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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar diferentes métodos de determinação do biótipo 
periodontal de dentes e espaços protéticos em pacientes prévios à reabilitação 
unitária com implantes osseointegrados, incluindo regiões anteriores e posteriores. 
Trata-se de um estudo de diagnóstico, por meio da avaliação periodontal dos 
pacientes previamente ao tratamento com próteses unitárias sobre implantes. Uma 
amostra inicial de 34 pacientes foi considerada. Foram incluídos no estudo pacientes 
com ausências unitárias em área estética e saúde periodontal. A profundidade de 
sondagem, a transparência à sondagem, a presença de recessão, os tamanhos das 
coroas e papilas adjacentes ao espaço protético, a espessura gengival horizontal e as 
espessuras horizontal e vertical da mucosa queratinizada foram os parâmetros 
avaliados. Foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre 
espessura horizontal da mucosa no espaço protético e espessura vertical da mucosa 
no espaço protético (p<0,001) e espessura horizontal da mucosa nos dentes 
adjacentes ao espaço protético e espessura horizontal no espaço protético (p=0,001). 
Não foram encontradas correlações entre as espessuras horizontal/vertical e as 
demais variáveis de interesse: transparência à sondagem, gênero, altura e largura das 
coroas e papilas, profundidade de sondagem vestibular e razão altura/largura de 
coroas e papilas. A análise de cluster resultou em dois grupos bem definidos, G1 
(biótipo espesso) e G2 (biótipo fino) que, quando analisados em relação as variáveis 
acima, apresentou diferenças significativas para transparência a sondagem (p=0,04), 
espessura vertical do espaço protético (p<0,001), espessura horizontal dos dentes 
adjacentes (p<0,001), profundidade de sondagem vestibular (p=0,05) e razão 
altura/largura das papilas dos dentes adjacentes (p=0,02). O teste de transparência à 
sondagem obteve 77,8% de sensibilidade e 56,3% de especificidade, com acurácia 
geral de 67,7%. Os biótipos periodontais são classificáveis, apresentam distintos 
parâmetros morfométricos e têm como principais influenciadores espessura gengival 
horizontal, espessura gengival vertical e transparência à sondagem vestibular para 
classificação. O método da transparência à sondagem foi eficaz no diagnóstico dos 
tipos de biótipos periodontais avaliados. 
 
Palavras chave: Biótipo Gengival; Espessura Gengival; Dimensões do Complexo 
Dentogengival; Implantes Dentários. 



	

ABSTRACT  

The aim of this study was to determine, by analyzing different methods of 
determination, the periodontal biotype of teeth and prosthetic spaces in patients prior 
to the unitary rehabilitation with dental implants, including anterior and posterior 
regions. and immediate loading in aesthetic areas. This is a diagnostic study through 
evaluation of periodontal patients before treatment unit prosthetic dental implants. An 
initial sample of 34 patients was considered. The study included patients with unit 
absences in cosmetic area and periodontal health. They excluded patients with 
multiple absences candidates for rehabilitation with unitary prosthesis in no aesthetic 
region not exposed to smile. The probing depth, transparency on probing, the presence 
of recession, the sizes of crowns and buds adjacent to the prosthetic space, the 
horizontal gingival thickness and the horizontal and vertical thickness of keratinized 
tissue were evaluated parameters. Significant correlations were found between 
horizontal mucosa thickness for the prosthetic vertical space and mucosal thickness 
of the prosthetic area (p <0.001) and the horizontal thickness of the mucosa adjacent 
to the prosthetic teeth horizontal space and thick space for the prosthetic (p = 0.001). 
There were no correlations between the horizontal / vertical thickness and other 
variables of interest: the transparency survey, gender, height and width of the crowns 
and buds, depth vestibular probing and right height / width of crowns and buds. The 
cluster analysis (clusters) cluster resulted in two well defined groups, G1 (thick biotype) 
and G2 (thin biotype) which, when analyzed for the above variables, showed significant 
differences for transparency survey (p = 0.04) vertical thickness of the prosthetic area 
(p <0.001), horizontal thickness of the adjacent teeth (p <0.001), buccal probing depth 
(p = 0.05) and ratio height / width of the papillae of adjacent teeth (p = 0.02 ). The poll 
transparency test achieved 77.8% sensitivity and 56.3% specificity with overall 
accuracy of 67.7%. Periodontal biotypes are classifiable, have different morphometric 
parameters and have as key influencers horizontal gingival thickness, vertical gingival 
thickness and transparency vestibular probing for classification. The method of 
transparency on probing was effective in diagnosing types evaluated periodontal 
biotypes. 

Key words: Gingival biotype; Gingival Thickness Dentogingival Complex Dimension; 
Dental Implants. 
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1 INTRODUÇÃO 
A identificação do biótipo periodontal do paciente representa uma importante 

etapa clínica pré-operatória, uma vez que diferenças na arquitetura óssea e gengival 

podem alterar sobremaneira o resultado estético final do tratamento reabilitador 

(Zweers et al., 2014). Reabilitações estéticas sob a ótica apenas da estética branca 

estão perigosamente sujeitas ao fracasso (FU et al., 2010).  

O tratamento reabilitador por meio de implantes unitários em área estética 

representa uma tarefa desafiadora. O sucesso em longo prazo depende de vários 

fatores, dentre eles uma boa relação com os tecidos moles peri-implantares e 

periodontais adjacentes. A arquitetura óssea, a espessura gengival, a quantidade de 

mucosa ceratinizada (MC) e a forma das coroas dentárias podem influenciar 

diretamente a resposta dos tecidos moles peri-implantares adjacentes à área 

reabilitada. Esses fatores em conjunto ajudam a determinar as características do 

biótipo periodontal (BP) (KAO et al., 2008; DE ROUCK et al., 2009). 

De acordo com alguns parâmetros como arquitetura óssea, anatomia do 

tecido mole, dimensões coronárias e relações interproximais, três biótipos anatômicos 

tem sido propostos: “fino”, que apresenta forte relação com coroas delgadas, 

triangulares e pouca convexidade cervical, contatos interproximais próximos da borda 

incisal, estreita faixa de MC adjacente, gengiva clinicamente delicada e fina, e osso 

alveolar relativamente fino; “espesso”, que apresenta arco gengival de bordas 

arredondadas, demonstra coroas dentárias quadrangulares, acentuada convexidade 

cervical, contatos interproximais maiores e posicionados apicalmente, ampla faixa de 

MC adjacente, gengiva com aspecto fibroso e comparativamente mais grossa; e 

“intermediário”, que apresenta gengiva com aspecto fibroso e grosso, mas também 

coroas alongadas e triangulares, faixa de MC estreita e um arco altamente biselado e 

regular (DE ROUCK et al., 2009). 

 Cada tipo de BP pode responder de forma diferenciada frente ao trauma e 

tratamentos reabilitadores. Biótipos espessos apresentam maior previsibilidade na 

cicatrização dos tecidos moles e duros pós cirurgia, são fortemente relacionados com 

formação de papila adjacentes aos implantes imediatos, estão mais frequentemente 

associados à formação de bolsas na presença do processo inflamatório e são mais 

resistentes à trauma na escovação. Por outro lado, biótipos finos estão associados a 

dificuldades na previsão de onde será o nível tecidual pós cirurgia, dificuldade na 

formação de papila adjacente a implantes imediatos, são fortemente relacionados com 
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retração gengival, fenestração, deiscências e ainda apresentam menor resistência à 

traumas na escovação (ZWEERS et al., 2014).  

Ademais, cada tipo de BP responde de forma diferente frente ao tratamento 

ortodôntico. O BP fino tende a apresentar uma maior probabilidade de recessões 

vestibulares na presença de vestibularizações de incisivos quando comparado com o 

BP fino (YARED et al., 2006). 

O padrão de tecido mole adjacente representa um importante parâmetro a ser 

considerado na busca da reabilitação estética por meio de implantes, podendo levar 

à melhora de sua previsibilidade e ao aumento das chances de sucesso. Certos 

métodos de diagnóstico, como o da transparência à sondagem, dependem muito da 

sensibilidade do operador, tornando-o, de certa forma, subjetivo. Dessa forma, existe 

a necessidade de discussões a cerca da capacidade desse método em diagnosticar 

corretamente o biótipo periodontal. Não obstante, existe também a necessidade de se 

estudar determinados métodos classificatórios a fim de se obter um diagnóstico mais 

preciso do BP, tornando assim, o tratamento odontológico o mais previsível possível 

(FU et al., 2010). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Biótipo periodontal e tipos de classificação 

Com a finalidade de definir biótipo, Ochsenbein e Ross, em 1969, indicaram dois 

tipos principais de morfologia gengival, sendo estas definidas como gengiva fina ou 

espessa. Era proposto que o contorno da gengiva seguia de perto o contorno do osso 

alveolar subjacente. (OCHSENBEIN; ROSS,1969). O termo “biótipo gengival” ou 

“fenótipo periodontal” foi introduzido por Seibert & Lindhe vinte anos mais tarde, em 

1989, para se referir a extensa variação na espessura e faixa de tecido queratinizado 

vestibular, relacionado por sua vez com o tamanho da coroa, sua forma, 

características morfológicas da gengiva e do osso subjacente. Os autores, então, 

classificaram em 2 grupos: “plano-espesso” e “fino-festonado”.  

Claffey e Shanley (1986) também classificaram biótipo periodontal em duas 

categorias: “espessa” (com ≥2mm) e “fina” (com <1,5mm), em seu trabalho sobre a 

perda de inserção clínica após tratamento periodontal não cirúrgico e sua relação com 

a espessura gengival. Kao e Pasquinelli (2002) classificam biótipo periodontal de 

forma semelhante (em “fino” e “espesso”), onde o fino apresenta uma arquitetura 

óssea festonada e tecido mole friável, enquanto que o espesso osso alveolar plano e 

tecido mole fibroso e denso. 

