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Periodontia: 
entendendo 
mais sobre a 
especialidade
Embora tenhamos diversas especialidades na 
Odontologia moderna, 23 para ser exato, uma 
destaca-se por ser o elo comum a todas as demais, 
trata-se da Periodontia. Essa é a especialidade 
responsável por diagnosticar, prevenir e tratar 
todas as alterações dos tecidos que circundam os 
dentes e seus substitutos. Sendo imprescindível a 
manutenção da saúde periodontal e peri-implantar 
para que tenhamos funcionalidade e estética na 
cavidade bucal.


A Periodontia é tida como uma das especialidades 
clássicas da Odontologia, pois as doenças que 
acometem os tecidos periodontais já eram 
discutidas por Hipócrates (460-377 a.C.) na Grécia 
antiga. Com os avanços das técnicas científicas, a 
especialidade ganhou uma importância cada vez 
maior no âmbito da saúde pública. No Brasil, a 
Periodontia foi reconhecida como especialidade em 
1968 pelo extinto Serviço Nacional de Fiscalização 
da Odontologia (SNFO). Atualmente, o Brasil conta 
com pouco mais de dez mil especialistas em 
Periodontia cadastrados no Conselho Federal de 
Odontologia, sendo a 5ª especialidade em número 
de profissionais.


Dentre as diversas doenças que podem acometer 
os tecidos periodontais, a gengivite e a periodontite 
são as mais prevalentes, acometendo cerca de 
49,9% da população adulta no Brasil (SB Brasil, 
2010). Apesar da grande importância e prevalência, 
essas patologias são muita vezes negligenciadas, 
resultando em um número elevado de perdas 
dentárias e, em última análise, na diminuição da 
qualidade de vida da população. Logo, a realização 
de exames para diagnóstico é de suma importância 
nas consultas iniciais, permitindo, assim, a 
elaboração de um plano de tratamento pautado na 
manutenção da saúde do paciente.
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O tratamento dessas patologias consiste em 
controlar o biofilme dentário. Para tanto, é 
necessário remover fatores retentivos (cálculo 
dentário, restaurações mal adaptadas, raízes 
residuais) e instruir o paciente quanto a correta 
técnica de higienização, por vezes sendo necessária 
a indicação de meios auxiliares, como escovas 
interdentais e passa-fio. Além da fase ativa de 
tratamento, a Terapia Periodontal de Suporte é 
essencial para resultados previsíveis a longo prazo, 
já que é nessa etapa que o cirurgião-dentista pode 
acompanhar a evolução do paciente, conseguindo 
atuar de forma precoce em caso de nova atividade 
da doença. O tratamento é bastante previsível se 
executado de forma criteriosa, sendo relatado na 
literatura uma taxa inferior a 10% de perdas 
dentárias por razões periodontais em 
acompanhamentos de até 30 anos.1 


A Periodontia tem evoluído muito nos últimos anos, 
sendo essencial ao cirurgião-dentista, mesmo aos 
generalistas, manter-se atualizado quanto a 
literatura. A Medicina Periodontal, por exemplo, tem 
ganhado bastante espaço nas discussões 
acadêmicas, tendo em vista a relação cada vez 
mais clara entre a saúde bucal e a saúde sistêmica.  
A grande importância desta área consiste na grande 
similaridade entre a etiopatogenia das doenças 
periodontais e de diversas condições sistêmicas 
crônicas. Sabe-se, por exemplo, que a estabilização 
dos parâmetros periodontais favorece um melhor 
controle glicêmico em pacientes diabéticos. 
Portanto, torna-se cada vez mais comum a 
cooperação entre profissionais médicos e dentistas 
para controle das diversas condições patológicas 
que acometem o paciente.2 


Tamanha evolução das evidências científicas 
motivou alterações na classificação das doenças 
periodontais, estando essa em vigor desde o ano de 
2018. Dentre as diversas mudanças podemos citar 
a classificação das periodontites quanto ao 
estadiamento e a gradação, além da extinção dos 
termos “crônica” e “agressiva”. Nesse novo contexto 
é dado cada vez mais destaque as definições de 
saúde periodontal, onde podemos encontrar 3 
situações distintas: saúde clínica em um periodonto 
íntegro; saúde clínica gengival em um periodonto 
reduzido com periodontite estável e saúde clínica 
gengival em um periodonto reduzido sem 
periodontite prévia.3

A periodontia pode ainda associar-se a outras 
especialidades para se obter resultados estéticos 
harmoniosos. A “estética vermelha” mostra-se cada 
vez mais presente nos planos de tratamentos, sendo 
importante para execução de casos de reabilitação do 
sorriso. 

A busca por padrões de beleza e pela perfeição das 
formas e dimensões tanto dentária quanto gengival, 
tem proporcionado uma supervalorização nos 
tratamentos estéticos odontológicos na busca por 
um sorriso harmonioso. Com isso, para que se 
possa manter um padrão de proporção, é 
imprescindível o conhecimento de fatores naturais e 
patológicos que interferem na aparência do sorriso, 
podendo também guiar o procedimento restaurador.


