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RESUMO 
 

A análise do sorriso envolve várias áreas de avaliação e de planejamento, com o 

objetivo de encontrar uma composição agradável ao sorriso de modo a criar um 

arranjo estético com proporção e relação adequada conforme os princípios da 

estética, para que possa preencher os anseios dos pacientes, que estão cada vez 

mais exigentes. A identificação de características topográficas gengivais e sua 

relação com outros elementos do sorriso, como dentes e lábios, podem funcionar 

como guia para a tomada de decisões clínicas dentro da odontologia restauradora. 

O objetivo do presente estudo é avaliar através de fotografias padronizadas, a 

topografia gengival em 60 adultos jovens brasileiros, ambos os sexos, estudantes do 

curso de graduação em odontologia da faculdade de Nova Friburgo, na faixa etária 

entre 18 e 25 anos. Foram feitas medições clínicas de índice de placa, índice de 

sangramento a sondagem, profundidade clínica de sondagem nos sítios distal, 

vestibular e mesial de cada elemento dentário estudado; tais procedimentos foram 

medidos utilizando a sonda periodontal 15mm (PCPUNC 15, Hu - friedy). Além das 

medições clínicas foram feitas medições morfométricas dos elementos que 

compõem a topografia gengival, através de avaliação visual a qual foi efetuada, pelo 

mesmo operador, em fotos padronizadas e em modelos de estudo zoccalados. Os 

resultados obtidos foram analisados por médias e desvios - padrão. Diferenças inter 

- medições foram analisadas pelo uso do teste qui - quadrado para percentuais. 

Valores alfa de 0.05 ou menores foram usados para declarar significância estatística. 

Dentro das limitações do presente estudo e considerando incisivos centrais, 

podemos concluir que: a presença de margens gengivais simétricas foi 

percentualmente maior (74,55 %) do que as assimétricas (25,45%), uma posição 

distal do zênite gengival foi percentualmente maior (88%) que a central (12%); a 

presença da papila foi percentualmente maior (89.09%), do que a ausência 

(10.91%); a presença do stipling gengival foi observada em 90% dos indivíduos 

avaliados e o biótipo periodontal espesso esteve presente em 80% dos indivíduos 

avaliados, enquanto 20% apresentavam biótipo fino. 

 

Palavras - Chaves: Topografia gengival, Zênite gengival, Biótipo periodontal 

 



 

ABSTRACT 
 

The analysis of the smile is a recent approach in dentistry and involves several areas 

of evaluation and planning, with the goal of finding a nice composition to smile in 

order to create an aesthetic arrangement with proper proportion and relationship 

according to the principles of aesthetics, so that can fulfill the desires of patients, who 

are increasingly demanding . The identification of gingival topographic features and 

their relationship to other elements of the smile as teeth and lips, can function as a 

guide for clinical decision making in restorative dentistry. The objective of this study is 

to evaluate through standardized photographs, gingival topography in 55 Brazilian 

young adults, both sexes, students of undergraduate dentistry faculty of Nova 

Friburgo, aged between 18 and 25 years. Clinical measurements of plaque index, 

bleeding on probing index, probing depth in sites distal, buccal and mesial of each 

tooth studied were made, such procedures were measured using a periodontal probe 

15mm (PCPUNC 15, Hu - Friedy). In addition to the clinical measurements 

morphometric measurements of the components of gingival topography by visual 

evaluation, which was performed by the same operator, using standardized 

photographs and models zoccalados study were made. The results were analyzed by 

means and standard deviations. Inter - measurement differences were analyzed by 

using the chi- square test for percentages. Alpha values 0.05 or less were used to 

declare statistical significance. Within the limitations of this study and considering the 

central incisors, we can conclude that the presence of symmetrical gingival margin 

percentage was higher (74.55%) than the asymmetric (25.45 %), a distal position of 

the gingival zenith was higher percentage (88%) than the central (12 %), the 

presence of the papilla was higher percentage (89.09 %), than the absence 

(10.91%), the presence of gingival stipling was observed in 90 % of the subjects and 

the thick periodontal biotype was present in 80 % of the subjects, while 20 % had thin 

biotype. 

 

Key - words: Topography gingival , gingival zenith , periodontal biotype 

 

 

 



 

1 - INTRODUÇÃO 
 

 O interesse em estética tem aumentado durante as últimas décadas e a 

busca por uma melhor aparência no sorriso tem se tornado um desafio importante 

na periodontia, que nos últimos anos mudou seu foco, deixando de preocupar-se 

exclusivamente com a prevenção e o tratamento das doenças, e passou a buscar 

alternativas eficazes para a reconstrução dos tecidos perdidos (CONCEIÇÃO et al, 

2007).  

 

 Dentro do conceito de odontologia moderna, dentes não são mais concebidos 

como entidades autônomas e independentes nas relações estéticas. Sendo assim a 

sua relação com os tecidos periodontais subjacentes tem se tornado um fator 

primordial nas reabilitações orais. (VANDANA & SAVITHA, 2005). 

 

 A obtenção de excelência estética periodontal requer um planejamento 

criterioso que envolva a avaliação detalhada de todos os fatores que interfiram na 

harmonia e simetria dos elementos que compõe o sorriso. A avaliação estética dos 

pacientes deve ser composta por uma análise extra - oral, (labial) e intra - oral 

(periodontal e dental), devendo haver uma relação harmônica entre todos os 

componentes intra e extra - oral (FRADEANI, 2004). 

 

 Nesse sentido, o reconhecimento dos aspectos gengivais (topografia 

gengival) e sua relação com elementos dentais torna - se indispensável, visto que no 

processo de restauração é fundamental o entendimento do normal, possibilitando 

prever as dificuldades encontradas no processo de reconstrução de estruturas 

alteradas (ROUCK, 2009) . 

 

 

 

 



 

O objetivo do presente estudo é avaliar, através de fotografias padronizadas, 

a topografia gengival em 55 adultos jovens brasileiros, ambos os sexos, estudantes 

do curso de graduação em odontologia da Universidade Federal Fluminense - Polo 

de Nova Friburgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

O conceito de estética, dentro da odontologia contemporânea, tornou-se mais 

amplo, envolvendo outros fatores além da forma, cor e disposição dos dentes 

anteriores (JOLY, 2007). Nesse sentido, os elementos ligados a topografia gengival 

e seu relacionamento com fatores anteriormente citados, devem ser considerados 

num contexto de harmonia.  

 

Os elementos que compõem a topografia gengival são: Condição periodontal,  

Biótipo Periodontal, Zênite Gengival e Papila Interdental. 

 

 

2.1 Condição Periodontal 

 

LINDHE (2005) descreveu, clinicamente as características do periodonto 

numa condição de normalidade, é passo fundamental na elaboração do plano de 

tratamento objetivando a correção de intercorrências de natureza estética. 

Coloração rósea, consistência firme, contorno gengival festonado, ameias totalmente 

preenchidas pelas papilas interdentais, ausência de biofilme e de sangramento a 

sondagem são características do periodonto saudável. Variação quanto a faixa de 

gengiva inserida, intensidade relativa a cor, presença ou ausência de melanina, 

presença ou ausência de pontilhado tipo casca de laranja podem ser observadas em 

alguns pacientes e não devem ser confundidas com manifestação de patologias, 

mas variação do normal.  

 

CARRANZA (2005) propõe que a gengiva saudável apresente características 

clínicas específicas como: cor rosa-pálida, superfície fosca e pontilhada, 

consistência firme e resiliente, forma dependente do volume e contorno gengival 



 

sendo a margem fina e terminando contra o dente como lâmina de faca. Quando 

submetida à sondagem periodontal, sua profundidade poderá variar de 1 - 3mm, não 

devendo apresentar sangramento a este exame. Sendo assim qualquer alteração 

diferente dessas características, podem revelar um comprometimento na saúde 

periodontal. 

 

OPPERMAN RV & ROSING CK (2001), relatam que o periodonto sadio 

clinicamente apresenta uma coloração rosa, com textura gengival pontilhada e o 

sulco gengival variando entre 1 a 3 mm de profundidade, sem demonstrar sinais de 

sangramento à sondagem. 

 

MURTHY et al (2008), relatam que o periodonto clinicamente saudável 

apresenta, coloração rósea, presença do pontilhado de casca de laranja,presença 

de papila e contorno gengival acompanhando a junção cemento-esmalte (JCE). 

 

 

2.2 BIÓTIPO PERIODONTAL 

 

OLSSON & LINDHE (1999), avaliaram as diferentes características no que 

tange a aspectos topográficos gengivais, principalmente relativo a espessura 

gengival e sua relação com comportamento clínico tecidual frente aos agentes 

agressores teciduais. Essas diferenças podem modificar as alternativas terapêuticas 

no planejamento de casos. O biótipo periodontal, no estudo, foi classificado em 

plano e espesso e fino e festonado. 

 

MÜLLER et al (2000), classificaram o morfotipo periodontal em 03 tipos: A1, 

A2 e B. Os pacientes desse três grupos foram avaliados em relação a largura e 

espessura de gengiva, formato do dente e espessura da mucosa mastigatória do 



 

palato em relação a espessura da gengiva inserida. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: Com relação a largura e espessura da faixa de gengiva, os pacientes do 

grupo A1 apresentavam largura e espessura menor que os do grupo A2, os quais 

apresentavam largura e espessura menor ,que os do grupo B. Em relação ao 

formato do dente , os pacientes do grupo A1 e A2 apresentavam o formato do dente 

alongado, enquanto nos pacientes do grupo B, o formato era quadrado. Os autores 

observaram ainda que os pacientes que apresentavam espessura gengival mais 

fina, também apresentavam espessura da mucosa palatina fina, e pacientes que 

apresentavam a espessura gengival vestibular mais espessa também apresentavam 

espessura da mucosa palatina espessa.  