Tem sido relatado que o biótipo periodontal depende da relação entre os vários 

componentes do complexo dentogengival e pode sofrer influência de uma série de 

fatores, dente eles: idade, gênero, biótipo corporal, anatomia e tamanho coronário, 

posicionamento dental, anatomia periodontal e fatores genéticos (MALHOTRA et al. 

2014). Esses resultados foram também encontrados por Müller et al. (2000), em seu 

estudo com uma população de 40 adultos jovens. Outros autores propõem o termo 

“fenótipo gengival” e o definem como a forma e a espessura do tecido gengival ao 

redor do dente (LEBLEBICIOGLU; RAWAL; MARIOTTI, 2007; SORNÍ-BRÖKER; 

PEÑARROCHA-DIAGO; PEÑARROCHA-DIAGO, 2009). 

Vandana e Savitha (2015) realizaram um estudo no qual o objetivo foi determinar 

a espessura da gengiva entre índios e sua associação com a idade, o gênero e a 

arcada dentária. Foi seguido o pressuposto de que algumas das características 

determinantes para o biótipo são genéticas, enquanto outras parecem ser 

influenciadas pelo tamanho do dente, forma e posição da coroa. A amostra incluiu 16 
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homens e 16 mulheres com idade entre 16 e 38 anos. A espessura gengival foi aferida 

na região anterior da maxila e da mandíbula através da sondagem transgengival. Os 

resultados apresentaram que a faixa etária mais jovem possuía gengiva mais espessa 

(1,63 ± 0,34mm para maxilla e 1,73	±	0,37mm para mandíbula) do que a faixa etária 

mais velha (0,97±0,29 para maxila e 1,03±0,31 para mandibular) com diferenças 

significativas. As mulheres apresentaram menores medidas para espessura gengival 

do que os homens (0,94±0,33mm e 0,96±0,38mm, respectivamente). As regiões 

mandibulares também apresentaram menores espessuras gengivais (1,00±0,32mm e 

1,07±0,34mm, respectivamente) comparativamente às maxilares. Os autores 

concluíram, assim, que a espessura gengival vestibular varia de acordo com idade, 

gênero e arcada dentária. 

O estudo realizado por Kolte e Mahajan (2014) também determinou variação da 

largura e espessura da mucosa queratinizada em relação à idade, ao gênero e à 

localização no arco dental. Assim, 120 indivíduos foram divididos em três faixas 

etárias: jovem (16-24 anos), adultos de meia idade (25-39 anos) e a faixa etária dos 

mais velhos (acima dos 40 anos), tendo 20 homens e 20 mulheres em cada um dos 

grupos etários.  

No estudo supracitado a largura da faixa de MC foi avaliada com uma sonda 

periodontal de Williams e a espessura através da sondagem transgengival da maxila 

e da mandíbula. Observou-se que a faixa etária mais jovem (1,60 ± 0,43mm para 

maxila e 1,70 ± 0,59mm para mandíbula)  possuía significativamente gengiva mais 

espessa que a faixa etária mais avançada (0,66 ± 0,25mm para maxila e 0,75 ± 

0,71mm para mandíbula), porém a faixa etária mais avançada (>40 anos) possuía 

maior largura de MC (3,71 ± 0,50mm para maxila e 3,74 ± 0,48 para mandíbula). As 

mulheres possuíam gengiva mais fina (0,91±0,48mm para maxilla e 1,17 ± 0,71mm 

para mandíbula) e menor largura de faixa de MC (2,33 ± 0,71mm para maxilla e 2,37 

± 0,78mm para mandíbula) quando comparadas aos homens (espessura - 1,04±0,59 

para maxilla e 1,26 ± 0,67 para mandibular; faixa de MC – 3,03 ± 0,56mm para maxilla 

e 3,10 ± 0,61mm). O arco mandibular apresentou gengiva mais espessa (1,12 ± 

0,69mm) e com menor largura de faixa de MC (2,35 ± 0,74mm) quando comparado 

com o maxilar (1,04 ± 0,52mm de espessura e 3,06 ± 0,69mm de largura de MC, 

respectivamente). Os autores concluíram que a espessura e a  largura da faixa de MC 

variam de acordo com a idade, o gênero e a localização na arcada dentária. 
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Outro fator que parece influenciar o biótipo gengival é o formato dos dentes. 

Assim, dentes quadrados têm tendência a apresentar melhor prognóstico em relação 

aos tratamentos cirúrgicos-reabilitadores do que dentes triangulares, devido ao seu 

contato interproximal ser mais longo e conter uma menor quantidade de papila  para  

preencher o espaço. Já os dentes triangulares apresentam ponto  de contato 

localizado mais para incisal, o  que leva a uma maior tendência ao risco de recessão 

interproximal (FUHRMEISTER, 2006). De Lemos et. al. também avaliaram, em 2013, 

a influência do biótipo periodontal na presença e ausência de papila interdental. Os 

resultados revelaram que o grupo de BP fino apresentava uma presença 

significativamente maior de papilas longas e finas (71,1%) do que o grupo de BP 

espesso (59,6%). Eles concluíram que o BP influenciava diretamente a largura e a 

altura da papila interdental. 

 Segundo Abraham et al. (2014), o termo biótipo gengival refere-se a um 

conjunto composto por 4 fatores agregados: faixa de MC, espessura gengival, altura 

papilar e sua proporção A/L, altura das coroas e sua proporção A/L. Alguns autores 

encontram fortes relações entre esses parâmetros e os diferentes biótipos. Coroas 

quadráticas, papilas menores e mais largas, ampla faixa de MC e maior espessura 

gengival vestibular estão frequentemente associados ao biótipo espesso. Enquanto 

que coroas alongadas e triangulares, papilas alongadas e mais estreitas, reduzida 

faixa de MC e menor espessura gengival vestibular estão frequentemente associados 

ao biótipo fino (também chamado de festonado) (MAYNARD & WILSON et al., 1980; 

OLSSON et al.,1993; JOSHI et al.,  2016; DE ROUCK et al., 2009; MALHOTRA, R. et 

al. 2014; ZWEERS et al., 2014; BORGES, 2016).  

Olsson e Lindhe (1991) e Seibert e Lindhe (1992) estabeleceram características 

do complexo mucogengival que definem bem cada tipo de biótipo periodontal (Quadro 
1).   
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Quadro 1. Características clínicas de acordo com cada tipo de biótipo periodontal. 
PLANO E ESPESSO FINO E FESTONADO 

Tecido mole denso e fibrótico Tecido mole delgado 
Faixa ampla de tecido queratinizado Faixa reduzida de tecido queratinizado 
Papilas curtas e largas Papilas longas e estreitas 

Osso subjacente plano e espesso Osso subjacente fino e festonado (alta 
frequência de deiscência e fenestração) 

Perda de inserção associada à 
presença de bolsa periodontal 

Perda de inserção associada à presença de 
recessão na margem gengival 

Área do contato nos terços 
médio/cervical Ponto de contato no teço incisal/oclusal 

Dentes com formato quadrangular  Dentes com formato triangular 
Fonte: OLSSON; LINDHE, 1991. 

Apesar de muitas classificações para biótipos terem sido propostas até a 

atualidade, a maioria delas é conceituada pela percepção individual do pesquisador 

que os analisa. É importante que esses profissionais tenham o conhecimento 

suficiente sobre os modelos classificatórios e de que forma o biótipo  influencia no 

resultado de seus tratamentos (CAROLI et al., 2008; KAHN et al., 2013). 

Em um dos seus trabalhos mais tradicionais, Maynard & Wilson (1980) 

propuseram uma classificação usada e discutida até hoje. Eles dividiram os biótipos 

periodontais em quatro tipos: tipo I que apresenta faixa de tecido queratinizado 

espessa entre 3 a 5mm e espessa à palpação, tipo II que apresenta uma faixa de 

tecido queratinizado de até 2mm mas também espesso à palpação, tipo III que 

apresenta faixa de tecido queratinizado normal, com rebordo alveolar fino e o tipo IV 

que apresenta faixa de tecido queratinizado de até 2mm com rebordo alveolar fino. 

Dessa forma o tipo I foi apresentado como o ideal, pois tem tecido queratinizado e 

tecido ósseo espesso, e o tipo IV  como sendo o biótipo de maior dificuldade de 

manipulação, devido ao tecido queratinizado muito fino e frágil e tecido ósseo com 

muitas deiscências e fenestrações.  

Em 2000, Müller et al. propuseram três tipos de biótipo periodontal: A1, A2 e 

B. Os pacientes do grupo A1 apresentavam largura e espessura da faixa de gengiva 

menor que os do grupo A2, que apresentavam largura e espessura da faixa de 

gengiva menor que os do grupo B. No grupo A1 e A2 o formato do dente se 

apresentava alongado, e no grupo B, o formato era quadrado. Os autores observaram 

ainda que a espessura da mucosa mastigatória do palato acompanhava a espessura 

da gengiva inserida, isto é, pacientes que apresentavam espessura gengival mais fina 

também apresentavam espessura da mucosa palatina fina, e pacientes que 



19	

apresentavam a espessura gengival mais grossa, também apresentavam a mucosa 

palatina espessa.  

