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RESUMO
A sondagem gengival realizada em condições periodontais normais traz importantes resultados para a definição de
saúde e doenças dos tecidos periodontais. O objetivo deste estudo foi avaliar a profundidade clínica do sulco gengival
em uma dentição jovem. Um estudo transversal foi realizado com 120 voluntários entre 18 e 25 anos com gengiva
saudável. Um modelo de Williams de sonda periodontal manual foi utilizado. A avaliação foi realizada nos quatro lados,
com um total de quatro medidas por dente. Os dados coletados foram tabulados e submetidos ao teste de KruskalWallis com pós-teste de Dunn. A média e o desvio padrão dos dentes superiores foram: incisivo (1,1343 ± 0,33665);
canino (1,1819 ± 0,369); pré molar (1,3677 ± 0,3752); molar (1,8030 ± 0,4116). A média dos dentes inferiores foi:
incisivo (1,1260 ± 0,3272); canino (1,2106 ± 0,3390); pré-molar (1,4580 ± 0,3778); molar (1,9068 ± 0,4497). Concluise que a profundidade média do sulco gengival, entre o grupo de dentes, foi maior no arco inferior em relação ao
superior; exceto por faces: incisiva distal, molar vestibular e incisivo lingual e canino; em que o resultado relacionado à
profundidade média é menor que o arco superior.
UNITERMOS: Gengiva, Diagnóstico Bucal, Anatomia, Periodontia, Tratamento Odontológico. R Periodontia 2019;
29: 16-21.

INTRODUÇÃO
O periodonto é o conjunto de tecidos que circundam
o dente para a ele dar suporte e é constituído por tecidos
moles e duros, sendo eles: o cemento radicular, ligamento
periodontal, osso alveolar e a gengiva. Anatomicamente,
a gengiva se divide em papilar, gengiva fixa ou inserida
e gengiva livre, também chamada de gengiva marginal
e é parte da mucosa mastigatória, recobrindo processos
alveolares e circundando o colo do dente (Franco et al.,
2013).
O sulco gengival se localiza entre gengiva marginal e o
dente. Trata-se de uma estreita fenda ao redor da superfície
do esmalte dentário em forma de V. Sua profundidade em
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estado normal clinicamente é em torno de 2,0 a 3,0mm
(Franco et al., 2013). Essas medidas podem ser alteradas
por processos patológicos, consideradas bolsas periodontais
ou gengivais quando sua medida ultrapassar 3,0mm (Braga
et al., 2007). As alterações na saúde gengival são geradas
principalmente pela má higienização, onde há acúmulo
de biofilme bacteriano, tornando favorável a entrada de
bactérias no local e consequentemente, desencadeando
processos inflamatórios na região (Franco et al., 2013).
Há uma variedade de doenças que afetam o tecido
gengival, dentre elas a gengivite e a periodontite são as
principais sendo estas consideradas a segunda morbidade
bucal de maior prevalência na população mundial. Em
jovens, apresenta alta incidência, mas nem sempre alta