 

KAO & PASQUINELLI (2002), classificaram o tecido gengival em dois tipos: 

espesso e fino. O periodonto fino apresenta uma arquitetura óssea festonada, 

aspecto delicado e mínima faixa de tecido queratinizado. Já o periodonto espesso, 

apresenta osso alveolar plano, aspecto denso e relativa faixa de tecido 

queratinizado. Segundo esses autores em algumas dentições podem ocorrer a 

mistura dos dois tipos de periodonto, em diferentes regiões da cavidade oral. 

 

VANDANA & SAVITHA (2005) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a influência da idade, do sexo e da localização no arco sobre a espessura de tecido 

gengival. A amostra do estudo consistia de 32 pacientes, de ambos os sexos com 

idade entre 16 e 40 anos. As medidas foram adquiridas pelo método de sondagem 

gengival, tendo como referências o ponto médio entre a margem gengival e a junção 

mucogengival do tecido gengival na face vestibular. Os autores concluíram que o 

tecido gengival era mais espesso em pacientes mais jovens quando comparados 

aos mais velhos, concluíram também que os homens apresentam tecido gengival 

mais espesso que as mulheres, e que o tecido gengival do arco mandibular era mais 

espesso do que o do arco maxilar. 

 

 



 

FRADENI, (2006) concluiu em um estudo que cerca de 40% dos indivíduos 

que apresentaram um biótipo periodontal plano e espesso, também apresentaram 

um periodonto com uma textura de casca de laranja. O autor afirma que a 

explicação para essa relação se dá devido a união das fibras supracrestais com a 

superfície do epitélio.  

 

De ROUCK, (2009) realizou um estudo com o objetivo de identificar diferentes 

morfotipos gengivais através da utilização de um método visual. Através da 

translucidez da sonda era observada a espessura gengival da gengiva marginal 

livre. Se pela transparência da gengiva a sonda fosse observada, era considerada 

fina e considerada espessa. Como resultado deste estudo os autores encontraram 3 

grupos: A1: Biótipo fino e festonado, apresentando gengiva fina, pequena faixa de 

tecido queratinizado e gengiva marginal festonada; A2: Biótipo espesso e festonado, 

apresentando gengiva espessa, pequena faixa de tecido queratinizado e gengiva 

marginal festonada; e B: Biótipo plano e espesso, apresentando gengiva espessa, 

dentes quadrados, faixa ampla de tecido queratinizado e pouca papila. 

 

EGHBALDI, (2009) concluíram que o método visual, não é considerado 

confiável para diferenciar os morfotipos periodontais, considerando então a 

importância de um método mais específicos, pois muitos pacientes são 

considerados de risco para complicações estéticas após tratamento seja periodontal, 

ortodôntico ou estético. 

 

KI-YEON (2009), avaliaram a percepção estética entre profissionais de 

odontologia e leigos com relação a topografia gengival dos dentes maxilares 

anteriores em indivíduos jovens. Nesse estudo fotos do sorriso foram modificadas 

gradativamente por programas de computador, modificando a margem gengival de 

incisivos centrais e laterais e o comprimento do contato interproximal. As percepções 

dos profissionais de odontologia e leigos foram comparadas em relação ao nível da 

gengiva marginal dos incisivos laterais, ao nível da gengiva marginal dos incisivos 



 

centrais e suas variações com relação ao seu contorno horizontal, além do 

comprimento de contato interproximal em relação ao biótipo gengival. O presente 

estudo indica claramente que os profissionais e leigos demonstraram diferenças 

significativas em suas percepções com relação aos componentes dentários estéticos 

na maxila anterior. Tanto leigos quanto os cirurgiões - dentistas preferiram que a 

margem gengival do incisivo lateral estivesse localizada a 0,5 milímetros coronal à 

do incisivo central. Porém os cirurgiões - dentistas deram uma segunda opinião em 

relação a posição da margem gengival do incisivo lateral, a qual poderia estar a 1,0 

milimetro coronal a do incisivo central, enquanto que os leigos preferiam que a 

margem gengival estivesse localizada no mesmo nível do incisivo central. Com 

relação ao biótipo dental este foi determinado em três tipos: espesso, fino e 

intermediario, levando-se em consideração a relação do contato dental interproximal 

com o comprimento da coroa. O biótipo espesso, foi determinado quando o 

comprimento do contato interproximal é metade do comprimento da coroa, o biótipo 

intermediario é quando o comprimento do contato interproximal é 2/3 do 

comprimento da coroa e o biótipo fino é quando o comprimento do contato 

interproximal é 1/3 do comprimento da coroa. Em relação ao biótipo dental houve 

diferença significativa (p>5) entre cirurgiões - dentistas e leigos, onde os cirurgiões - 

dentistas preferem o biótipo intermediario, enquanto os leigos o biotipo espesso. Os 

autores concluem que estas diferenças podem influenciar o processo de tomada de 

decisões por profissionais da área odontológica no que diz respeito à concepção dos 

níveis gengivais de incisivos laterais, os contornos horizontais gengivais de incisivos 

centrais, e a forma de áreas de contato interproximal. 

 

KAN et al (2010), avaliaram o biótipo gengival. O estudo avaliou a 

confiabilidade da avaliação visual do biótipo gengival nos dentes maxilares 

anteriores com e sem o uso da sonda periodontal comparando com a mensuração 

direta. A amostra do estudo foi de 48 pacientes, 20 do sexo masculino e 28 do sexo 

feminino, com pelo menos um elemento dental anterior com indicação para 

exodontia. Três métodos foram usados para avaliar a espessura do biótipo gengival 

no dente indicado para exodontia, visual, a sondagem periodontal e a mensuração 

direta. Antes da extração o biótipo gengival era identificado como espesso ou fino 



 

via avaliação visual e com a sonda periodontal, que era introduzida no sulco. Através 

da visualização da mesma, após a introdução da sonda, o tecido gengival era 

classificado como fino. Após a exodontia, a mensuração direta do tecido foi realizada 

o mais próximo de 0.1 mm usando um calibrador livre de tensão (especímetro). O 

biótipo era considerado fino quando a mensuração era menor ou igual a 01 mm e 

espesso, quando for maior que 01 mm. O estudo concluiu que a avaliação do biótipo 

gengival através do método de sondagem periodontal é objetivo e confiável, 

enquanto que a avaliação visual não suficientemente confiável quando comparado 

ao método direto somente. (CHRISTIAN, 2010).  

 

As características morfológicas das estruturas periodontais e gengivais são, 

em parte, relacionadas a dimensão do processo alveolar, forma do dente, eventos 

que ocorrem durante a erupção e a eventual inclinação e posição dos dentes após a 

completa erupção (DALY, 1971; WENNSTRON, 1987). A forma de dentes parece 

estar relacionada à espessura do tecidos gengivais, bem como da tábua óssea que 

formam os alvéolos (WEISGOLD, 1997; SCHULYGER, 1977; STEINER, 1981; KAN, 

2003 ). Estudos sugerem que dentes com forma triangular e área de contato 

interproximal curta parecem estar associados a tecido gengival fino e um contorno 

gengival festonado e paredes alveolares também delgadas. Dentes quadrados e 

curtos, com maior área de contato, estão normalmente associados a tecido gengival 

e tábua óssea espessa (SANAVI, 1997; SALAMA, 2007). 

 

OLSSON & LINDHE (1991), estudaram a forma do incisivo central superior e 

a sua relação como biótipo periodontal. Avaliaram 192 pacientes saudáveis, com 

média de idade de 45 anos; classificando os dentes em curtos e quadrados e  finos 

e alongados. O biótipo periodontal foi classificado em fino quando os pacientes 

apresentavam área diminuta de contado proximal, contorno gengival e tecido ósseo 

e gengival fino. Quando a área de contato proximal era larga, sem contorno gengival 

visível o biótipo era classificado como espesso. Biótipos finos são sujeitos a 

recessão gengival quando agredidos e os espessos sujeitos a formação de bolsas 

periodontais. Os autores concluíram que havia relação positiva entre a forma do 



 

dente e o biótipo periodontal.  Enquanto os dentes com coroas quadradas estavam 

ligados a biótipo espesso, dentes alongados relacionavam-se a biótipo fino. 

 

OLSSON et al (1993), avaliaram, em 108 pacientes na faixa etária entre 16 e 

19 anos, a possível relação entre a forma da coroa e tecido gengiva. Foram 

realizadas fotografias nos seis dentes anteriores na região maxilar, para avaliação 

da forma dos dentes. Profundidade de sondagem, espessura de gengiva livre, 

largura da gengiva queratinizada e o contorno da gengiva marginal foram avaliados 

no início do estudo. Os incisivos centrais foram classificados em largos e longos ou 

curtos e estreitos, após observação das fotografias, considerando a relação entre a 

largura e a altura das coroas clínicas. Os resultados das análises, ao fim do estudo, 

demonstraram que pacientes com coroa longa e estreita apresentavam pequena 

faixa de gengiva queratinizada, sulco gengival com pequena profundidade e um 

acentuado contorno festonado da margem gengiva acentuado, quando comparados 

dentes com coroa curta e larga. 

 

MÜLLER & EGER (1997) realizaram estudo clínico objetivando a classificação 

dos tecidos periodontais de acordo com espessura tecidual. Os pacientes, 

participantes do estudo, foram divididos e classificados  em três grupos, A, B e C. 

Para ser incluído no grupo A o paciente apresentava a seguinte características: 

espessura e largura do tecido queratinizado normais e dentes com forma quadrada. 