De Rouck et al. (2009) também propuseram uma classificação semelhante, 

baseando-se não somente em métodos visuais como transparência à sondagem mas 

também em anatomia coronária. Foram encontrados 3 grupos: A1: biótipo fino, que 

apresenta forte relação com coroas alongadas, triangulares e pouca convexidade 

cervical, contatos interproximais próximos da borda incisal, estreita faixa de mucosa 

queratinizada adjacente, gengiva clinicamente delicada e fina, e osso alveolar 

relativamente fino. A2: Biótipo intermediário que apresenta gengiva com aspecto 

fibroso e grosso, mas também coroas alongadas, faixa de mucosa queratinizada 

estreita e um arco altamente biselado e regular.  e B: Biótipo espesso que apresenta 

arco gengival de bordas arredondadas, demonstra coroas dentárias quadrangulares, 

acentuada convexidade cervical, contatos interproximais maiores e posicionados 

apicalmente, ampla faixa de mucosa queratinizada adjacente, gengiva com aspecto 

fibroso e comparativamente mais grossa. 

Outros autores também complementam essa classificação com a 

evidenciação do biótipo intermediário (também chamado de misto) o qual possui 

características dos biótipos espesso e fino, simultaneamente. (MÜLLER; KÖNÖNEN, 

2005). Dentre as classificações mais comuns, este apresenta-se como controverso 

pois ora se parece com biótipo fino, ora com biótipo espesso (EGHBALI et al., 2009; 

CUNY-HOUCHMAND et al., 2013) 

Ramírez et al. (2013) analisou as dimensões do complexo dentogengival 

mediante sondagem transgengival em dentes anteriores e pré-molares que 

receberam reabilitação por meio de coroas. O autor classificou os biótipos em três 

tipos: fino, espesso e misto, de acordo com a transparência à sondagem, de todos os 

53 pacientes avaliados. Quando, por translucidez da gengiva marginal pôde-se ver as 

linhas de marcação da sonda periodontal usada (15 UNC Hu-Friedy®) o biótipo foi 

classificado como fino. Quando as marcações não puderam ser vistas o biótipo foi 

classificado como espesso. Quando as marcações puderam ser vistas, mas não 

claramente, o biótipo foi classificado como misto. As médias para profundidade de 

sondagem de acordo com cada grupo foram: 2,53 ± 0,13mm para biótipos espessos, 

3,01±0,04mm para biótipos mistos e 3,70 ± 0,12mm para biótipos finos. Seus achados 

mostraram ainda que houve diferenças estatisticamente significativa entre as médias 

de profundidade de sondagem, independente do sítio sondado, e os três grupos de 
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biótipos classificados. Como referência para a prática clínica, o autor sugere 2,5mm, 

3mm e 4mm para os biótipos grosso, misto e fino, respectivamente.  

2.2 Métodos utilizados no diagnóstico do biótipo periodontal 

Vários métodos de diagnóstico têm sido estudados como a tomografia cone-

bean (JANUÁRIO; BARRIVIERA; DUARTE, 2008; BARRIVIERA et al., 2009), 

perfuração da gengiva inserida com sondas periodontais (GOASLIND et al, 1977; 

VANDANA & SAVITHA, 2005; BITTENCOURT et al., 2006), espaçadores 

endodônticos ou agulhas com stops de borracha (BORGES, 2015; OLSSON; LINDHE; 

MARINELLO, 1993; EGREJA et al., 2012; ARAÚJO, L. N. M, 2016) compondo um 

método direto de aferição e a transparência da gengiva à sondagem periodontal (TS) 

compondo um método direto e subjetivo (DE ROUCK et al., 2009). Possivelmente, 

devido à variabilidade desses métodos classificatórios e à presença de várias 

combinações morfométricas ditando o biótipo periodontal (espessura gengival, 

dimensões coronárias, tecido ceratinizado, arquitetura óssea, morfotipo gengival), não 

há consenso na literatura acerca das relações existente entre tais aspectos (Zweers 

et al., 2014).  

Há também o método visual, estudado por Eghbali et al. em 2009. Nesse 

experimento, os autores tiveram como objetivo avaliar a precisão da inspeção visual 

simples como método de identificação do biótipo gengival, tanto por clínicos 

experientes como inexperientes. Quinze pessoas (cinco especialistas em dentística, 

cinco periodontistas e cinco alunos) foram convidados a avaliar o biótipo periodontal 

de 100 indivíduos saudáveis com base apenas em slides clínicos. Independentemente 

da experiência dos profissionais e alunos, houve taxa de acerto em certa de 50% dos 

casos. O biótipo espesso foi o mais reconhecido, principalmente entre os clínicos com 

mais anos de experiência (certa de 70%). Cerca de 50% dos casos com biótipos finos 

e festonados foram identificados erroneamente. Assim, os autores concluíram que a 

simples inspeção visual não é um método confiável para diagnosticar os diferentes 

biótipos periodontais, independentemente da experiência clínica do profissional. 

Consideraram, assim, a importância de um método mais acurado, tendo em vista que 

muitos pacientes que são de risco para complicações estéticas pós tratamento 

cirúrgico e/ou restaurador foram negligenciados (principalmente os que possuem 

biótipo fino).  
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Com a finalidade de comparar os métodos de inspeção visual, transparência 

à sondagem e mensuração direta Kan et al. (2010) realizaram um estudo o qual 

avaliou a confiabilidade desses três métodos no diagnóstico dos diferentes biótipos 

periodontais. Quarenta e oito pacientes foram avaliados na região ântero-superior 

pelos três métodos citados. Os autores concluíram que a identificação da espessura 

gengival através do método de transparência à sondagem parece ser confiável para 

avaliação do biótipo periodontal enquanto que a inspeção visual simples, por si só, foi 

ineficiente quando comparada com o método direto de medição com agulha e cursor. 

Embora o método da sondagem periodontal tenha apresentado resultados 

aparentemente confiáveis, uma grande desvantagem é a forma de categorização do 

seu resultado, o que o torna subjetivo. 

Através da tomografia computadorizada cone beam, Barriviera et al. (2009) 

realizaram um estudo em humanos os quais comprovaram a eficácia dessa técnica 

para mensuração das espessuras ósseas vestibulares e palatinas. Outro autor, 

usando também a tomografia cone beam, a descreveu como um método não invasivo 

e valioso para obtenção de dados clínicos referentes às dimensões e relações entre 

várias estruturas do periodonto e complexo dentogengival, desde que usada com 

afastamento labial para evitar o colabamento das mucosas do lábio e bochecha com 

a gengival. (JANUÁRIO; BARRIVIERA; DUARTE, 2008) 

O estudo realizado por Bazan (2013) analisou imagens tomográficas  obtidas 

de tomógrafos cone beam de incisivos centrais superiores de 10 indivíduos com 

biótipo fino e 10 indivíduos com biótipo espesso. Tais pacientes foram separados em 

grupos (biótipo fino e biótipo espesso) pelo método de transparência da sonda 

periodontal via sulco  vestibular. Medidas das distâncias da margem gengival à união 

cemento-esmalte, margem gengival à crista óssea vestibular, união cemento-esmalte 

à crista óssea vestibular, bem como a espessura gengival e óssea alveolar vestibular 

foram realizadas. Os resultados apresentados demonstraram que a espessura 

gengival foi maior no grupo com biótipo espesso e a espessura óssea alveolar foi 

semelhante em ambos os grupos. O autor concluiu, dessa forma, que a tomografia 

computadorizada tipo cone beam é um método confiável que ajuda a definir o biótipo 

do paciente. 

Fu et al. (2010) avaliaram clinicamente e através da tomografia cone beam 22 

cabeças de cadáveres humanos frescos com o objetivo de determinar as dimensões 

gengivais e do tecido ósseo subjacente, verificando assim a presença de uma possível 
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relação entre essas estruturas. Os dentes anteriores superiores foram extraídos e, 

com o uso de um paquímetro digital de precisão, a espessura dos tecidos moles e 

ósseos foi tomada. Foram avaliadas também as profundidades de sondagem médio-

vestibular, médio-palatina e recessão gengival. De acordo com o estudo, houve uma 

moderada correlação entre espessura gengival vestibular e a espessura do osso 

subjacente. Por outro lado, o parâmetro recessão gengival não foi associado com 

espessuras gengival e óssea. 

Apesar do método subjetivo de TS ser o mais comumente usado na prática 

clínica para o diagnóstico no BP, Kan et al. (2010) compararam tal método com o 

método direto de mensuração da espessura com perfuração da mucosa, medida 

clinicamente. Seus achados mostraram, então, que o BP foi sempre fino até a 0,6mm 

de espessura gengival, enquanto que foi considerado sempre grosso a partir de 

1,2mm de espessura gengival. Através desses achados o autor sugeriu, portanto, o 

limite de 1mm de espessura horizontal  para diferenciar os biótipos finos dos 

espessos. Já Frost et al., (2015), que compararam o método subjetivo de TS com o 

método indireto de mensuração através de tomografia cone beam, o limite achado foi 

de 0,8mm de espessura gengival. 

2.3 Importância clínica do diagnóstico do biótipo periodontal previamente aos 
tratamentos odontológicos 

Ochsenbein  e  Ross, em 1969, ao discutirem a importância da gengiva 

espessa em relação a delgada nos planejamentos de tratamentos restauradores 

concluíram que o tecido gengival espesso é, provavelmente, um dos parâmetros mais 

associados à saúde periodontal.  