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prevalência, o que já é verificado em adultos e idosos (Hefti,
1997; Gomes Filho et al., 2006; Penteado et al., 2010; Franco
et al., 2013; Hill & Slate, 2014; Chifor et al., 2015).
As doenças periodontais são de caráter multifatorial,
fazendo com que se encontre dificuldade sobre o diagnóstico,
prognóstico e plano de tratamento. Ante a isso, se
torna necessário saber as características de expressão da
normalidade periodontal, pois esta estabelece a base para
diferenciar condições de saúde e patologia dos tecidos do
mesmo. Sabe-se que, o sulco gengival tem um importante
papel no desenvolvimento dessas doenças, devido à
ocorrência de acúmulo de biofilme bacteriano em sua
profundidade sendo responsável por inflamações no local e
se tornando importante para a prática odontológica, como
na identificação de patologias, área de dentística restauradora
e na confecção de elementos protéticos (Pinto et al., 2006;
Franco et al., 2013).
Idealmente, para a doença periodontal, devem ser
buscados métodos de prevenção, de detecção precoce
quando instalada a doença e, de controle pós-terapia.
A forma mais aceita para se definir estado de saúde ou
doença na periodontia, é o exame de sondagem clínica do
sulco gengival, considerado o mais utilizado, de fácil acesso
a todos profissionais clínicos, principalmente periodontistas
(Hefti, 1997; Rocha et al., 2003; Pinto et al., 2006; Lafzi et
al., 2007; Drucker et al., 2012), podendo oferecer dados
mais precisos, facilitando assim, desde o diagnóstico, até
tratamento adequado das doenças (Penteado et al, 2010;
Andrade et al, 2012). A sonda periodontal é um instrumento
caracterizado por ser preciso, tecnicamente simples e rápido.
É largamente utilizado para identificação e rastreamento das
doenças gengivais (Hefti, 1997; Pinto et al., 2006; Lafzi et al.,
2007; Shayeb et al., 2014).
Neste exame, são obtidas medidas pelos profissionais
com o uso de sondas periodontais milimetradas medindo
a distância entre a margem gengival e o ponto mais apical
sondável. É um método que pode obter grande variação em
seus resultados devido a diversos fatores, tais quais o tipo
de sonda empregada, pressão manual exercida durante a
sondagem, angulação, experiência do examinador, estado de
inflamação dos tecidos, a presença de cálculos, restaurações
dentárias insatisfatórias, limiar de dor do paciente, diâmetro da
ponta ativa, tipos de graduação e características anatômicas
do dente (Hefzi, 1997; Rocha et al., 2003; Pinto et al., 2006;
Lafzi et al., 2007; Tahim et al., 2007; Penteado et al., 2010;
Drucker et al., 2012; Andrade et al., 2012; Shayeb et al., 2014;
Sunaga et al., 2016).
Com a sonda periodontal é feita penetração no
tecido e sua precisão está relacionada à pressão aplicada,

