invasivas e de efeito definitivo, que são as cirurgias de reposicionamento do lábio e 
ortognática. Nesse contexto, o estudo pretende responder ao seguinte problema: como a 
literatura indexada tem contemplado as técnicas da correção do sorriso gengival a partir das 
suas especificidades. Assim, traz como objetivo: conhecer na literatura indexada contemplado 
as técnicas da correção do sorriso gengival a partir das suas especificidades. Será uma revisão 
de literatura integrativa, realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e da , 
com recorte temporal de 2015 a maio de 2020. Os descritores serão: sorriso gengival; 
periodontia e sorriso. Como critérios de inclusão: artigos que abordem a temática as técnicas 
relativas à minimização do sorriso gengival, com textos em português e indexado na base de 
dados bibliotecas da Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual em Saúde, em 
que serão selecionados artigos publicados no período de janeiro de 2015 a maio de 2020, com 
resumos disponíveis e acessados na integra pelo meio on-line, tendo como descritores: sorriso 
gengival; periodontia e sorriso. Este estudo é de grande relevância para a comunidade 
acadêmica, pois possibilitará um constructo textual embasado em um leque de técnicas, sendo  
enfatizado seus pós e contras, o que poderá  ajudar na escolha correta para um tratamento 
satisfatório, assim como, salientar uma abordagem mais especifica sobre as técnicas que vem 
sendo utilizadas na correção do sorriso gengival.  
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