Pelo fato de possuírem características anatômicas diferentes, os biótipos 

periodontais fino e espesso respondem diferentemente quando submetidos à injúrias 

inflamatórias, cirúrgicas ou traumas mecânicos. O biótipo fino está mais associado a 

uma maior perda óssea frente às reabsorções patológicas e pós-operatórias, 

deiscências, fenestrações e uma maior friabilidade do tecido mole. Por outro lado, o 

biótipo espesso está mais relacionado à menor perda óssea, menor frequência de 

recessões gengivais e tecido mole mais fibroso e resistente  (KAN et al., 2003; DE 

ROUCK et al., 2009; FISCHER et al., 2014; KAO & PASQUINELLI, et al., 2002; 

MALAGUTI; MALAGUTI, 2013; FUHRMEISTER, 2006). 
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Segundo alguns autores, os biótipos mais delgados e finos são friáveis e com 

alto risco de recessão quando sofrem injúrias. Isso ocorre devido às margens 

gengivais serem finas e retraídas que podem comprometer a estética da região 

anterior da arcada, além do menor suporte ósseo e sanguíneo. Já o biótipo espesso, 

devido ao fato de ser mais fibroso e resiliente, tem tendência de resposta à injúrias 

(como à gengivite e periodontite) com a formação de bolsas periodontais ao invés de 

recessões gengivais e, dessa forma, mais favorável a resultados estéticos 

satisfatórios. Credita-se isso à presença de uma maior vascularização e melhor 

sustentação devido à característica fibrótica e dura do tecido mole presente no biótipo 

espesso (SEIBERT; LINDHE, 1992; FUHRMEISTER, 2006).  

Casado, Bonato e Granjeiro (2013) realizaram um estudo com o objetivo de  

avaliar se o biótipo periodontal fino é um fator de risco ao desenvolvimento de doença 

periimplantar. Foram examinados os biótipos periodontais, considerando os aspectos 

clínicos previamente descritos por Kao e Pasquinelli (2002), sendo divididos em fino 

ou espesso. Foram avaliados os dentes anteriores, sendo que, na ausência destes, 

foram considerados os dentes posteriores. Indivíduos com biótipo periodontal fino 

apresentaram maior probabilidade de desenvolver doença periimplantar, em relação 

aos pacientes com fenótipo espesso. Os resultados encontrados pelos autores 

determinaram a existência de associação significativa entre a doença periimplantar e 

o biótipo periodontal fino.  

Indivíduos com biótipo periodontal fino apresentam maior susceptibilidade à 

recessão gengival enquanto que indivíduos com biótipo espesso apresentam menor 

risco à recessão (MALAGUTI; MALAGUTI, 2013). O biótipo gengival plano/espesso é 

relatado como um fator de prognóstico favorável para os resultados esteticamente 

bem sucedidos de implantes, envolvendo cobertura de recessão gengival. Em 

contraste, pacientes com  gengiva fina/festonada tendem a apresentar um risco maior 

para recessões periodontais após a colocação de implantes imediatos, 

movimentações ortodônticas e  uma  tendência para a perda de tecido mole em caso 

de inflamação periodontal ou periimplantar (PONTORIERO; CARNEVALE, 2001). 

A  determinação do biótipo periodontal é um dos caminhos para o sucesso na 

Periodontia e Implantodontia, uma vez que compreende-se melhor como as 

patologias se desenvolvem em diferentes situações: o entendimento da formação da 

bolsa periodontal ou da retração gengival ao redor dos dentes com margem gengival 
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inflamada, a repercussão biológica de preparos intra-sulculares, o impacto biológico 

da remodelação tecidual após a extração dental ou instalação de implantes (SILVA; 

CARVALHO; JOLY, 2007). 

O  sucesso  no  tratamento final com implantes dentais depende da integração 

harmoniosa entre os tecidos ósseo, conjuntivo e epitelial. Uma das causas comuns 

relatadas como falhas de implantes é o trauma cirúrgico, pois os biótipos gengivais 

reagem de modos distintos ao serem submetidos à injúria e a manipulação cirúrgica 

(MELO, 2014). 

Desse modo, é importante para um adequado tratamento cirúrgico e protético, 

identificar o biótipo gengival fino ou espesso durante a fase de planejamento do 

tratamento, para que o implante instalado tenha adequado volume ósseo e tecido 

mole suficiente para seu recobrimento total, impedindo a reabsorção óssea e 

prolongando a sobrevida dos implantes osseointegrados (SOUZA, 2011;MELO, 2014; 

RAJPOOT et al.,2015). 

Deve-se avaliar cuidadosamente o biótipo periodontal dos pacientes em 

reabilitações implanto-suportadas principalmente em áreas estéticas na intenção  de 

indicar corretamente quando é necessário o enxerto de tecido conjuntivo. Baseado 

nisso, pacientes com biótipo gengival espesso tendem a mostrar menores mudanças 

no nível da mucosa vestibular. Em contrapartida, pacientes com biótipo fino 

apresentam maiores mudanças, as quais recomenda-se a utilização de enxerto  de 

tecido conjuntivo juntamente a instalação do implante para aumento da espessura 

mucosa vestibular, prevenindo assim uma possível futura recessão periimplantar 

(HÃMMERLE; CHEN; WILSON, 2004; KAN et al., 2010; TAMES, 2013).  

Em pacientes que apresentam biótipo periodontal fino é aconselhável a 

realização de enxerto prévio à instalação do implante, salvo nos casos de implantação 

imediata onde tal enxertia deve ser realizada em conjunto com a exodontia e 

instalação do implante. A modificação do biótipo periodontal tem se mostrado 

previsível, resultando na formação de um tecido gengival mais estável e resistente a 

recessões gengivais (KAN et al., 2005) Técnicas cirúrgicas periodontais podem 

melhorar significativamente a qualidade e o resultado do tratamento. Assim, enxertos 

de tecido conjuntivo subeptelial em áreas de biótipo periodontal fino podem melhorar 

a qualidade do tecido gengival na região em questão, mudando sua espessura e, 
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consequentemente, aumentando as chances de sucesso do tratamento reabilitador. 

Outras técnicas incluem o uso da matriz dérmica acelular e a técnica do rolo 

modificada (ABRAHAM, 2014). Apesar dos biomateriais terem resultados animadores, 

técnicas cirúrgicas envolvendo enxertos de tecido conjuntivo e gengival livre devem 

ser priorizados tendo em vista seus melhores resultados (CARVALHO et al., 2016).  

Assim, o diagnóstico do biótipo periodontal do indivíduo que será submetido a 

um tratamento estético ou restaurador na fase de planejamento do tratamento, seja 

ele com próteses ou implantes, é de suma importância e vem crescendo cada dia mais 

devido ao conhecimento das consequências quando esta análise é negligenciada pelo 

cirurgião-dentista (NAGARAJ et al., 2010).  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 
 Determinar um modelo classificatório para o diagnóstico de diferentes tipos de 

biótipo periodontal baseado em um conjunto de parâmetros morfométricos. 

3.2 Objetivos específicos 

• Propor novos parâmetros classificatórios de biótipo periodontal baseados em 

morfometria das papilas e coroas ao método direto de aferição com cursor;  

• Verificar a associação entre esses parâmetros envolvidos no método direto de 

aferição e o método subjetivo de transparência à sondagem; 

• Verificar os testes de diagnóstico (VPP, VPN, Especificidade, Sensibilidade e 

Acurácia) do método subjetivo de transparência à sondagem em relação ao 

método direto de aferição. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
Essa pesquisa foi apresentada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e 

aprovado com o protocolo 900.542 (Anexo 1), seguindo os critérios e exigências 

estabelecidos pela Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Todos os indivíduos foram informados quanto aos objetivos e as características da 

pesquisa. Após o esclarecimento verbal e por escrito, aqueles que estavam de acordo, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A participação na pesquisa 

foi voluntária e o paciente pôde ser desistir em qualquer etapa do estudo. 

Trata-se de um estudo de diagnóstico, por meio da avaliação periodontal dos 

pacientes submetidos ao tratamento com próteses unitárias sobre implantes 

osseointegrados, atendidos no Departamento de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (DOD-UFRN). Assim, todos os procedimentos de 

avaliação clínica foram realizados neste departamento. Os pacientes a serem 

reabilitados com prótese unitária sobre implantes dentários em área estética foram 

candidatos à participação na pesquisa, sendo incluídos no estudo somente indivíduos 

adultos, de ambos os gêneros, com ausências dentárias unitárias em áreas expostas 

ao sorrir, seja anterior ou posterior e periodontalmente saudáveis. Foram excluídos do 

estudo pacientes candidatos à reabilitação com múltiplas ausências e com ausência 

unitária em região a qual não houve exposição da área do elemento ausente ao sorrir. 

Para este estudo piloto considerou-se uma amostra inicial de 50 pacientes, levando-

se em consideração o tamanho amostral de estudos publicados utilizando 

metodologia semelhante (KAN et al., 2003; DE ROUCK et al., 2009; FISCHER et al., 

2014). 