.Para ser incluído no grupo B, coroa clínica quadrada, e o tecido queratinizado mais 

espesso. No grupo C, dentes com forma mais quadrada e espessura semelhante ao 

do grupo A.  

 

MÜLLER et al (2000) realizaram um estudo clínico com a participação de 40 

adultos, com idade entre 19 e 30 anos, os autores avaliaram a espessura da mucosa 

mastigatória através do uso de ultrassom em 149 áreas de cada participante do 

estudo. A profundidade de sondagem média encontrada entres os participantes do 

estudo esteve entre 1,43 mm e 2,46 mm com perda de inserção média de 0 mm a 

0,44 mm . A extensão média de gengiva inserida foi de 4 mm ou mais nos elementos 



 

dentários situados na maxila. A média de gengiva inserida vestibular foi de 2,6 mm 

em relação a média dos elementos dentários localizados na mandíbula. A faixa mais 

volumosa de gengiva inserida foi observada na face lingual, com  medida máxima de 

6,49 mm (±1,53 mm) nos primeiros molares. Como regra, a extensão da gengiva 

menor da maxila foi de 2,63 mm (±0,87 mm) e 1,83mm (±0,97 mm) na vestibular dos 

terceiros molares da mandíbula. A média de espessura da mucosa mastigatória 

variou entre 1,29 mm a 2,29 mm. A mucosa mastigatória das pacientes do sexo 

feminino foi significativamente mais fina que a do sexo masculino com uma variação 

média de 1,69 mm. A mucosa da palatina demonstrou espessura duas a três vezes 

maior que a vestibular. 

 

MÜLLER et al (2000) avaliaram o fenótipo gengival em um total de 40 

indivíduos, 21 mulheres e 19 homens entre 19 e 30 anos de idade. A espessura do 

tecido gengival foi realizada utilizando ultrassom. Os resultados levaram os autores 

a dividir os pacientes avaliados em três grupos, de acordo com a forma dos dentes e 

a espessura do tecido gengival: Grupo A1, com 14 indivíduos, apresentava 

espessura gengival média de 0,63 mm, 0,71 mm e 0,81 mm nos caninos, incisivos 

laterais e incisivos centrais superiores respectivamente; faixa de gengiva média de 

3,36 mm, 3,68 mm e 3,35 mm nas regiões de canino a canino superior, central a 

central superior e incisivos laterais superiores respectivamente; e as coroas 

apresentavam um formato alongado. Grupo A2, com 15 indivíduos, apresentava 

espessura gengival média de 0,67 mm, 0,74 mm e 0,96 mm nas regiões de canino a 

canino superior, central a central superior e incisivos laterais superiores 

respectivamente; faixa de gengiva média de 4,27 mm, 5,13 mm e 4,67 mm nas 

regiões de canino a canino superior, central a central superior e incisivos laterais 

superiores respectivamente; e as coroas apresentavam um formato alongado. Grupo 

B, com 11 pacientes, apresentava espessura gengival média de 0,81 mm, 1,20 mm 

e 1,29 mm nas regiões de canino a canino superior, central a central superior e 

incisivos laterais superiores respectivamente; faixa de gengiva média de 5,09 mm, 

6,59 mm e 5,27 mm nas regiões de canino a canino superior, central a central 

 

 



 

superior e incisivos laterais superiores respectivamente; e as coroas apresentavam 

um formato quadrado.  

 

MÜLLER & EGER (2002) avaliaram a mucosa mastigatória e o fenótipo 

periodontal, através de revisão de literatura.  A faixa de gengiva inserida parece 

estar relacionada com a altura do processo alveolar maxilar. Com isso, a faixa do 

tecido queratinizado aumenta na medida em que os paciente envelhecem. A gengiva 

vestibular é, em média, menor na mandíbula que na maxila. A maior largura máxima 

é observada na região dos incisivos superiores, ao passo que uma menor faixa é 

encontrada na região de caninos e pré-molares, na mandíbula. Na face lingual, a 

faixa é menor na região anterior e aumenta na direção dos dentes posteriores. 

 

GOBATTO et al (2012), analisaram a forma dos incisivos centrais maxilares 

em uma população caucasiana. Foram avaliados 100 pacientes, 50 homens e 50 

mulheres, com média de idade entre 21 e 25 anos.  O objetivo do estudo foi definir e 

classificar, de uma forma objetiva, a forma dos incisivos centrais maxilares dividindo-

os em três grupos: quadrado, retangular e triangular, levando em consideração a 

relação área de contato/altura de coroa. Quando a relação área de contato e altura 

de coroa era menor do que 43% o dente era considerado triangular, quando a 

relação for maior que 57% o dente é considerado quadrangular e quando a relação 

situa-se entre 43% e 57%, o dente é considerado retangular. 

 

 

2.3 – CONTORNO E ZÊNITE GENGIVAL  

 

O contorno gengival é um aspecto de extrema importância no que diz respeito 

a um sorriso harmonioso. É influenciado pelo tipo do periodonto, pela forma do dente 

e pelo desenho da JCE. Acompanha e recobre a JCE em um periodonto normal e 

 



 

clinicamente saudável. Mas, as alterações de contorno podem ocorrer coronal ou 

apical a JCE (ex: recessão gengival). 

 

 CHICHE & PINAULT (1994) identificam dois padrões aceitáveis com relação à 

altura margem gengival em áreas estéticas 1) a margem gengival dos incisivos 

centrais superiores (ICS) e caninos (CS) devem estar na mesma altura, com a 

margem dos incisivos laterais (ILS) posicionada à incisal de 1 a 2 mm (Classe 1); e 

2) o ICS, ILS e CS na mesma altura (Classe 2). Podemos ter padrões diferentes em 

cada lado do mesmo paciente, sem prejuízo à estética do sorriso, entretanto, a 

simetria do contorno entre os incisivos centrais é necessária (SCLAR, 2003). No 

entanto, como dito anteriormente, quanto mais próximo da linha média, mais 

evidente fica pequenas discrepâncias. Quando a altura da margem gengival dos ILS 

está apicalmente posicionada, ou a mais de 2 mm coronal em relação à linha que 

tangencia a margem do ICS e CS, a estética do sorriso fica prejudicada. A linha 

gengival dos ICS deve ser paralela em relação à linha da comissura labial e 

interpupilar. Se isso não for possível, o horizonte deve ser adotado como referência 

para correções em sua altura. 

 

WOO (1991) & AHMAD (1998) afirmaram que para se alcançar um sorriso 

harmonioso e esteticamente saudável, as margens gengivais dos incisivos centrais 

superiores devem ser simétricas e estar no mesmo nível das dos caninos superiores, 

enquanto que as margens gengivais dos incisivos laterais superiores devem estar 

posicionadas ligeiramente 1mm aquém das dos ICS e CS. Os autores também 

relatam que o zênite gengival dos ICS e CS devem estar localizados ligeiramente 

distal a linha media, enquanto que dos ILS devem estar no mesmo nível da linha 

média. Esses resultados foram confirmados na Coreia por CHUNG et al em 2004.  

 

KOKICH et al (1996) concluiu ao final do seu estudo que existem 4 fatores 

essências, os quais devem ser levados em consideração para se alcançar uma 

estética gengival agradável. Esses fatores são: As margens gengivais dos ICS 



 

devem estar no mesmo nível; As margens gengivais dos ICS devem estar 

posicionadas apicalmente a dos ILS e estar no mesmo nível que a dos CS; O 

contorno da margem gengival vestibular deve imitar a junção cemento - esmalte dos 

dentes e a papila dentária deve preencher todo o espaço interproximal abaixo do 

ponto de contato dos dentes.  

 

O tipo do periodonto, forma do dente e a junção cemento-esmalte são os 

fatores que influenciam na determinação do contorno gengival. Sendo assim, o 

contorno gengival acompanha e recobre a junção cemento-esmalte em um 

periodonto saudável. De acordo com SILVA et al (2007), existem dois padrões 

aceitáveis esteticamente com relação a altura das margens gengivais dos dentes 

anteriores superiores. Esses padrões são: 1) As margens gengivais dos incisivos 

centrais superiores devem estar na mesma altura, enquanto que as margens 

gengivais dos incisivos laterais devem estar posicionadas a incisal de 1 a 2mm. 2) 

As margens gengivais dos incisivos centrais, laterais e caninos devem estar na 

mesma altura. 

 

O zênite gengival é o ponto mais apical da margem gengival (CHICHE & 

PINALT, 1994). Em função da inclinação dos dentes serem mesial em relação à 

linha média e inter - incisiva, o zênite gengival na bateria anterior é levemente distal 

ao eixo axial dos dentes, nos ICS e CS; já nos ILS o zênite é normalmente 

coincidente com seu longo eixo, provavelmente pela diminuta largura do seu 

diâmetro cervical (FIG 1). 

 



 

  

Figura 1 - Zênite gengival deslocado para a distal nos ICS e CS. 

 

KAY (1982) afirma que um importante fator a ser considerado nas 

reabilitações orais é o zênite gengival. O autor define o zênite como o ponto mais 

apical da gengiva marginal livre sobre o colo dentário e geralmente está localizado 

distalmente em relação ao centro do dente. 

 

MORR et al (2004) realizaram um estudo onde concluíram que o zênite 

gengival dos incisivos centrais, incisivos laterais e caninos superiores estão 

posicionados distalmente ao longo eixo destes dentes. 

 

LIMA et al (2006) investigaram a prevalência da localização do zênite gengival 

nos dentes maxilares anteriores. Os autores concluíram que existe uma maior 

prevalência da localização centralizada do zênite gengival nos incisivos laterais e 

caninos, enquanto nos incisivos centrais ela é distalizada. 