A periodontia pode atuar na melhoria do sorriso 
gengival, que é uma condição relatada como um 
fator negativo para harmonia da face, o qual há uma 
exposição excessiva do tecido gengival no nível 
maxilar. Vários são os fatores causadores, sendo 
comumente ocasionado por uma interação de 
múltiplas origens. Portanto, é necessário que o 
profissional esteja apto a diagnosticar os fatores 
etiológicos dessa alteração, e somente após um 
correto diagnóstico é que se deve propor um 
tratamento.4


As possíveis etiologias do sorriso gengival 
apresentam causas variadas. São elas:

1- Diâmetro da Ponta:Periodontia e estética do 
sorriso

 Erupção Passiva Alterada: ausência de uma 
correta migração apical da margem gengival, o 
que implica em coroas clínicas curtas e uma 
desarmonia no sorriso (Figura 1)

 Crescimento Vertical Excessivo da Maxila: 
exposição excessiva dos dentes superiores, 
comprimento aumentado do terço inferior da 
face e ângulo mandibular plano (Figura 2)
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Figura 3:
Sorriso gengival por hipermobilidade do lábio superior.

Figura 4:
Sorriso gengival por hiperplasia gengival.

Figura 1:
Sorriso gengival por erupção passiva alterada.

Figura 2:
Sorriso gengival por crescimento vertical excessivo da 
maxila.

 Hipermobilidade do Lábio Superior ou Lábio 
Curto: acontece quando o lábio superior se 
desloca em uma direção apical maior que 8 
mm e exibe os dentes e o excesso de gengiva, 
a média de contração também é 1,5 a 2 vezes 
mais elevada (Figura 3)

 Extrusão dento-alveolar anterior: é 
determinado por uma sobre-erupção de um ou 
mais dentes ântero-superiores, acompanhada 
pela margem gengival e osso alveolar que 
tendem a tomar uma posição mais coronal. 
Tem relação com má-oclusão

 Hiperplasia gengival: consiste no crescimento 
em espessura do tecido gengival ocasionado 
por diversos fatores, originando pseudobolsas 
(Figura 4).

Dessa forma, para que a estética desejada seja 
alcançada, o tratamento deve levar em consideração a 
satisfação do paciente e a funcionalidade e fisiologia 
de cada caso específico, sendo de suma importância 
que o profissional tenha competência em diagnosticar 
o sorriso gengival, e com isso saber escolher a melhor 
técnica cirúrgica periodontal que se adapte a cada 
caso.4 A periodontia atua mais precisamente em 
casos de erupção passiva alterada, hiperplasia 
gengival, bem como hipermobilidade do lábio superior.


A harmonia do sorriso depende de vários fatores, tais 
como posição dos dentes no arco, simetria dentária, 
proporção altura/largura dos dentes e contorno 
gengival.5 Em dois aspectos estéticos a periodontia 
pode atuar mais diretamente, que são na proporção 
altura/largura da coroa clínica do dente, bem como o 
contorno gengival. Dentro desta perspectiva, devemos 
levar em consideração a posição dos zênites 
gengivais em relação a própria coroa do dente, bem 
como essa posição em comparação aos dentes 
vizinhos.6
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Tem-se realizado diversas técnicas para a correção do 
sorriso gengival, como gengivectomias, 
gengivoplastias e aumento de coroa clínica das 
regiões dentárias anterior e posterior.  A 
gengivectomia consiste na remoção do tecido 
gengival em altura (Figuras 5 e 6), apenas nesses 
casos pode-se utilizar incisões do tipo bisel interno, 
onde se posiciona a lâmina de bisturi em 45° em 
relação à gengiva.5,7,8 Já a gengivoplastia consiste na 
remoção do tecido gengival em espessura, podendo-
se lançar mão de incisão do tipo bisel externo 5,8 na 
qual a angulação da lâmina de bisturi é de 45° em 
relação ao dente (Figuras 7, 8 e 9); 

Figura 5:
Aspecto inicial de um sorriso gengival (A) e contorno 
gengival inadequado com a estética do sorriso (B).

Figura 6:
Cirurgia de gengivectomia pela técnica do bisel interno 
associada à frenectomia labial (A) e aspecto do sorriso de 
1 mês de pós operatório, sendo realizada uma sessão de 
clareamento com peróxido de hidrogênio 35% (B).

Figura 7:
Aspecto inicial do sorriso gengival (A) e aspecto intra-oral 
do sorriso evidenciando volume e contornos inadequados 
da gengiva (B).

Figura 8:
Sondagem da gengiva (A), seguida de marcação dos 
pontos sangrantes e incisão do tipo bisel externo (B) e 
aspecto final imediato após a gengicectomia e 
gengivoplatia (C).

A

B
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Figura 9:
Aspecto final do sorriso com 1 mês de pós-operatório. Foi 
realizado clareamento dentário com peróxido de 
hidrogênio 35%. 

Figura 10:
Sorriso inicial (A), sondagem e marcação dos pontos (B), 
incisão e descolamento da gengiva inserida com medição 
do espaço supracrestal (C), osteotomia(D), aspecto final 
do sorriso após cirurgia e troca das restaurações (E).  

Já o aumento de coroa clínica envolve a retirada do 
tecido gengival em altura, mas contemplando, também, o 
tecido ósseo (Figura 10).5,8 Geralmente indica-se o 
aumento de coroa clínica quando se quer reestabelecer 
uma nova inserção supracrestal, bem como proporcionar 
um novo comprimento coronário a fim de obter 
suficiente remanescente dentário para permitir um 
procedimento restaurador no mesmo.9


Por mais que haja uma grande associação da 
periodontia com a dentística, para devolver estética e 
autoestima, o profissional deve respeitar as distâncias 
supracrestais (até 3 mm da crista óssea à margem 
gengival), bem como sempre respeitar um correto perfil 
de emergência para que haja saúde do paciente, e o não 
comprometimento dos tecidos periodontais.10 

Fica claro que o domínio da Periodontia é essencial 
para a execução de uma Odontologia de excelência 
na atualidade, sendo o alicerce para as demais 
especialidades.

1- Diâmetro da Ponta:Para finalizar...
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