4.1 Avaliação clínica 
A avaliação clínica dos pacientes consistiu da profundidade de sondagem 

(PS) dos dentes adjacentes ao espaço protético, translucidez da gengiva marginal 

livre à sondagem (TS), espessura gengival horizontal dos dentes adjacentes, 

espessura horizontal (em um ponto mediano entre a gengiva marginal livre e a linha 

mucogengival) e vertical da mucosa ceratinizada em um ponto mediano no espaço 

protético (no sentido oclusal), altura (AP) e largura da papila interdental (LP) dos 

dentes adjacentes ao espaço protético, altura (AC) e largura (LC) das coroas 

adjacentes dentárias ao espaço protético, e presença de recessões gengivais. A 
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avaliação foi realizada por um único examinador calibrado (CCI: 89,1%- IC95% 62,2% 

a 94,2%) Os parâmetros coletados estão descritos a seguir: 
Profundidade de Sondagem: essa medida foi obtida pela distância, em milímetros 

(mm), da margem da gengiva ao fundo do sulco gengival. Essa medida foi obtida com 

o auxilio de uma sonda periodontal milimetrada tipo Williams, em 3 sítios ao redor dos 

dentes (mesiovestibular, médio-vestibular, distovestibular). Calculou-se 

posteriormente, a partir disso, a média (aritimética simples) vestibular de profundidade 

de sondagem (MPS-V) dos dentes adjacentes ao espaço protético; 

Transparência à Sondagem: classificada em visível (positivo), quando se pôde ver 

parcial ou totalmente a ponta da sonda ou sua marcação, ou não visível (negativo), 

quando não foi possível ver a sonda durante a sondagem periodontal dos dentes 

adjacentes ao espaço protético (Figuras 1 e 2); 

Espessura gengival horizontal: medida na região vestibular dos dentes adjacentes 

ao espaço protético, em um ponto central entre a borda da gengiva marginal livre e a 

linha muco gengival, com o auxílio de uma agulha de anestesia, um cursor 

endodôntico e um paquímetro digital com precisão de 0,01mm (Figura 3 e 4); 

Espessura horizontal e vertical da mucosa ceratinizada: mensuradas 

respectivamente na região vestibular do rebordo edêntulo e no sentido oclusal, em um 

ponto central da mucosa ceratinizada entre a borda do rebordo edêntulo e a linha 

mucogengival, com o auxílio da agulha de anestesia, um cursor endodôntico e 

paquímetro digital (Figura 3 e 5); 

Altura e Largura das Papilas entre os dentes adjacentes: a altura foi definida uma 

mensuração (com auxílio de uma sonda periodontal de Willians) a partir do topo da 

papila até a linha que tangencia a margem de tecido mole mais cervical da face 

vestíbulo-mesial das coroas dos dentes e dos implantes. A largura foi medida no limite 

entre o terço médio e cervical da papila (Figura 3); 

Altura e largura das coroas adjacentes dentárias ao espaço protético: a altura foi 

tomada através de um compasso de pontas secas e paquímetro digital (Figura 3); 

Recessão gengival: com auxílio da sonda periodontal, verificou-se se a gengiva 

cobria o esmalte completamente ou se havia presença de recessão gengival com 

exposição radicular. Categorizada posteriormente em presente e ausente. 
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Figura 1. Demonstração do método de transparência a sondagem em um biótipo fino 

(sonda visível por translucidez da gengiva marginal livre). Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Demonstração do método de transparência a sondagem em um biótipo 

espesso (sonda não visível por translucidez da gengiva marginal livre). Fonte: 

autor. 
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Figura 3. Locais de mensuração das espessuras horizontal e vertical da mucosa 

ceratinizada, espessura gengival horizontal, razão L/A das coroas adjacentes ao EP 

e razão L/A das papilas adjacentes ao EP. Setas: locais onde foram coletados os 

parâmetros de espessura vertical e horizontal. Linha amarela tracejada: porção central 

entre a gengiva marginal livre e a linha mucogengival. Linhas azuis: determinação das 

medidas de altura e largura. Fonte: autor. 
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Figura 4. Transferência da medida de altura/largura das coroas obtida com o 
compasso de ponta seca para o paquímetro digital. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Transferência da medida espessura de tecido mole obtida com a agulha de 

anestesia e cursor endodôntico para o paquímetro digital. Fonte: autor. 
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 A coleta de dados ocorreu de acordo com a ficha de atendimento clínico que 

foi preenchida durante todos os atendimentos (Anexo 2). Foram coletadas as 

variáveis dependente e independentes como mostra o Quadro 2.  

 

Quadro 2. Variável dependente e variáveis independentes de acordo com a 

classificação e a unidade ou categoria. Natal/RN, 2016.  

 Tipo Unidade/categoria 

Biótipo periodontal Categórica 
(dependente) 

1. Fino 
2. Espesso 

Espessura horizontal da gengiva 
dos dentes adjacentes Quantitativa contínua Milímetros 

Espessura horizontal e vertical 
da mucosa ceratinizada no 
espaço protético 

Quantitativa contínua Milímetros 

Translucidez da gengiva 
marginal livre à sondagem Categórica binária 1.  Visível 

2.  Não visível 

Razão L/A das coroas adjacentes 
ao EP Quantitativa contínua Milímetros 

Razão L/A das papilas adjacentes 
ao EP Quantitativa contínua Milímetros 

Altura e largura das papilas 
adjacentes Quantitativa contínua Milímetros 

Altura e largura das coroas 
adjacentes Quantitativa contínua Milímetros 

Recessão gengival Categórica 1. Presente 
2.  Ausente 

Gênero Categórica binária 1. Masculino 
2. Feminino 

 

4.2 Análise estatística 
 Os dados foram tabulados em banco de dados criado no software 

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences, IBM, USA), versão 20.0. 

Inicialmente, o banco foi analisado quanto aos dados ausentes, sua influência sobre 

os presentes com posterior tratamento dos mesmos. Os dados foram analisados de 

forma descritiva e através de testes paramétricos ou não paramétricos (dependendo 
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da distribuição dos dados), com nível de significância de 5% (p < 0,05). Para avaliar a 

associação entre as variáveis biótipo periodontal, gênero e transparência à sondagem 

foi realizado o teste do Qui-quadrado. Os testes “t” de Student e Mann-Whitney foram 

utilizados para verificar uma possível associação entre transparência a sondagem e 

as variáveis quantitativas de interesse. Com a finalidade de identificar padrões 

distintos na distribuição dos dados nas variáveis que compõem a variável biótipo 

periodontal foi realizado a análise de agrupamentos (cluster), preliminar. 

Posteriormente foi realizado teste de diagnóstico com o intuito de analisar o método 

de classificação do biótipo periodontal através de um conjuntos de medidas 

morfométricas proposto neste estudo em comparação ao método subjetivo já 

existente de transparência à sondagem.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise prévia dos parâmetros clínicos 
Foi realizada uma análise estatística preliminar que envolveu comparações 

com as variáveis de interesse entre si (transparência à sondagem, média da 

espessura horizontal dos dentes adjacentes ao EP, espessura vertical no EP, gênero, 

média da profundidade de sondagem vestibular e razão A/L das papilas e coroas 

adjacentes ao EP) e análise de conglomerados (cluster) com intuito de caracterização 

da amostra estudada previamente ao teste de validação do método de diagnóstico 

proposto.  

A amostra foi composta de 34 pacientes, dos quais 17 (50%) do gênero 

masculino e 17 (50%) do gênero feminino. Os espaços protéticos analisados 

corresponderam a 14 (41,2%) de dentes anteriores e 20 (58,8%) de posteriores. A 

maior frequência de espaços edêntulos correspondeu ao elemento 15, com 8 casos 

(23.5%), seguido pelos elementos 21 com 7 casos (20,3%) e 14 com 5 casos (14,7%). 

Três pacientes (8,8%) apresentaram presença de pigmentação melânica enquanto 

que na maioria (91,2%) não houve esse achado. Vinte e quadro pacientes (70,6%)  

possuíam a margem gengival fina e em bisel enquanto 10 (29.4%) possuíam a 

margem arredondada e hiperplásica. Quase que a totalidade (32 pacientes) 

representando 94,1% da amostra apresentou arco gengival côncavo e regular. Um 

paciente (2,9%) apresentou arco irregular e outro (2,9%) apresentou fissuras. O 

biótipo espesso se apresentou mais prevalente (53%) em relação ao biótipo fino 

(47%). 

 As médias das variáveis quantitativas da mucosa do espaço protético, com 

seus respectivos desvios-padrão e valores de mínimo e máximo, encontram-se na 

Tabela 1.  
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Tabela 1. Valores de n, mínimo, máximo, média e desvio-padrão (em milímetros) de 
acordo com as variáveis quantitativas. Natal/RN, 2016. 

 n Mín – Máx Média Desvio-
Padrão 

Altura das coroas  34 6,3 – 14,3 9,2 1,7 
Altura das papilas  31 2,0 – 6,5 3,2 1,0 
Espessura horizontal da gengiva 
queratinizada dos dentes adjacentes 34 0,8 – 2,3 1,3 0,4 

Espessura horizontal da mucosa 
queratinizada no espaço protético 34 0,8 – 5,9 2,3 1,2 

Espessura vertical da mucosa 
queratinizada no espaço protético 34 1,2 – 5,9 3,3 1,1 

Largura das coroas 34 6,1 – 9,8 8,1 0,6 
Largura das papilas 31 2,5 – 7,5 5,9 1,2 
PS-V 34 1,3 – 3,5 2,0 0,4 
Razão L/A das coroas adjacentes ao EP 34 0,6 – 1,4 0,9 0,2 
Razão L/A das papilas adjacentes ao EP 31 0,4 – 0,9 0,7 0,1 

 

De acordo com as limitações anatômicas individuais, houve dados ausentes 

em algumas variáveis. Devido à presença, por exemplo, de dentes posteriores sem 

outro elemento dentário distal a este houve 3 perdas nas variáveis altura/largura da 

papila distal dada sua ausência. Sete pacientes apresentavam coroas adesivas 

provisórias, o que impossibilitou, nesses casos, a aferição da espessura vertical da 

mucosa no espaço protético. 

Assim, a análise dos dados ausentes revelou que algumas variáveis 

apresentavam até 20,6% de dados perdidos. Entretanto, estes foram completamente 

ao acaso (p>0,05 para o teste de Little), não alterando, assim, a relação entre as 

variáveis (Tabela 2). Ainda que a maioria das variáveis com dados faltosos 

apresentasse valores inferiores a 10%, procedeu-se a substituição de todos os dados 

ausentes através da análise de regressão linear. Foi realizado também um teste “t” 

para amostras independentes o qual se verificou ausência de influência da média dos 

dados faltosos sobre os presentes (p > 0,05). 	

 Não houve significância estatística quando comparada a espessura horizontal 

dos dentes adjacentes, espessura vertical do EP e a média vestibular da profundidade 

de sondagem dos dentes adjacentes com a transparência à sondagem (Tabela 3).  