 

 MATTOS et al (2008) avaliaram o deslocamento espacial mésio-distal e 

apico-coronario do zênite gengival na região anterior da maxila em adultos jovens. A 

população estudada consistia de 50 adultos jovens, dentro dos seguintes critérios de 

inclusão: idade entre 20 a 25 anos, ausência de sangramento a sondagem 



 

profundidade de sondagem menor que 3mm, ausência de recessão gengival e 

margem gengival livre posicionada apicalmente a curvatura cervical. Foram 

realizadas medições bilaterais através da utilização de um paquímetro digital nos 

modelos de gesso de canino (C), incisivo lateral (IL) e incisivo central (IC), obtidos a 

partir de moldes parciais da maxila anterior dos voluntários periodontalmente 

saudáveis. Foram avaliadas a relação mésio-distal entre o zênite gengival e o longo 

eixo das coroas dentarias, a relação apico-coronal entre o zênite gengival do incisivo 

lateral e os zênites do canino e incisivo central ipsi-laterais. As diferenças inter-

avaliações foram analisadas com os testes t pareado ou qui-quadrado, com 

significância determinada por alfa < 0,05. Os resultados demonstraram que o zênite 

era deslocado distalmente entre 0,08 mm e 0,96 mm, em 12% (C), 70 % (IL) e 96% 

(IC). A maioria da população (70%) apresentou o ZG do IL posicionado 0,75 ± 0.60 

mm coronariamente ao ZG dos dentes C e IC ipsi-laterais. Os autores concluíram 

que o ZG não é deslocado universalmente para a distal e que a freqüência e a 

magnitude do deslocamento distal é dente-dependente e maior nos IC que nos IL, os 

quais são maiores que nos C.  

 

CHU et al (2009) estudaram dois parâmetros clínicos: o zênite gengival tomando 

como referência a linha média vertical em relação ao longo do eixo de cada dente 

maxilar anterior, e o nível do zênite gengival dos incisivos laterais numa direção 

apical-coronal em relação ao incisivo central e aos caninos adjacentes. Foram 

avaliados um total de 240 sitios em 20 pacientes saudáveis (13 do sexo feminino e 7 

do sexo masculino), com idade média de 27,7anos.Os critérios de inclusão dos 

pacientes foram: a ausência de doença periodontal, recessão gengival, ou 

hipertrofiada gengiva, bem como dentes sem perda de papilas interdentais, 

diastemas, restaurações existentes e desgaste incisal. As dimensões do zênite 

gengival foram medidas com compassos de calibre digitais calibrados para cada 

dente individual e dentro de cada grupo de dentes numa direção medial-lateral em 

relação a linha média vertical. Os zênites gengivais dos incisivos laterais foram 

medidos no sentido apical-coronal a partir de uma linha tangente traçada sobre 

modelos diagnósticos dos dentes adjacentes.Como resultados os autores 

encontraram que o zenite gengival dos incisivos centrais esta deslocado para distal 



 

em relação ao longo eixo ,com uma média de 1 mm e os incisivos laterais 

apresentaram um desvio do zénite gengival com uma média de 0,4mm. Em 97,5%,o 

zênite gengival do canino foi centralizado em relação ao longo eixo. A média da 

distância do contorno da margem gengival no sentido apical-coronal dos incisivos 

laterais em relação à linha da gengiva que unem a tangente dos zenites gengivais 

dos incisivos centrais e caninos adjacentes foi de aproximadamente 1 mm. Os 

autores concluem que estes dados podem ser utilizados como pontos de referência 

durante uma reabilitação estética oral. 

 

 ZAGAR et al (2010) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o 

deslocamento distal do zênite gengival na dentição maxilar anterior. Foram feitas 

medições bilaterais com um compasso digital, nos seis dentes anteriores dos 

modelos de gesso dos maxilares O zênite gengival foi distalmente deslocado entre 

0,45 e 1,01mm em 90%, 85% e 60% nos incisivos centrais, incisivos laterais e 

caninos, respectivamente. Comparações contralaterais entre os grupos de dentes 

revelaram significativamente maior deslocamento distal do zénite no canino 

esquerdo (p<0,05). Comparações ipsilateral revelou que o deslocamento lateral do 

zénite foi significativamente maior nos incisivos centrais do que nos dentes incisivos 

laterais (p <0,05). Da mesma forma, o zénite dos incisivos laterais foi deslocado 

significativamente mais distalmente do que nos dentes caninos (p <0,05). 

Comparações da frequência de coincidência da posição do zénite gengival com o 

eixo longitudinal do dente revelou que era significativamente maior em caninos, em 

relação aos incisivos laterais e centrais(p <0,05). A frequência e magnitude do 

deslocamento distal é dependente do dente e é maior nos incisivos  centrais do que 

nos incisivos laterais, as quais, por sua vez, é maior do que nos caninos. 

 

 BABITA et al (2011) quantificaram os parâmetros clínicos, usados como guia 

de orientações estéticas quando o contorno gengival é modificado e compararam 

esses parâmetros nos lados direito e esquerdo dos seis dentes anteriores. Foram 

selecionados 35 jovens de ambos os sexos, na faixa etária de 21 a 30 anos, os 

critérios de inclusão dos pacientes foram: não ter sido submetido a tratamento 



 

periodontal, cirúrgico e ortodôntico nos dentes anteriores superiores. Foram feitos 

modelos de gesso da região maxilar anterior, registro do arco facial de cada paciente 

e montagem em articulador semi-ajustável. A transferência do arco facial foi feita 

com o objetivo de evitar qualquer discordância relativa ao plano do eixo orbital que 

afete a relação do zênite dos incisivos centrais e caninos superiores de ambos os 

lados . O zênite gengival dos dentes anteriores, a linha média da maxila e a linha 

gengival foram marcados no modelo usando um lápis.O ângulo formado entre a 

linha gengival maxilar e a linha média; e a distância existente entre o zénite gengival 

do incisivo lateral e a linha gengival maxilar  foram medidos usando um transferidor 

flexível e paquímetro digital. A assimetria foi avaliada através de um teste t pareado 

comparando as medições do lado esquerdo e direito em relação ao ângulo formado 

entre a linha gengival maxilar e a linha média; e a distância existente entre o zénite 

gengival do incisivo lateral e a linha gengival maxilar. Os resultados obtidos foram: 

As medições do ângulo formado entre a linha gengival maxilar e a linha média do 

lado esquerdo (86,7°± 4,2°) foram significativamente maiores do que as do lado 

direito (84,6°± 5,4°), e a simetria absoluta média foi de 1,7° ±4,4 °. A medição da 

distância existente entre o zénite gengival do incisivo lateral e a linha gengival 

maxilar, foi de 0,92+0,11. Os autores concluiram então que o  zênite gengival do 

canino é mais apical em relação ao zênite gengival dos incisivos centrais ; e o zênite 

gengival do incisivo lateral está abaixo da linha gengival quando a cabeça está 

orientada no plano do eixo orbital. A assimetria direccional se deu mais do lado 

direito superior do que do lado esquerdo. Os autores concluem que estes 

parâmetros clínicos podem servir como diretrizes estéticas ,permitindo assim a 

obtenção de resultados mais previsíveis. 

 

BORGHETTI & MONNET-CORTI (2002) realizaram um estudo onde concluíram que 

o contorno gengival deve acompanhar o nível da gengiva marginal dos dentes 

superiores e também devem seguir a forma do lábio superior. Com relação ao 

posicionamento do zênite gengival,os autores também relatam que nos incisivos 

centrais e caninos este está deslocado para a distal em relação ao longo eixo do 

dente, enquanto que no incisivo lateral concide com o longo eixo do dente. 

 



 

2.4 – PAPILA INTERDENTAL  

 

A papila interdental representa o tecido gengival que preenche o espaço entre 

dentes adjacentes, imediatamente abaixo do ponto de contato, sendo sua presença 

influenciada pela altura do osso alveolar, distância entre os dentes, e distância entre 

o ponto de contato interdental e o topo da crista óssea. A presença da papila, 

preenchendo ou não todo o espaço interdentário, foi classificado por vários autores 

(TARNOW, 1998; DANIELE, 2004). 

 

TARNOW & ZENT, (1992) correlacionaram a distância entre a COA e o ponto 

de contato com a presença ou ausência das papilas interdentais em 288 sítios 

interproximais em 30 pacientes. A presença das papilas foi observada em 

praticamente 100% dos casos quando a distância era menor ou igual a 5 mm, em 

56% dos casos quando a distância era de 6 mm, e somente em 27% dos casos 

quando a distância era de 7 mm. Medidas superiores a 7 mm acarretam quase 

sempre na ausência papilar. A distância entre as raízes menor que 0,3 mm prejudica 

a presença do osso proximal e por isso normalmente está acompanhada da 

ausência da papila interdental (FRADEANI, 2004). Por outro lado, espaços inter-

radiculares amplos, como nos diastemas, normalmente estão associados às papilas 

curtas e achatadas. Nestes casos, a característica mais ou menos fibrótica do 

periodonto também pode influenciar o formato das papilas. A zona de conexão é a 

região em que os dentes anteriores parecem entrar em contato, e por isso não deve 

ser confundido com o ponto de contato. 

 

NORDLAND &TARNOW (1998) determinaram uma classificação de perda de 

papila em dentes naturais tendo como referência os pontos de contato entre as 

coroas dos dentes adjacentes e a medida da Junção Cemento-Esmalte (JCE). 