necessitando uma padronização para o exame de sondagem
para que não haja uma grande variabilidade nos resultados
e comprometimento do diagnóstico, pois a força utilizada
pode ter influência negativa nos resultados da sondagem.
Durante a instrumentação, a sonda deve ser introduzida na
fenda gengival paralela ao longo eixo do dente respeitando
o contorno de sua superfície e a força utilizada sobre o
instrumento deve ser em torno de 0,75N (Newtons) ou em
torno de 20 a 25g. É indicado que esta mensuração seja
realizada por um examinador capacitado para que não haja
grandes diversificações nos valores relacionados à modificação
de técnica inter e intra-examinadores (Garnick & Silverstein,
2000; Rocha et al., 2003; Tahim et al., 2007; Andrade et al.,
2012).
A sondagem clínica do sulco gengival é um método de
ampla aplicabilidade clínica e quando realizada no periodonto
em condição de normalidade traz resultados de grande
importância para a definição de saúde e de patologia dos
tecidos periodontais. Através da estipulação de padrões
de medidas da fenda gengival sem interferências externas
é possível determinar uma base para analisar quando o
periodonto encontra-se em homeostasia ou avaliar quando
essas medidas resultarem em alterações dos valores de
normalidade, indicando processos patológicos e também
facilitando o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento
das doenças.
O objetivo deste estudo foi avaliar a profundidade clínica
de sondagem do sulco gengival em dentição permanente
de jovens através de uma sonda periodontal manual para
obtenção de valores que designem saúde periodontal de
acordo com cada grupo de dentes.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo transversal do qual participaram
120 voluntários de 18 a 25 anos de idade no período de Junho
de 2016 a Agosto de 2017. Para a seleção, os voluntários
responderam a um questionário, avaliando se estavam dentro
dos critérios estipulados para realização da sondagem clínica.
Foram seguidos os seguintes critérios para a inclusão ou
exclusão do estudo: ausência de qualquer tipo de alteração
patológica nos tecidos periodontais, presença de todos os
dentes com exceção dos terceiros molares (18, 28, 38 e 48)
sem nenhum tipo de alteração, tais como cárie e restaurações
proximal e cervical, coroas protéticas, alinhamento incorreto
na arcada e, presença de aparelho ortodôntico.
Os protocolos de pesquisa foram submetidos ao Comitê
de Ética e Pesquisa – CEP, este estudo se iniciou após a
aprovação do mesmo ( 56772316.5.0000.5515) e os pacientes
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participaram da pesquisa após a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Os exames foram realizados por um examinador que
passou por um processo de calibração teórica prévia a
coleta dos dados para apresentar o embasamento para a
mensuração correta, considerada a introdução da sonda
Williams no espaço entre a gengiva e o dente, paralela ao
longo eixo do elemento respeitando a anatomia da superfície
dentária utilizado uma força no instrumento durante a
sondagem do sulco gengival em torno de 0,75N ou 25g,
pressão semelhante àquela quando colocamos uma sonda
entre a unha e a cutícula, provocando dor.
O estudo consistiu na realização de um exame clínico de
profundidade de sondagem com o auxílio de espelho bucal
plano, usando-se uma sonda periodontal manual milimetrada
modelo Williams cuja qual possui marcações a cada milímetro
(exceto o quarto e sexto milímetro) sob iluminação artificial e
realizada por apenas um único examinador treinado.
A avaliação foi realizada nas quatro faces, perfazendo
um total de quatro medidas por dente. Nas faces proximais,
foram realizadas duas medidas, uma por vestibular e outra
por lingual, sendo considerado como escore final a medida de
maior valor. Em dentes incisivos, caninos e pré-molares foram
realizadas um total de seis medidas, uma para cada face livre
e duas para cada face proximal. Para os molares superiores
realizaram-se sete medidas, duas vestibulares, duas para cada
face proximal e uma palatina, enquanto os molares inferiores
tiveram oito medidas, duas para cada face proximal e duas
para cada face livre.
Foi preenchida uma ficha anotando-se a profundidade do
sulco gengival obtida através da medida da margem gengival
até a extensão mais apical da sonda periodontal.
Os dados coletados foram primeiramente tabulados e
submetidos a uma análise exploratória e posteriormente foi
aplicado o teste Kruskal-Wallis (teste de comparação múltipla),
com pós teste de Dunn considerando a média populacional
de profundidade do sulco gengival igual a 3mm, conforme
descrito na literatura e para a comparação entre os grupos de
dentes, considerando nível de significância de 5%. As análises
foram realizadas no software R.
RESULTADOS