 



36	

Tabela 2. Percentual, desvio padrão (DP) e média (em milímetros)  de dados ausentes 
de acordo com  cada variável. Natal/RN, 2016.  
 n Média (DP) Dados ausentes 
Altura da papila distal ao EP 31 3,81 (1,05) 3 (8,8%) 
Espessura vertical da mucosa 
queratinizada no espaço protético 27 3,32 (1,25) 7 (20,6%) 
Largura da papila distal ao EP 31 6,19 (1,40) 3 (8,8%) 
PS-Vd 32 1,97 (0,42) 2 (5,9%) 
PS-Vm 32 1,96 (0,68) 2 (5,9%) 

Teste de Little p = 0.266. 
 
Tabela 3. Relação entre transparência à sondagem e as variáveis de interesse. EP: 
Espaço protético; DP (desvio padrão). Natal/RN, 2016.  

 Transparência 
à sondagem 

n Média (DP) Erro 
padrã

o 

p p* 

Espessura vertical da 
mucosa queratinizada 
no EP 

Positivo 21 3,11 (1,07) 0,23 
0,23  

Negativo 13 3,6 (1,16) 0,32 

Espessura horizontal 
da gengiva 
queratinizada dos 
dentes adjacentes ao 
EP 

Positivo 21 1,21 (0,33) 0,07 

 0,76 
Negativo 13 1,44 (0,37) 0,37 

PS-V 
Positivo 21 1,92 (0,46) 0,10  

0,37 
Negativo 13 20,2 (0,34) 0,10  

p  Teste “t” de Student; p* Teste de Mann-Whitney. 

 

Não foi encontrada nenhuma correlação entre as variáveis estudadas altura 

das papilas e coroas, largura das papilas e coroas, profundidade de sondagem 

vestibular, razão A/L das coroas e papilas. Correlação positiva e estatisticamente 

significativa foi encontrada entre espessura horizontal da mucosa dos dentes 

adjacentes ao EP e espessura horizontal da mucosa no EP. Também foi encontrada 

correlação positiva estatisticamente significativa entre espessura vertical da mucosa 

no EP e espessura horizontal da mucosa no EP. (Tabelas 4 e 5).  
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Tabela 4. Valores de correlação e significância da relação entre espessura horizontal 

da mucosa queratinizada dos dentes adjacentes ao espaço protético (EP) e as variáveis 

de interesse. Natal/RN, 2016.  

 Espessura horizontal da 
mucosa queratinizada dos 
dentes adjacentes ao EP 

 n r p 
Espessura horizontal da mucosa no EP 
Altura das coroas 

34 
34 

0,533 
-0,01 

0,00
1 

0,95 
Altura das papilas 31 0,08 0,97 
Largura das coroas 34 0,26 0,88 
Largura das papilas 31 -0,17 0,35 
PS-V 34 0,27 0,12 
Razão L/A das coroas adjacentes ao EP 34 0,28 0,87 
Razão L/A das papilas adjacentes ao EP 31 0,19 0,32 

Correlação de Pearson 
 
Tabela 5. Valores de correlação e significância da relação entre espessura vertical da 
mucosa queratinizada no Espaço Protético (EP) e as variáveis de interesse. Natal/RN, 
2016. 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espessura vertical da 
mucosa queratinizada no 
EP 

n r p 
Espessura horizontal da mucosa no EP 
Altura das coroas 

34 
34 

0,67 
0,24 

<0,001 
0,17 

Altura das papilas 31 0,96 0,60 
Largura das coroas 34 -0,13 0,46 
Largura das papilas 31 -0,58 0,76 
PS-V 34 0,14 0,42 
Razão L/A das coroas adjacentes ao EP 34 -0,30 0,08 
Razão L/A das papilas adjacentes ao EP 31 0,16 0,38 

Correlação de Pearson 
 

Valores baixos e médios para o coeficiente de correlação (≤ 0,29 e ≥ 0,30 ≤ 

0,49, respectivamente) foram encontrados na maioria das comparações, indicando 

fracas correlações. As correlações espessura vertical da mucosa queratinizada no EP 

versus altura e largura das papilas apresentaram valores de coeficiente de magnitude 

forte e mediana (r = 0,96 e r = -0,58, respectivamente), todavia, sem diferença 

estatística significativa (p > 0,05). Também não foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas entre transparência à sondagem e gênero (Tabela 6).  
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Igualmente, não foram encontradas correlações entre as espessuras vertical do EP e 

horizontal dos dentes adjacentes ao EP e gênero dos pacientes avaliados (Tabela 7). 

Tabela 6. Valores de correlação e significância da relação entre espessura vertical da 
mucosa queratinizada no EP e as variáveis de interesse. Natal/RN, 2016.  

  Transparência à sondagem Total p 
  Positiva Negativa   

Masculino 9 (42,9%) 8 (61,5%)  0,29 
Feminino 12 (57,1%) 5 (38,5%) 
Total 21 (100%) 13 (100%) 34 (100%) 

Qui-quadrado 
 
 
 
 
Tabela 7. Valores de correlação e significância da relação entre espessura vertical da 
mucosa queratinizada (em milímetros) no EP e as variáveis de interesse. Natal/RN, 
2016. 	
 Espessura horizontal da gengiva 

queratinizada dos dentes 
adjacentes ao EP 

Espessura vertical da mucosa 
queratinizada no EP 

 n Média 
(DP) 

Erro 
padrão 

p* Média (DP) Erro 
padrão 

p 

Masculino 17 1,37 
(0,40) 0,10 

0,34 
3,61 (1,10) 0,26 

0,10 Feminino 17 1,23 
(0,31) 0,08 2,98 (1,06) 0,25 

p* Teste de Mann-Whitney; p  Teste “t” de Student 

 

5.2 Análise de cluster 
Posteriormente, foi realizada a análise de conglomerados (cluster) do tipo 

hierárquica, sem limite de indivíduos em cada grupo, com formação pré-determinada 

de dois grupos e sem utilização de sementes. Foram utilizados 5 parâmetros: razão 

L/A das papilas, razão L/A das coroas, espessura vertical da mucosa no EP, média 

da espessura horizontal dos dentes adjacentes ao EP e PS-V dos dentes adjacentes. 

Para tanto, houve substituição dos dados ausentes nas variáveis razão L/A das coroas 

e razão L/A das papilas. Assim, a análise contou com 34 pacientes e resultou em dois 

grupos distintos denominados G1 (biótipo espesso) com 16 indivíduos e G2 (biótipo 

fino) com 18 indivíduos.  

A Tabela 8 apresenta as análises estatísticas entre os grupos G1 e G2 e as 

variáveis de interesse. Todos os grupos apresentaram diferenças estatisticamente 
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significativas em relação a amostra estudada de acordo com cada parâmetro, com 

excessão da razão L/A das coroas adjacentes ao EP. 

 Quando comparados G1 e G2 em relação à variável transparência à sondagem 

nota-se, também, diferença estatisticamente significativa entre os pacientes de biótipo 

espesso e fino, respectivamente. Contudo, para as demais variáveis gênero e recessão 

gengival não foi notada tal diferença (Tabela 9). 

 

Tabela 8. Análises estatísticas entre os grupos G1 (biótipo espesso) e G2 (biótipo fino) 
em relação as variáveis de interesse. Natal/RN, 2016. 	
 G1 n = 16 (53%) G2 n = 18 (47%)  
 Média 

(DP) 
Erro 

padrão 
Média 
(DP) 

Erro 
padrão 

p 

Espessura vertical da mucosa 
queratinizada no EP 

4,11 
(0,94) 0,23 2,58 

(0,69) 0,16 <0,001 

Espessura horizontal da 
gengiva queratinizada dos 
dentes adjacentes ao EP 

1,58 
(0,32)  1,05 

(0,17)  <0,001* 

Razão L/A das coroas 
adjacentes ao EP 

0,88 
(0,20)  0,94 

(0,21)  0,43* 

Razão L/A das papilas 
adjacentes ao EP 

0,69 
(0,14)  0,58 

(0,22)  0,02* 

PS-V 2,12 
(0,48)  1,82 

(0,31)  0,05* 

p* Teste de Mann-Whitney; p  Teste “t” de Student 
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Tabela 9. Análises estatísticas entre os grupos G1 (biótipo espesso) e G2 (biótipo fino) 

em relação as variáveis de interesse. Natal/RN, 2016.  

 G1 (%) G2 (%) Total (%) p 
Transparência à 
sondagem 

Positiva 7 (43,8) 14 (77,8) 21 (61,8)  
0,04 Negativa 9 (56,3) 4 (22,2) 13 (38,2) 

 Total 16 (100) 18 (100) 34 (100)  

Gênero Masculino 10 (62,5) 7 (38,9) 17 (50)  
0,17 Feminino 6 (37,5) 11(61,1) 17 (50) 

 Total 16 (100) 18 (100) 34 (100)  

Recessão gengival 
Ausente 14 (87,5) 15 (83,6) 29 (85,3) 

1,00* Presente 2 (12,5) 3 (16,7) 5 (14,7) 
 Total 16 (100) 18 (100) 34 (100) 

Qui-quadrado 
*Exato de Fisher  
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Após essa análise preliminar e com intuito de validar o método proposto pelo 

autor, observou-se também a comparação entre o método de transparência à 

sondagem e o resultado da análise de conglomerados (G1 e G2). Assim, através do 

teste de diagnóstico e construção de uma tabela 2x2 entre tais parâmetros, foram 

comparadas as capacidades de ambos os métodos (proposto pelo autor e 

transparência à sondagem) em diagnosticar biótipos finos e espessos. Os resultados 

de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo 

(VPN), proporção de falsos positivos (PFP), proporção falsos negativos (PFN), odds 

ratio e acurácia geral dessa análise são encontrados na Tabela 10. Os intervalos de 

confiança (IC) para essa análise foram ajustados em 95%. 
	