Quando a papila preenche totalmente o espaço interproximal, é dada como normal 

ou classe 0. Quando a ponta da papila está entre a JCE interproximal e o ponto de 

contato, denomina-se classe I. Se a papila está entre os dois pontos de referência 



 

das JCEs interproximal e vestibular, sendo possível visualizar a JCE interproximal, é 

denominado classe II. A Classe III tem como característica o posicionamento da 

ponta da papila no nível apical à JCE vestibular. 

 

PEREZ (2003) realizou um estudo com 45 pacientes onde confrontou dados 

clínicos obtidos da avaliação de papilas entre incisivos centrais e entre caninos e 

pré-molares com radiografias periapicais tiradas destas regiões. Entre incisivos 

centrais, quando a distância da crista óssea ao ponto de contato era de 4mm a 

papila estava 100% presente, quando era de 5mm, 76,9% das papilas estavam 

presentes, quando a distância era de 6mm, 26% das papilas estavam presentes e 

quando 7mm, as papilas estavam ausentes.Entre caninos e prémolares superiores, 

quando a distância da crista óssea ao ponto de contato era de 3 ou 4mm, a papila 

estava presente, com 5mm ,94,5% estavam presentes, com 6mm ,57,1% estavam 

presentes e com 7mm estavam ausentes. Concluiu então que a região anterior é 

mais suscetível de apresentar ausência de papila do que a região posterior. 

 

CORRENTE et al, em 2004 descreveram um sistema de classificação 

utilizado para avaliar a perda da altura papilar em dentes naturais. Eles usam 

facilmente identificavéis pontos anatomicos para referência, baseando-se na relação 

existente  entre o posicionamento da papila em relação a JCE, e os dentes 

adjacentes e classifica o grau de perda em 4 classes. As 4 grandes categorias 

permitem uma avaliação rapida e descritiva. A classe 1, referece a papila 

completamente presente, preenchendo todo o espaço interproximal e encontra-se 

localizada coronal ao ponto de contato, estando no mesmo nivel das papilas 

adjacentes, a classe 2 refere-se a papila que não se encontra totalmente presente, 

está localizada apical ao ponto de contato, não se encontra no mesmo nivel das 

papilas adjacentes e também não preenche totalmente os espaços interproximais, 

porém a JCE não está visivel. A classe é a situação em que a papila é movida mais 

apical e a JCE torna-se visível. A recessão do tecido mole interproximal está 

presente. Já na classe 4, a papila reside apical para a JCE. A recessão do tecido 

mole interproximal está presente juntamente com a recessão gengival vestibular, e a 

estética do paciente é dramaticamente comprometida. Os autores concluem que o 



 

índice de classificação proposta permite uma fácil medição da altura papilar em 

todas as situações clínicas, permitindo comparações entre o basilene e os níveis 

pós-tratamento. Este índice é útil para permitir uma avaliação de fácil leitura das 

modificações da papila e pode melhorar a comunicação entre clínicos. 

 

LA VACCA et al (2005) estudaram o comprimento da papila interdental na 

percepção da estética dental junto a protesistas, periodontistas, ortodontistas e 

pacientes. Concluíram que os dentistas estão mais atentos em reconhecer as 

variações na forma da papila dos pacientes em geral. Os pacientes não foram 

capazes de distinguir alguma diferença na papila, quando esta preenchia totalmente 

o espaço interdental, mesmo com o ponto de contato deslocado mais para cervical 

ou para a apical. Concluíram ainda que protesistas, periodontistas e ortodontistas 

têm diferentes visões sobre a estética dental ideal. 

 

CHO et al. (2006), desenvolveram um estudo onde relacionaram a distância 

entre as raízes e a distância do ponto de contato à crista alveolar e a existência da 

papila interdental. Foram avaliadas 206 papilas de 80 pacientes após a inflamação 

da papila ter sido minimizada através de terapia periodontal não-cirúrgica. A papila 

foi considerada ausente se ela não preenchia por completo o espaço interproximal, e 

presente se a papila preenchia todo o espaço interproximal. A distância entre as 

raízes e a distância do ponto de contato à crista alveolar foram medidas usando um 

retalho cirúrgico de espessura total. O número de papilas que preencheram o 

espaço interproximal diminui com o aumento da distância do ponto de contato à 

crista óssea alveolar. Em conjunto, o número de papilas que preencheram o espaço 

interproximal diminui com o aumento da distância interproximal entre as raízes e 

tornaram-se mais proeminentemente diminuídas com o aumento da distância do 

ponto de contato à crista alveolar. Concluíram então que a distância entre o ponto de 

contato e a crista óssea é como um independente e combinado efeito na existência 

da papila interproximal. 

 

 



 

MARTEGANI et al (2007) desenvolveram um estudo morfométrica 

correlacionando a unidade interproximal na região estética com as variáveis 

anatômicas que afetam o aspecto dos tecidos moles. Examinaram um total de 178 

ameias interdentais em 58 pacientes, os quais foram selecionados aleatoriamente 

para exame. Para cada paciente, uma fotografia digital e uma radiografia periapical 

modificada da ameia interdental dos quatro incisivos superiores foram tomadas 

usando um dispositivo métrico especial, fixada em um centrator como um marcador 

de referência. Os dados clínicos e radiográficos foram obtidos levando em 

consideração a distância do ponto de contacto para a crista alveolar e a distância 

interradicular. Foi utilizado um sistema de classificação considerando o tecido mole 

peri-implantar com base nas avaliações estéticas relacionadas com o espaço entre 

as linhas de referência através da maior curvatura da margem gengival da coroa do 

dente e do ponto de contacto.No grupo de sítios interdentais com uma distância 

interradicular de menos de cerca de 2,4 mm, um aumento da distância entre o ponto 

de contato e da crista óssea correspondeu a um aumento acentuado nas dimensões 

do triângulo negro interdental e, como consequencia um sorriso menos estetico. 

Quando a distância inter - radicular era maior que 2,4mm, eles estatisticamente 

estimaram que a outra variável anatômica fosse considerada, a distância do ponto 

de contato à crista alveolar, influenciando na presença ou ausência da papila 

interdental. Os autores concluiram que a distância interradicular e a distância entre o 

ponto de contato e a crista alveolar tem efeitos independentes e combinados com 

relação a presença ou ausência da papila interdental. 

 

STEPHEN et al (2009) analisaram a proporção da papila interdental na 

dentição anterior da maxila. Foram investigados 240 sitios da papila interdental, em 

20 pacientes saudaveis ( 13 mulheres e 7 Homens), com idade entre 20 e 47 anos. 

A altura da papila interdental dos dentes anteriores foi medida a partir do zênite 

gengival, juntamente com comprimentos das coroas clínicas. A percentagens da 

relação existente entre a altura da papila e o comprimento da coroa clinica foi 

computada e definida como proporção da papila, proporção da  papila mesial (MPP), 

e a proporção da  papila distal. A média de altura da papila interdental dos  dentes 

maxilares anteriores foi de 4mm mesialmente e 4,1 mm distalmente. A média de 

MPP foi de 42%, e a média de DPP foi de 43% . Não foram encontradas diferenças 



 

significativas entre MPP e DPP para incisivos superiores (P> 5). Com relação aos 

caninos, estes demonstraram uma tendência a ter um aumento da altura da papila 

distal. As proporções da papila foram de aproximadamente 40% para todos os 

grupos de dentes. A posição mais apical de altura da papila distal da região  anterior 

nos dentes posteriores,  embora mencionado na literatura, não foi confirmado  pelos 

dados atuais. 

 

CHEN et al 2009 realizaram um estudo onde o objetivo era  investigar o 

impacto de variáveis demográficas, como sexo e idades, e medidas radiográficas de 

anatomia da área interdental sobre a presença da papila interdental.  Foram 

realizadas radiografias periapicais de 102 papilas interdentais entre dentes 

anteriores, em 30 adultos que tinham toda a dentição permanente, gengiva 

saudável, e dentes anteriores bem alinhados. Um material radiopaco foi colocada 

sobre a ponta da papila interdental e a junção mucogengival. Medidas radiográficas 

de forma do dente, o nível do osso alveolar, e anatomia do espaço interdental foram 

realizadas usando o software de computador. Quando cada fator foi avaliado 

individualmente, a distância mais curta entre o ponto de contacto e a crista do osso 

alveolar, a distância mais curta entre dois dentes adjacentes, e quanto menor a área 

ameia, mais provável que as papilas interdentais estejam presentes. As papilas 

interdentais são mais propensas a estar presente entre os dentes com uma forma 

retangular. Quando todos os factores foram avaliadas em conjunto, a presença de 

papila interdental foi apenas significativamente relacionada com a distância do ponto 

de contacto para a crista óssea (P = 0,038). Os autores concluiram que quanto 

menor a distância entre o ponto de contato e a crista óssea na região anterior da 

maxila, torna-se mais provável que as  papilas interdentais estejam presentes. 

 

 

 

 

 



 

3 – OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 
 

 

Avaliação do padrão da topografia gengival em dentes anteriores 

superiores (incisivos centrais) em adultos jovens brasileiros, estudantes do curso 

de graduação em odontologia, da Faculdade de Nova Friburgo – UFF. 

 

Hipótese Nula 

 

  Inexistência de um padrão de topografia gengival, em face a miscigenação 

do povo Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1.Considerações Éticas 

 

De acordo com a resolução 196/196 do Conselho Nacional de Saúde, este estudo 

foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense/RJ, sob o nº229870 em 05/04/2013 (Anexo 3). Previamente a inclusão 

dos pacientes na pesquisa, todos os voluntários receberam informações sobre os 

objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e os que aceitaram dela participar, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, permitindo assim a 

divulgação dos resultados. 

 

4.2. População Estudada 

 

Para compor a amostra deste estudo, foram selecionados 55 estudantes adultos 

jovens, na faixa etária entre 18 e 25 anos do curso de odontologia da Universidade 

Federal Fluminense - Polo Nova Friburgo. 