Tabela 10. Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), 
valor preditivo negativo (VPN), proporção de falsos positivos (PFP), proporção falsos 
negativos (PFN), Odds Ratio (OR) e acurácia geral do teste de acordo com o resultado 
do método subjetivo de transparência a sondagem em G1 (biótipo espesso) e G2 
(biótipo fino). Natal/RN 2016. 

 Valor IC 95% 
Sensibilidade 77,8% 54,8% a 91,0% 
Especificidade 56,3% 33,2% a 76,9% 
Valor preditivo positivo 66,7% 45,4% a 82,8% 
Valor preditivo negativo 69,2% 42,4% a 87,3% 
Proporção de falsos positivos 43,8% 23,1% a 66,8% 
Proporção de falsos negativos 22,2% 9,0% a 45,2% 
Acurácia geral do teste 67,7% 50,9% 80,9% 
Odds Ratio 4,5 1,0 a 19,9 

 

Foi levado em consideração o trabalho publicado por Baldi et al (1999) que 

utilizou um ponto de corte de 1,20mm para distinção entre biótipo fino e espesso. 

Baseado nesse trabalho, o presente estudo categorizou indivíduos que 

apresentassem espessuras ≤1,19mm como tendo biótipo fino, enquanto que 

indivíduos que apresentassem espessura >1,20mm como tendo biótipo espesso. 

Realizou-se uma análise baseada nos percentis acumulados quanto a espessura 

horizontal da mucosa queratinizada dos dentes adjacentes ao EP. Os resultados 

mostraram que 47,1% da amostra estudada apresentou espessura de até 1,19mm. A 

partir disso, foram realizados novos testes diagnósticos entre o método direto 

subjetivo de TS e a mensuração direta da espessura da mucosa queratinizada nos 

dentes adjacentes ao espaço protético, expostos na Tabela 11. Tais dados 

demonstram que, para a amostra estudada, o teste subjetivo de TS passou a ser 
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negativo a partir da mdida 1,19mm de espessura gengival. Além disso, refletem a 

capacidade diagnóstica do método subjetivo de TS em diagnosticar biótipo espesso e 

fino em relação ao método de classificação proposto.  

 

Tabela 11. Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), 
valor preditivo negativo (VPN), proporção de falsos positivos (PFP), proporção falsos 
negativos (PFN), Odds Ratio (OR) e acurácia geral do teste de acordo com o resultado 
do método subjetivo de transparência a sondagem em espessuras ≤1,19mm e 
>1,20mm. Natal/RN 2016. 

 Valor IC 95% 
Sensibilidade 81,3% 57,0% a 93,4% 
Especificidade 55,6% 33,7% a 75,4% 
Valor preditivo positivo 61,9% 40,9% a 79,2% 
Valor preditivo negativo 76,9% 49,7% a 91,8% 
Proporção de falsos positivos 44,4% 24,6% a 66,3% 
Proporção de falsos negativos 18,8% 6,6% a 43,0% 
Acurácia geral do teste 67,6% 50,8% 80,9% 
Odds Ratio 5,4 1,1 a 25,8 
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6 DISCUSSÃO 
Desde os primeiros estudos acerca do fenótipo gengival e/ou biótipo 

periodontal, houve uma evolução na sua definição bem como nos fatores que os 

influenciam e determinam. Contudo, até o presente não há consenso na literatura 

acerca do tema sobre as relações existentes entre alguns parâmetros determinantes 

do biótipo periodontal. Alguns autores, por exemplo, encontram uma associação 

positiva entre espessura gengival e dimensões coronárias (MÜLLER et al., 1997; 

OLSSON & LINDHE, 1991), outro encontra apenas uma associação parcial e fraca 

(DE ROUCK et al., 2009), enquanto que outros concluem não haver qualquer 

associação entre tais parâmetros (OLSSON et al. 1993; COOK et al., 2011). O mesmo 

cenário é visto entre as relações fenótipo gengival-espessura gengival. Correlações 

parcialmente positivas à positivas são encontradas por alguns autores (DE ROUCK et 

al., 2009; COOK et al., 2011; MÜLLER et al., 2000) mas não vistas por outros 

(OLSSON et al. 1993; FU et al., 1993; KAN et al., 2010).  

Essa grande divergência pode ser explicada pela extensa variedade de 

métodos de aferição dos parâmetros e classificação dos biótipos. Assim, a 

subjetividade e a percepção individual do pesquisador que os analisa quando daquele 

que delineia a metodologia do estudo pode exercer forte influência na ausência de 

consenso sobre o assunto. Não obstante, recentemente, Zweers et al., 2014, 

concluíram, em seu trabalho de revisão sistemática, que os biótipos são definidos por 

espessura gengival, características estruturais da gengiva, dimensões coronárias, 

tecido queratinizado e arquitetura óssea subjacente. 

Através da análise de conglomerados o presente estudo constatou presença 

de dois grupos bem definidos de pacientes com biótipos periodontais distintos (G1 – 

espesso e G2 – fino) e com diferença estatisticamente significativa entre eles em 

relação a alguns parâmetros: razão L/A das papilas, espessura horizontal da mucosa 

queratinizada, espessura vertical (no sentido oclusal) do espaço protético, 

transparência à sondagem e profundidade de sondagem vestibular. Resultados 

semelhantes também foram encontrados por diversos autores (MÜLLER et al., 2000; 

DE ROUCK et al., 2009; FU et al., 2010; KAN et al., 2010; OLSSON & LINDHE, 1991; 

GOBBATO et al., 2012). Cook et al. (2011), entretanto, encontraram correlação 

apenas entre arquitetura óssea, espessura gengival e biótipo gengival. O método de 

coleta de dados foi bem semelhante, justificando assim a semelhança entre os 
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resultados. De Rouck et al., (2009) encontram uma forte correlação com diferença 

estatisticamente significativa entre espessura gengival e gênero, a qual mostrou que 

mulheres têm espessura gengival comparativamente menor que homens. No presente 

trabalho foi observada uma maior prevalência do biótipo espesso em pacientes do 

gênero masculino independentemente do método de aferição, contudo, sem diferença 

estatisticamente significativa muito provavelmente devido ao tamanho da amostra. 

Houve também uma maior prevalência do biótipo espesso (53%) em relação ao biótipo 

fino (47%) na amostra estudada, achado também visto por outros autores (ARAÚJO, 

L. N. M, 2016; MANJUNATH R. G., RANA A., SARKAR A, 2015; FROST et al., 2015; 

DE ROUCK et al., 2009; ZWEERS et al., 2014).  

No presente estudo, foi encontrada correlação positiva e estatisticamente 

significativa entre espessura horizontal da mucosa dos dentes adjacentes ao EP e 

espessura horizontal da mucosa no EP. Foi encontrada, também, correlação positiva 

estatisticamente significativa entre espessura vertical da mucosa no EP e espessura 

horizontal da mucosa no EP. Tais resultados demonstram que mesmo na ausência do 

elemento dentário o biótipo se mantem o mesmo e, portanto, sua presença não é fator 

determinante para biótipo periodontal. De modo geral, as associações mais fortes se 

dão entre arquitetura óssea subjacente, espessura gengival e faixa de mucosa 

queratinizada. A relação entre espessura gengival e dimensões coronárias parece ser 

de moderada a fraca. Quando associados espessura gengival e biótipo gengival a 

relação ainda parece incerta de modo que os autores exibem relações controversas 

(ZWEERS, J.  et al., 2014).  

Apesar de menos controversa, é possível observar, também, diferentes formas 

de classificação dos biótipos periodontais. De Rouck et al. (2009) examinaram 100 

pacientes através do método de transparência à sondagem e classificaram biótipos 

em 3 grandes grupos, sendo 2 deles opostos entre si no que diz respeito às 

características periodontais e 1 possuindo características de ambos anteriores. 

Denominaram, assim, de biótipo fino, biótipo espesso e biótipo intermediário. O grupo 

A1 exibiu gengivas finas e uma pequena faixa de tecido queratinizado; o grupo A2 

exibiu gengivas espessas, também com pequena faixa de tecido queratinizado e 

gengiva festonada; o grupo B, por sua vez, demonstrou relações de gengivas de 

espessuras maiores com ampla faixa de tecido queratinizado e pouca papila. Apesar 

de o presente estudo não evidenciar, entretanto, a formação de 3 grupos, 
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confirmaram-se outros achados como a maior média de espessura horizontal e 

vertical da gengiva em pacientes do gênero masculino, assim como maior proporção 

de biótipo espesso em pacientes deste gênero independente da forma de diagnóstico 

por transparência à sondagem vestibular ou método direto. A exemplo do que foi visto 

por De Rouck et al., (2009), o grupo do biótipo espesso (G1) apresentou, no presente 

estudo, papilas menores, mais largas  e profundidade de sondagem menor em relação 

ao grupo do biótipo fino (G2), com significância estatística. O mesmo não pôde ser 

constatado no parâmetro recessão gengival, onde G1 e G2 evidenciaram prevalências 

semelhantes. 

Dessa forma, através das principais características determinantes para biótipo 

periodontal, no presente estudo, foi visto que o biótipo periodontal fino apresenta 

tecido mole mais delgado, menos espesso, com menor profundidade de sondagem 

vestibular, transparência à sondagem positiva, papilas interdentais alongadas, 

estreitas em sua base e coroas alongadas. Por outro lado, o biótipo espesso foi 

caracterizado por possuir tecido mole denso, fibroso, com maior espessura, maior 

profundidade de sondagem vestibular, transparência à sondagem negativa, papilas 

interdentais curtas, largas e coroas menos alongadas. Outros autores também 

obtiveram resultados semelhantes (ANAND, 2012; ABRAHAM, 2014; MÜLLER, 1997, 

2000; DE ROUCK et al., 2009; ZWEERS, J. et al., 2014).  

O método de mensuração direta da mucosa queratinizada com agulha, cursor 

de borracha e paquímetro digital mostrou-se confiável e reproduzível. Esse método é 

amplamente usado e estudado por outros autores (BORGES, 2015; OLSSON; 

LINDHE; MARINELLO, 1993; EGREJA et al., 2012; ARAÚJO, L. N. M, 2016). Uma 

revisão sistemática revela que a espessura gengival horizontal média, quer por 

sondagem periodontal, medição de ultrassom ou com paquímetro, variaram de 

0,63mm (±0,11) mm e 1,79mm (±0,31), relacionado ao biótipo fino e espesso, 

respectivamente (ZWEERS et al., 2014). No presente estudo, um valor médio de 1,31 

(±0,36) mm foi verificado para esse parâmetro, encontrando-se, portanto, dentro da 

referida faixa. 

No presente estudo foi comparado o teste de transparência à sondagem 

vestibular com as médias obtidas nos testes de mensuração direta. Quando a sonda 

foi visível, ou seja, resultado positivo para TS, a média da espessura horizontal foi 

ligeiramente menor, apresentando resultado de 1,21mm (±0,33mm) e 1,44mm 
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(±0,37mm) para TS positivo e negativo, respectivamente. O mesmo ocorre para o 

parâmetro espessura vertical onde para TS positivo foi visto média de 3,11mm 

(±1,07mm) e negativo 3,6 (±1,16mm). Recentemente, Frost et al. (2015) avaliaram 56 

pacientes e encontram resultados semelhantes e com diferenças estatisticamente 

significativas. Entretanto, ambas as associações apresentadas no nosso estudo não 

evidenciaram significância estatística. Tal fato pode ser creditado ao baixo número 

amostral e também à diferença nas metodologias, uma vez que, no presente estudo, 

não foram usadas imagens radiográficas para mensuração. No presente estudo, todas 

as medidas foram mensuradas clinicamente. 

Frost et al. publicaram um estudo em 2015 que objetivou avaliar a partir de qual 

espessura gengival o teste de transparência a sondagem mostrava-se negativo 

(sonda não-visível). Para tanto, 306 dentes ântero-superiores foram avaliados 

clinicamente e através de tomografia cone beam. Seus resultados mostraram que a 

partir de uma espessura >0,8mm a sonda periodontal começou a ser invisível por 

translucidez da gengiva marginal. Para essa medida de espessura gengival, houve 

sensibilidade de 67,7% (CI 95% 61,6% a 73,4%) e especificidade de 65,4% (CI 95% 

- 50,9% a 78,0%), para o teste de transparência a sondagem em relação à espessura 

gengival tomográfica. No presente estudo, no entanto, a sonda passou a ser invisível 

ao teste subjetivo de transparência à sondagem a partir da espessura 1,19mm. Tal 

diferença reside no fato das metodologias de mensuração serem diferentes uma vez 

que, no presente estudo, foi utilizado o método direto e clínico de mensuração das 

espessuras, e não o uso de imagens tomográficas. Dessa forma não foi possível uma 

comparação precisa uma vez que os pontos de corte foram também ligeiramente 

diferentes (0,8mm para Frost et al. e 1,19mm no presente estudo). Entretanto, valores 

semelhantes para sensibilidade e especificidade também foram encontrados no nosso 

estudo. Comparamos o método de classificação proposto no presente estudo com o 

teste de TS, levando-se em conta o método proposto como padrão-ouro. 

De maneira geral, o teste de TS  apresentou sensibilidade de 77,8%, ou seja, 

a probabilidade de encontrar verdadeiros biótipos finos, usando tal método, é 77,8%. 

A especificidade encontrada para o mesmo teste foi de 56,3%, ou seja, a 

probabilidade do teste de TS encontrar verdadeiros biótipos grossos foi de 56,3%. O 

VPP observado foi 66,7%, ou seja, o método de TS apresentou 66,7% de chances de 

diagnosticar biótipo fino na real presença deste. Já o VPN foi 69,2%, ou seja, o método 
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de TS apresentou 69,2% de chances de não diagnosticar biótipo fino na real ausência 

deste, em comparação ao método de classificação proposto. Os valores de VPP e 

VPN indicam as reais chances de diagnóstico frente à uma aplicação real, na 

população. A grande variação nos intervalos de confiança (IC) se dá pela baixa 

quantidade de indivíduos na amostra, sendo assim uma limitação do presente estudo. 

O valor de acurácia geral foi de 67,7% o que expressa as chances do teste de TS de 

acertar o diagnóstico.  

Tendo em vista o tratamento reabilitador e a promoção de melhorias estéticas 

e funcionais ao paciente, aferir e diagnosticar características clínicas periodontais de 

cada indivíduo de modo a classificá-lo em grupos de risco variado é um trabalho 

fundamental para se garantir a previsibilidade do resultado final do tratamento (KAO 

et al., 2008). Assim, através do nosso trabalho foi possível comparar diversos 

parâmetros utilizados nessa caracterização e classificação, verificando-se que 

espessura gengival horizontal, vertical e transparência à sondagem vestibular foram 

parâmetros que compuseram o cerne da classificação apresentada. Apesar de ainda 

não existir uma classificação padronizada, e considerando-se as limitações no 

presente estudo, o trabalho apresentado ajuda a elucidar informações acerca dos 

parâmetros influenciadores e classificatórios para biótipo periodontal, bem como 

estimular outros modelos de estudo visando determinar a influência direta de tais 

fatores.   
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7 CONCLUSÕES 
• O modelo classificatório proposto apresentou-se eficaz em comparação 

ao método subjetivo de transparência à sondagem; 

• O método de mensuração direta com o uso da agulha e cursor 

endodôntico se mostrou preciso e reprodutível na prática clínica; 

• Os biótipos periodontais são classificáveis em fino e espesso e 

apresentam distintos parâmetros morfométricos relacionados às algumas 

características do complexo dentogengival, de acordo com o método de 

classificação proposto; 

• Os parâmetros espessura gengival horizontal, espessura vertical da 

mucosa queratinizada, razão largura/altura das papilas e profundidade de 

sondagem vestibular mostraram-se eficazes na distinção entre os BP finos e 

espessos no método classificatório proposto, em relação ao método subjetivo de 

transparência à sondagem; 

• Apesar de o método de diagnóstico subjetivo da transparência à 

sondagem ter sido eficaz para distinção entre os biótipos fino e espesso na 

amostra estudada, carece de padronização na interpretação dos resultados 

quando utilizado na prática clínica; 
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Anexo 1 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:
Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

REABILITAÇÃO ORAL UNITÁRIA IMPLANTOSSUPORTADA
PATRÍCIA DOS SANTOS CALDERON

Pós-Graduação em Saúde Coletiva

1
38381614.1.0000.5292

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

900.542
27/11/2014

DADOS DO PARECER

Projeto de Mestrado vinculado Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFRN. Em que pretende-se
avaliar de forma objetiva e subjetiva a estética das restaurações de próteses unitárias sobre implantes, após
a realização de um protocolo definido de planejamento e execução do tratamento. Para isso, 50 pacientes
com ausências dentárias unitárias em região estética serão selecionados. Todos os pacientes passarão por
um criterioso planejamento e receberão implantes unitários na região desdentada. Após isso, os pacientes
serão reabilitados através de coroas unitárias e serão avaliados quanto a estética de forma subjetiva (por
meio de um questionários) e objetiva (por meio de uma avaliação clínica, de modelos e radiográfica). Os
pacientes serão avaliados no ato da instalação das coroas definitivas, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos
após a confecção das coroas.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário:
Determinar um protocolo clínico de planejamento e execução que possa garantir previsibilidade estética em
reabilitação oral através de próteses unitárias sobre implantes em região estética.

Objetivo Secundário:

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - 3º subsolo
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941
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18 17 16 15 14 13 12 11 
55 54 53 52 51 

48 47 46 45 44 43 42 41 
85 84 83 82 81 

28 27 26 25 24 23 22 21 
65 64 63 62 61 

38 37 36 35 34 33 32 31 
75 74 73 72 71 % 

ÍNDICE DE SANGRAMENTO GENGIVAL 

ÍNDICES ORAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPV= 100

5  dentes de Nº
placa  com faces de Nº

u
u

                                                                        DATA: ______/_______/ ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ISG= 100

4  dentes de Nº
osangrament  com faces de Nº
u

u
                                             DATA: ______/_______/ ________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE PLACA VISÍVEL 

18 17 16 15 14 13 12 11 
55 54 53 52 51 

48 47 46 45 44 43 42 41 
85 84 83 82 81 

28 27 26 25 24 23 22 21 
65 64 63 62 61 

38 37 36 35 34 33 32 31 
75 74 73 72 71 % 
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PERIOGRAMA 
 

    PROFUNDIDADE À SONDAGEM - 
PS 

 RECESSÃO  LESÃO DE 
FURCA 

 

  DEN
TE 

 DV V MV DL L ML  RV RL MC MCS  DP V MP  

  18             18     

  17             17     

  16             16     

  15             15M   D 

  14             14M   D 

  13                  

  12                  

  11                  

  21                  

  22                  

  23                  

  24             24M   D 

  25             25M   D 

  26             26     

  27             27     

  28             28     

  38             38V   L 

  37             37V   L 

  36             36V   L 

  35             35M   D 

  34             34M   D 

  33                  

  32                  

  31                  

  41                  

  42                  

  43                  

  44             44M   D 

  45             45M   D 

  46             46V   L 

  47             47V   L 

  48             48V   L 

 
 

                                                                                DIAGNÓSTICO PERIODONTAL:   
     ______________________________ 