 

4.2.1. Critérios de Inclusão 

 

Pacientes adultos jovens, com faixa etária entre 18 e 25 anos, de ambos os sexos, 

apresentando saúde periodontal e inexistência de perda de inserção detectada 

clínica ou radiograficamente nos dentes estudados (Figura 2). 

 

 

 

 



 

4.2.2. Critérios de Exclusão 

 

 Fumantes 

 Portadores de qualquer tipo de alterações sistêmicas 

 Gestantes 

 Portadores de próteses e restaurações envolvidas nos elementos a serem 

observados 

 Pacientes que tenham realizado tratamento ortodôntico 

 Pacientes fazendo uso de qualquer tipo de substâncias que possa interferir 

diretamente com a homeostasia tecidual 

 

4.3. Avaliações Clínicas 

 

Foram avaliados os caninos, incisivos laterais e centrais superiores de ambos os 

lados dos indivíduos. Foram registrados por um único examinador especialista em 

periodontia com mais de 2 anos de experiência, os seguintes parâmetros clínicos: 

 

 Índice de placa 

 Índice de Sangramento a sondagem 

 Profundidade clínica de sondagem 

 Biótipo periodontal 

 Presença ou ausência de papila 

 

As medidas clínicas do índice de placa, sangramento a sondagem e 

profundidade clínica de sondagem, foram coletadas nos sítios distal, vestibular e 

mesial de cada. 

 

 



 

elemento dentário estudado. Tais procedimentos foram medidos utilizando uma 

sonda periodontal de 15mm da Universidade da Carolina do Norte (UNC). 

 

O biótipo periodontal de cada paciente foi avaliado de acordo com a classificação de 

OLSON e LINDHE (1999) que em um estudo clinico, classificaram o tecido gengival 

em plano e espesso e fino e festonado (Figura 3 e 4). 

 

A presença ou ausência de papila, foi avaliada através do índice de TARNOW et al 

(1992). Os autores definiram como presente a papila interdental que preenchia 

totalmente a área interdental até o ponto de contato (Figura 5 e 6). 

 

4.4. Análises Morfométricas 

 

As variáveis estudadas: Disposição das margens gengivais nos dentes anteriores / 

superiores (incisivos centrais) e Posição do zênite nos dentes anteriores superiores 

(incisivos centrais) foram analizadas através de avaliação visual efectuada pelo 

mesmo operador em fotos padronizadas e em modelos de estudo zoccalados. 

 

A identificação do Zênite foi analizada através de medidas realizadas em modelos 

de gesso zoccalados levando-se em consideração os seguintes pontos de 

referência: 

 

1-  A curvatura da gengiva marginal livre, destacando a mesma com lápis de cor 

vermelha (Figura 7). 

 

2-  Localização do ponto mais apical na curvatura gengival anteriormente identificada, 

destacando a referida referência em lápis azul (Figura 8). 

 

 



 

3- Mensuração da largura mésio – distal dos elementos dentários em questão, através 

da utilização de paquímetro digital, em 0,1 mm(Figura 9 e10). 

 

4-  Identificação de linha coincidente com o longo eixo do dente, considerando que está 

linha coincidira com a metade do diâmetro dos elementos em questão; linha está 

também destacada com lápis na cor preta (Figura 11).  

 

Assim o zênite será considerado centralizado, quando houver coincidência com o 

longo eixo; distalizado quando se colocar a distal ao longo eixo e mesializado 

quando se colocar a mesial ao longo eixo (Figura 12). 

 

4.5. Tratamento Estatístico 

 

Todos os resultados foram expressos por médias e desvios-padrão. Diferenças inter-

medições foram analisadas pelo uso do teste qui-quadrado para percentuais. 

Valores alfa de 0.05 ou menores foram usados para declarar significância estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 – Foto intra-oral demonstrando achados típicos de um paciente incluído no 

estudo  

 

 

 

 

 

Figura 3 – Foto ilustrativa do biótipo periodontal plano e espesso de um paciente 

incluído no estudo. 

 

 

 

 



 

Figura 4 – Foto ilustrativa do biótipo periodontal fino e festonado de um paciente 

incluído no estudo 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Foto ilustrativa da presença de papila de um paciente incluído no estudo. 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 - Foto ilustrativa da ausência de papila de um paciente incluído no estudo. 

  

 

 

 

 

Figura 7– Foto ilustrativa da curvatura da gengiva marginal livre . 

 

 

 

 



 

Figura 8 – Foto ilustrativa da localização do ponto mais apical na curvatura gengival 

anteriormente identificada. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Foto ilustrativa do paquímetro digital. 

 

 

 



 

Figura 10 – Foto ilustrativa da mensuração da largura mésio – distal dos elementos 

dentários em questão, através da utilização de paquímetro digital, em 0,1 mm. 

 

 

 

 

Figura 11 – Foto ilustrativa da identificação de linha coincidente com o longo eixo do 

dente, considerando que está linha coincidira com a metade do diâmetro dos 

elementos em questão; linha está também destacada com lápis na cor preta. 

 

 

 



 

Figura 12 – Foto ilustrativa do posicionamento do zênite gengival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – RESULTADOS 
 

A idade mínima dos pacientes que participaram desta pesquisa foi de 18 

anos e a máxima de 25 anos, com média de 22,5 e desvio padrão de 2,12 anos, 

com predomínio da faixa etária entre 23 e 24 anos em 44 % dos pacientes 

(Tabela1). 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva dos pacientes da amostra segundo idade, Nova 

Friburgo, 2013. N= 55 

IDADE N VALOR 

MINÍMO 

VALOR 

MÁXIMO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

55 18 25 22,5 2,12 

 

Em relação ao gênero, observou-se um predomínio do gênero feminino com 54,55% 

sobre o masculino com 45,5 %(Figura13).. 

 

 

Figura 13: Frequência da distribuição do sexo dos indivíduos da amostra. 
 

 

Para avaliar se os dois grupos (Feminino e Masculino) apresentam uma 

distribuição normal para a variável idade, aplicou-se o teste Kolgomorov-Smirnov. 

Consider

tem-se que o valor crítico (p-value) é igual a 0,000226, sendo a estatística de 



 

Kolgomorov-Smirnov de 0,175111, portanto, é aceito a hipótese de normalidade da 

distribuição, ilustrado pela Figura 14. 

 

Figura 14: Normalidade da distribuição da idade na amostra. 
 

 

A Figura 15 ilustra os resultados da avaliação da disposição das margens gengivais 

(DMG) entre os incisivos centrais (11/21). Verifica-se que 74,55% da amostra (22 

feminino e 22 masculino) apresentaram DMG simétrica enquanto que 25,45% (8 

feminino e 6 masculino) foram assimétricos. 
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Figura 15: Frequência da distribuição da DMG dos indivíduos da amostra. 
 

 

A Figura 16 ilustra os resultados dos pacientes com DMG assimétrica (8 feminino e 6 

masculino), sendo que 64,29% (5 feminino e 4 masculino) apresentaram assimetria 

coronal para o incisivo central 11 e 35,71% (3 feminino e 1 masculino) apresentou 

assimetria coronal para o incisivo central 21. 

 

 

Figura 16: Frequência da distribuição da DMG assimétrica dos indivíduos da 
amostra. 

 

 

Na Figura 17 é apresentada a frequência da distribuição da DMG assimétrica 

(coronal 11 ou 21) por sexo. Foi realizada análise estatística Qui-quadrado (2). 

Tem-se que o valor critico (p-value) é igual a 0,872, sendo a estatística Qui 



 

quadrado de de 0,026, portanto, não denota diferença significativa entre os sexos e 

 

 

 

Figura 17 – Frequência da distribuição da DMG assimétrica por sexo 

 

 

A Figura 18 ilustra os resultados do biótipo periodontal (BP). Verifica-se que 

80 % (24 feminino e 20 masculino) tinham BP espesso e 20% (6 feminino e 5 

masculino) apresentaram BP fino.  

 

 

Figura 18 Frequência da distribuição do BP dos indivíduos da amostra. 
   

Na Figura 19 é apresentada a frequência da distribuição do BP (espesso ou 

fino) por sexo. Foi realizada análise estatística Qui-quadrado (2). Tem-se que o 

valor critico (p-value) é igual a 1,000, sendo a estatística Qui-quadrado de 0, 



 

portanto, não denota diferença significativa entre os sexos e grupos estudados ao 

nível de significância de 5%  

 

 

Figura 19 – Frequência da distribuição do BP por sexo. 

 

 

A Figura 20 ilustra os resultados da análise da presença ou ausência da 

papila. Verifica-se que 89,09 % dos pacientes apresentavam papila. 

 

 

Figura 20: Frequência da distribuição da avaliação da papila nos indivíduos da 
amostra. 

 

 

Na Figura 21 é apresentada a freqüência da distribuição da presença ou 

ausência da papila por sexo. Foi realizada análise estatística Qui-quadrado (2). 



 

Tem-se que o valor critico (p-value) é igual a 0,134, sendo a estatística Qui-

quadrado de 2,251, portanto,  denota diferença significativa entre os sexos e grupos 

 

 

 

Figura 21 – Freqüência da distribuição da papila por sexo.  

 

 

A Figura 22 ilustra os resultados da análise da presença ou ausência do Stipling. 

Verifica-se que 90,91% dos pacientes apresentaram Stipling. 

 

 

Figura 22: Frequência da distribuição da avaliação da presença do stipling nos 
indivíduos da amostra. 

 

 

 



 

A Figura 23 ilustra os resultados da análise do Zênite Gengival (ZG) do Incisivo 

Central Esquerdo (11-ICE). Verifica-se que 80% dos pacientes o apresentaram 

distalizado 

 

 

Figura 23: Frequência da distribuição do ZG do 11-ICE da amostra 

 

 

A Figura 24 ilustra os resultados da análise do Zênite Gengival (ZG) do Incisivo 

Central Direito (21-ICD), verifica-se que 94,55% dos pacientes apresentaram 

distalizado. 

 

 

Figura 24: Frequência da distribuição do ZG do 21-ICD da amostra. 

 

 

 



 

6 – DISCUSSÃO 
 

 
O presente estudo teve como objetivo investigar o padrão topográfico 

gengival em adultos jovens, considerando a disposição das margens gengivais, 

presença ou ausência da papila, presença ou ausência do stipling, biótipo e 

disposição mesio / distal dos zênites, tomando os incisivos como objeto principal de 

investigação. A escolha dos incisivos centrais deveu-se a importância dos mesmos 

em avaliações de natureza estética, justificada pela posição central e anterior destes 

dentes. Questões relativas à cor, forma e textura superficial da coroa, bem como 

assimetrias no posicionamento da margem gengival, ausência da papila ou 

posicionamento inadequado dos zênites podem impactar, negativamente, no 

aspecto estético de nossos pacientes. Reconhecer um possível padrão topográfico 

gengival dentro de sua população alvo, sobretudo identificando suas variações, 

torna-se fundamental no cotidiano de clínicos e especialistas, cada vez mais 

envolvidos em elaborar estratégias terapêuticas no campo da estética. 

 

A disposição simétrica das margens gengivais é um aspecto considerado 

fundamental na avaliação da estética dento/gengival (WOO, 1991; CHICHE, 1994; 

SCLAR, 2003 e JOLY, 2007). No presente estudo as margens gengivais 

apresentaram - se assimétricas em 25,45 % (figura 15), dados esses que não 

podem ser comparados a estudos anteriores, pelo menos dentro dos limites da 

presente revisão. A assimetria observada e seu respectivo percentual (25,45 %), 

significante sob o ponto de vista clínico, pode, em razão de sua importância no que 

tange a estética, torna-se relevante nas consultas a clínicos e especialistas. O 

gênero parece não influenciar a presença ou ausência de assimetria (figura 17). 

Uma posição mais coronal da margem gengival do elemento 11 foi observada em 

64% (figura 16) de todas as situações que se encaixaram numa relação de 

assimétrica, enquanto no 21 observamos uma posição mais coronal em 36% (figura 

16). Novamente, esses dados não foram comparados a estudos anteriores e a 

justificativa para tal situação, assimetria com maior incidência em 11, deverá ser 

investigada em estudos posteriores.  



 

OPPERMAN RV & ROSING CK (2001), relatam que o periodonto 

clinicamente sadio apresenta uma coloração rosa, com textura gengival pontilhada e 

o sulco gengival variando entre 1 a 3 mm de profundidade, sem demonstrar sinais 

de sangramento à sondagem. No presente estudo ao avaliarmos a presença do 

stipling, observamos que 90% dos indivíduos da amostra apresentavam a presença 

do mesmo (figura 21). Os resultados de nosso estudo são semelhantes aos 

verificados por LINDHE, (2005); CARRANZA, (2005) e MURTHY, (2008). Entretanto, 

nenhum dos autores anteriormente citados expressou os resultados em termos 

percentuais, limitando-se a denominação “maioria dos pacientes do estudo”.  

 

OLSSON E LINDHE (1999) avaliaram as diferentes características relativas a 

aspectos topográficos gengivais, principalmente considerando a espessura gengival 

e sua relação com comportamento clínico tecidual frente aos agentes agressores 

teciduais. Essas diferenças podem modificar as alternativas terapêuticas no 

planejamento de casos. O biótipo periodontal, no presente estudo, foi classificado 

em plano e espesso e fino e festonado. Não estabelecemos relação entre forma de 

dente e biótipo periodontal. No entanto, SANAVI, (1997); MULLER, (2000) e 

SALAMA, (2007), em trabalhos anteriores, enfatizaram esse aspecto. Assim, a 

presença de um biótipo espesso parece estar associada a dentes com formato 

quadrado ou oval, enquanto o biótipo fino relaciona-se a dentes triangulares. 

Verificamos que 80 % (24 feminino e 20 masculino) dos indivíduos envolvidos no 

presente estudo, tinham BP espesso e 20% (6 feminino e 5 masculino) 

apresentaram BP fino. Ainda em relação ao biótipo, não houve diferença quando 

relacionamos tipo de biótipo e gênero (figura19). MÜLLER et al (2000), relataram 

diferenças relativas ao BP, no que tange ao gênero. A mucosa mastigatória das 

pacientes do sexo feminino, na análise dos referidos autores, foi significativamente 

mais fina nos indivíduos do sexo feminino. Importante observar que na nossa 

metodologia a avaliação foi apenas visual, e que os autores avaliaram o tipo de BP 

utilizando ultrassom. Os nossos resultados divergem também daqueles 

apresentados por VANDANA & SAVITHA (2005). Os autores concluíram que o 

tecido gengival era mais espesso em pacientes mais jovens quando comparados 

aos mais velhos, concluindo ainda que os homens apresentam tecido gengival mais 

espesso que as mulheres, e que o tecido gengival do arco mandibular era mais 



 

espesso do que o do arco maxilar. Novamente, existem diferenças relativas a forma 

de observação relativas a BP. As medidas, no trabalho de VANDANA & SAVITHA 

(2005), foram adquiridas pelo método de sondagem gengival.  

 

CHICHE & PINALT, 1994, definiram zênite gengival como o ponto mais apical 

da margem gengival e ressaltam que a inclinação dos dentes é mesial em relação à 

linha média e inter - incisiva, o zênite gengival na bateria anterior é levemente distal 

ao eixo axial nos ICS e CS; já nos ILS o zênite é normalmente coincidente com seu 

longo eixo, provavelmente pela diminuta largura do seu diâmetro cervical (FIG 1). 

WOO, (1991) & AHMAD (1998) também relatam que o zênite gengival dos ICS e CS 

devem estar localizados ligeiramente distal a linha média, enquanto que dos ILS 

devem estar no mesmo nível da linha média, resultados confirmados por CHUNG et 

al em 2004.  

 

A análise do zênite gengival no presente trabalho foi realizada de forma 

separada ora analisando o incisivo central esquerdo, ora analisando o incisivo 

central direito. Observamos uma prevalência maior do zênite distalizado no ICD 

(94,55 % figura 24) em relação ao ICE (80% figura 23). Assim, a maioria dos 

indivíduos envolvidos no nosso estudo, apresentam zênite distalizados. Da mesma 

forma MORR, (2004); LIMA, (2006); MATTOS, (2008); CHU, (2009); ZAGAR et al 

(2010) e BABITTA, (2011) encontraram resultados semelhantes, ou seja , uma maior 

frequência na distalização dos zênites em incisivos centrais superiores. Porém não 

encontramos trabalhos com avaliação separada dos dentes 11 e 21 que pudessem 

ser comparados aos resultados por nós encontrados. 

 

A papila interdental representa o tecido gengival que preenche o espaço entre 

dentes adjacentes, imediatamente abaixo do ponto de contato, sendo sua presença 

influenciada pela altura do osso alveolar, distância entre os dentes, e distância entre 

o ponto de contato interdental e o topo da crista óssea. A presença da papila, 

preenchendo ou não todo o espaço interdentário, foi classificado por vários autores 

(TARNOW, 1998; DANIELE, 2004). A presença da papila interdental entre os 

incisivos centrais superiores é um dos principais fatores estéticos nas reabilitações 



 

orais. A ausência desta leva ao comprometimento da fonética, da estética, 

favorecendo a impacção alimentar (FRADIANI, 2004;CHANG, 2007). 

 

Verificou-se no presente estudo que 89,09 % dos pacientes apresentavam 

papila presente (figura 20). Esses resultados são confirmados por PEREZ, (2003); 

NORDLAND e TARNOW, (1998) e LA VACCA, (2005), porém esses estudos não 

apresentaram os resultados expressos em percentuais. 

 

 Quando avaliamos, novamente de forma separada, comparando o gênero e a 

presença ou ausência da papila encontramos uma diferença significativa entre os 

sexos, no que tange a ausência da papila. Assim 83 % dos paciente com papila 

ausente eram do sexo feminino (figura 21). Essa observação pode tornar-se 

relevante, visto que indivíduos do sexo feminino, pela própria formação cultural, 

demonstram uma maior preocupação relativa a aspectos que envolvam estética. 

Novamente não encontramos estudos avaliando de forma separada a presença de 

papila em relação ao genêro que pudessem ser comparados aos resultados por nós 

encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 - CONCLUSÕES 

 

Dentro das limitações do presente estudo podemos concluir que: 

 

1. Considerando a disposição de margens gengivais entre incisivos centrais, a 

presença de margens gengivais simétricas foi percentualmente maior (74,55 %) do 

que as assimétricas (25,45 %).  

 

2. Uma posição distal do zênite gengival foi percentualmente maior (88%) que a 

central (12%).  

 

3. A presença da papila foi percentualmente maior (89.09%), do que a ausência 

(10.91%). 

 

4. A presença do stipling gengival foi observada em 90% dos indivíduos avaliados. 

 

5. O biótipo espesso esteve presente em 80% dos indivíduos avaliados, enquanto 

20% apresentavam biótipo fino. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Dados de identificação 
 

Título do Projeto: TOPOGRAFIA GENGIVAL EM ADULTOS JOVENS NO BRASIL 

Pesquisadora Responsável: Profa.Patrícia Arriaga Carvalho. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Odontologia do Pólo 
Universitário de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato:(21) 98232-6582 / (21) 2621-4747 

Nome do voluntário: 
_______________________________________________________________________ 

Idade: ______ anos    R.G. ___________________________Tel: 

___________________________________ 

 
 Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Topografia gengival em 

adultos jovens no Brasil, de responsabilidade da pesquisadora Profa. Patrícia Arriaga Carvalho 

Por favor, leia cuidadosamente este termo, pois as informações a seguir descreverão esta 
pesquisa e sua função nela como voluntário. Em caso de dúvidas sobre este assunto ou termo, você 

deverá esclarecê-las com a pesquisadora responsável pelo trabalho. 

Justificativa e Objetivos:Com a evolução das técnicas plásticas periodontais e o melhor 
entendimento dos aspectos ligados à estética do sorriso, diversas alternativas terapêuticas estão 

disponíveis no arsenal periodontal para contribuir numa abordagem multidisciplinar do tratamento 

odontológico. A obtenção de excelência em estética periodontal requer um planejamento criterioso 
que envolva a avaliação detalhada de todos os fatores que interfiram na harmonia e simetria dos 

elementos que compõe o sorriso. Os objetivos desse estudo são avaliar a topografia gengival em 

dentes superiores anteriores em adultos jovens no Brasil e determinar um possível padrão na 

topografia gengival em dentes anteriores superiores na amostra, objeto do estudo.  
 

Descrição detalhada dos métodos:Para participar deste estudo, você não terá que realizar nenhum 

exame não convencional e nenhum procedimento experimental.  Serão realizados apenas um exame 
clínicoperiodontal, utilizando uma sonda periodontal manual, radiografias intra-orais e fotografia dos 

dentes anteriores superiores.Os exames realizados serão exames comumente utilizados para 

diagnóstico de doenças periodontais. 

 
Desconfortos e riscos associados:Este estudo não testará nenhum tipo de medicação e não utilizará 

exames especiais. Não há nenhum risco ou desconforto nos exames que serão executados. 

 
Benefícios esperados (para o voluntário ou para a comunidade):Este estudo poderá melhorar a 

compreensão sobre os padrões gengivais e sua relação com a anatomia dentária, beneficiando no 

entendimento  e no melhor planejamento de tratamentos odontológicos na região estética. 

 
Em caso de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 

com a pesquisa ou com o tratamento individual: o voluntário poderá entrar em contato com a 



 

pesquisadora responsável, Profa. Patrícia Arriaga Carvalho pelo telefone (21) 98232-6582 ou 

(21)2621-4747, ou ainda pelo endereço comercial: Rua Dr Silvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova 

Friburgo, RJ – CEP:28625650 (Universidade Federal Fluminense - PóloUniversitario de Nova 
Friburgo) 

 

Esclarecimento: Sua participação é totalmente voluntária a este consentimento esclarecido 

poderá ser retirado a qualquer tempo, bastando entrar em contato com a Profa. Patrícia 
Arriaga Carvalho pelos telefones ou endereço descritos acima. 
 

Garantia de Sigilo: Os dados obtidos na pesquisa têm finalidade exclusivamente científica, sendo 
assegurada privacidade dos sujeitos da pesquisa. Os resultados deste projeto de pesquisa serão 

apresentados em congressos e publicados em revistas científicas nacionais e/ou internacionais, porém, 

a identidade do voluntário não será divulgada em nenhum momento. 

 
Ressarcimento de despesas: Esta pesquisa será realizada na Clínica da Universidade Federal 

Fluminense – Pólo Universitário de Nova Friburgo. Dessa forma, o voluntário não correrá nenhum 

risco ou terá algum gasto para participar desta pesquisa, uma vez que precisaremos apenas que o 
mesmo concorde em participar dos exames que serão realizados. 

 

Formas de indenização: Não haverá nenhum tipo de compensação, seja financeira ou de qualquer 
outra forma, pela sua participação. O investigador e as instituições envolvidas na pesquisa não se 

responsabilizam pelas despesas, presentes ou futuras, relativas à sua doença de base, tratamento ou 

complicações. 

 
 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

 

 

 

Nova Friburgo, _____ de ____________ de 2012. 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 
        Nome e assinatura do sujeito    Nome e assinatura do responsável  

                                       por obter o consentimento 
 

 
________________________________    _______________________________ 
                         Testemunha         Testemunha 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

UNVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Odontologia – Departamento de Cliníca Odontológica 

 

 

FICHA CLÍNICA 

 

Nome:                                                                                                                                      . 

 

Data de Nascimento:.------/-------/--------.                                                                 Sexo: F     M 
 

End. Res:                                                                                                  Fone:                       . 

 

Profissão::                                                                    . 
 

Identidade Nº. ______________ Órgão emissor:________CPF ________________. 

  
 
INQUÉRITO DE SAÚDE  

 

Leia atentamente as perguntas. Se sua resposta for afirmativa, faça um circulo em torno do SIM. Se for negativa, faça 

um circulo em torno da palavra NÃO. Caso não saiba a resposta, faça um circulo em torno do NÃO SEI. 

 

Está em tratamento 

Médico? 

Sim Não Não Sei 

Usa medicamentos? Sim Não Não Sei 

Alergia Sim Não Não Sei 

Anemia Sim Não Não Sei 

Hepatite Sim Não Não Sei 

Sifílis Sim Não Não Sei 

HIV Sim Não Não Sei 

Tuberculose Sim Não Não Sei 

Asma Sim Não Não Sei 

Fumante Sim Não Não Sei 

Herpes/Aftas Sim Não Não Sei 

Desmaios Sim Não Não Sei 

Diabetes Sim Não Não Sei 

Alcoolista Sim Não Não Sei 

Epilepsia Sim Não Não Sei 

Cicatrização ruim Sim Não Não Sei 

Problema Hepatico Sim Não Não Sei 

Problema Renal Sim Não Não Sei 

Problema Cardiaco Sim Não Não Sei 

Tensão Arterial Sim Não Não Sei 

Tumor Sim Não Não Sei 

Cirurgia Sim Não Não Sei 

Internação Hospitalar Sim Não Não Sei 

Febre Reumática Sim Não Não Sei 

Você possui alguma doença / problema significativo não mencionado?_________________ 

 

 



 

INQUÉRITO ODONTOLÓGICO  

 

Data do último atendimento:  _____/_____/____.  

 

Experiência negativa no tratamento odontológico ? __________ Qual?__________ 

___________________________________________________________________. 

 

HÁBITOS  

 

� � � �  

� lápis �  

�  

 

HIGIENE BUCAL (utiliza)  

 
� � �  

� � �  

 

FLÚOR: � � � �  

DIETA  

Ingere alimentos / bebidas entre as refeições ? � �  

TECIDOS MOLES:  

 

 

ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS BEM COMO 

AUTORIZO O(S) PROFISSIONAl(IS) A REALIZAR(EM) TODOS OS PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA O MEU TRATAMENTO.  
 

 

 
Niterói,________, de______________ , de 20_______. 

 
 

 

Responsável pelo Inquérito:_____________________________________. 
 

 

 

________________________________ 

Nome do Paciente  

________________________________ 

Assinatura do Paciente/Responsável  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXAME PERIODONTAL 
 
 

PACIENTE:_____________________________________________DATA:____/____/____ 

 

 
 

 

CÓDIGOS 

 

 

PCS MARGEM GENGIVAL ATÉ O FUNDO DO SULCO GENGIVAL 

SA POSITIVO OU NEGATIVO À SONDAGEM  

PV PLACA VISÍVEL SEM USO DE EVIDENCIADOR 

 

 

 

FORMA DOS DENTES E MEDIDAS (MD – MESIO-DISTAL E CI – CERVICO-INCISAL) 

13 (    ) QUADRADO   (    ) TRIANGULAR   (    ) OVAL   MD_______ CI_______ 

12 (    ) QUADRADO   (    ) TRIANGULAR   (    ) OVAL   MD_______ CI_______ 

11 (    ) QUADRADO   (    ) TRIANGULAR   (    ) OVAL   MD_______ CI_______ 

21 (    ) QUADRADO   (    ) TRIANGULAR   (    ) OVAL   MD_______ CI_______ 

22 (    ) QUADRADO   (    ) TRIANGULAR   (    ) OVAL   MD_______ CI_______ 

23 (    ) QUADRADO   (    ) TRIANGULAR   (    ) OVAL  MD_______ CI_______ 

BIÓTIPO PERIODONTAL: (    ) FINO   (    ) ESPESSO 

GENGIVA INSERIDA:: 13_______12_______11_______21-----------22_______23_______ 

SORRISO: (   ) ALTO  ______ mm   (    ) MÉDIO________  mm   (    ) BAIXO______mm. 
 

 

 

 

 

 

 

D
E

N
T

E
 PLACA VISÍVEL SANGRAMENTO PROFUNDIDADE 

CLÍNICA DE 

SONDAGEM 

PV SA PCS 
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DISPOSIÇÃO DAS MARGENS GENGIVAIS (DMG) ENTRE OS DENTES 11 E 21 

 

 

 

 

RELAÇÃO 

 

SIMETRICA ASSIMETRICA CORONAL APICAL 

11/21 
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ZÊNITE GENGIVAL 

 

 

 

 

RELAÇÃO 

 

MESIAL DISTAL CENTRAL 

11 

 

   

21    

 

 

 
PRESENÇA OU AUSENCIA DA PAPILA 

 

 

(   ) POSITIVA 

(   ) NEGATIVA 

 
STIPLING 

 
(   ) POSITIVO 

(   ) NEGATIVO 

 

 

 

 