estatística porém de acordo com a literatura, encontra-se
dentro da média estipulada.
A amostra do estudo foi agrupada de acordo com cada
grupo de dentes, sendo eles: incisivos, caninos, pré-molares
e molares. Na tabela 1, é descrito as medidas dos grupos dos
dentes superiores e comparadas as diferenças estatísticas de
resultados entre si, consideradas significativas.
TABELA 1 – MÉDIAS E DESVIOS PADRÕES DA PROFUNDIDADE DE SONDAGEM
GENGIVAL NOS DENTES PERMANENTES NA MAXILA.

Grupo de dentes
Maxila

Média

Desvio
Padrão

Incisivos

1.1343a

0.3365

Caninos

1.1819b

0.3669

Pré-molares

1.3677c

0.3752

Molares

1.8030d

0.4116

Valor de p

P<0,01

*Letras diferentes representam diferença estatística significativa.

FIGURA 1- VALORES DE SONDAGEM PERIODONTAL DE ACORDO COM OS GRUPOS
DE DENTES SUPERIORES.

Na tabela 2, ocorre a descrição das medidas obtidas em
cada grupo de dentes inferiores, apresentando diferença
estatística significativa entre eles.
TABELA 2 – MÉDIAS E DESVIOS PADRÕES DA PROFUNDIDADE DE SONDAGEM
GENGIVAL NOS DENTES PERMANENTES NA MANDÍBULA.

Grupo de dentes
Mandíbula

Média

Desvio
Padrão

Incisivos

1.1260a

0.3272

Caninos

1.2106b

0.3390

Pré-molares

1.4580c

0.3781

Molares

1.9068d

0.4497

Valor de p

P<0,01

*Letras diferentes representam diferença estatística significativa.

FIGURA 2- DADOS APRESENTANDO DIFERENÇA ESTATÍSTICA SIGNIFICANTE NA
COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS DE DENTES INFERIORES.

Foram avaliados cerca de 3343 dentes referentes aos
120 participantes e obtidas 13372 medidas de profundidade
de sondagem do sulco gengival. Foi calculada a média total
dessas medidas que resultou em um dado inferior a 3mm que
se trata da média da população de acordo com a literatura,
sendo assim o valor de p foi <0,01, ou seja, há diferença
18
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TABELA 3- MÉDIAS E DESVIOS PADRÕES DA PROFUNDIDADE DE SONDAGEM GENGIVAL ENTRE O GRUPO DE DENTES PERMANENTES NA MAXILA RESPECTIVAMENTE.

Faces Superiores

Mesial
0,4492a

Distal
1,3250 ±

Vestibular

Lingual

0,5001a

0,8500 ±
0,3787a

1,0760 ±
0,3418a

Incisivo

1,2760 ±

Canino

1,3792 ± 0,5175b

1,4396 ± 0,5799b

0,8083 ±
0,3891b

1,0896 ±
0,3790b

Pré molar

1,6486 ± 0,5891c

1,7314 ± 0,5598c

0,9766 ±
0,4001c

1,1062 ±
0,3946c

Molar

1,9406 ± 0,5407d

2,1073 ± 0,5792d

1,6625 ±
0,5345d

1,4937 ±
0,5473d

Valor de p

P<0,01

*Letras diferentes representam diferença estatística significativa entre os grupos na mesma
coluna.

TABELA 4 – MÉDIAS E DESVIOS PADRÕES DA PROFUNDIDADE DE SONDAGEM GENGIVAL ENTRE O GRUPO DE DENTES PERMANENTES NA MANDÍBULA RESPECTIVAMENTE.

Faces Inferiores

Mesial

Distal

Vestibular

Lingual

Incisivo

1,2954 ± 0,4861a

1,2881 ± 0,4878a

0,8987 ±
0,3508a

1,0219 ±
0,3439a

Canino

1,4229 ± 0,5463b

1,4458 ± 0,5287b

0,9271 ±
0,3512b

1,0437 ±
0,2949b

Pré molar

1,6617 ± 0,5531c

1,9080 ± 0,5661c

1,0021 ±
0,3413c

1,2600 ±
0,4683c

Molar

2,0562 ± 0,6113d

2,2167 ± 0,6541d

1,5375 ±
0,5256d

1,8167 ±
0,5556d

Valor de p

P<0,01

*Letras diferentes representam diferença estatística significativa entre os grupos na mesma
coluna.

Nas tabelas 3 e 4 são apresentados os resultados
relativos à faces dos dentes em relação aos grupos dentais,
apresentando variações significativas.

A perda dentária em adultos é representada devido à
condição inflamatória das estruturas de proteção e inserção
dos dentes chamada doença periodontal (Lins et al., 2011).
Um parâmetro clínico importante é a realização de um exame
por meio de uma sondagem para obter a profundidade do
sulco gengival. A utilização de sondas manuais é um método
bastante simples para determinar alterações clínicas no sulco
gengival durante os exames clínicos e independente da
técnica utilizada o resultado obtido não reflete o verdadeiro
nível histológico do epitélio juncional no fundo do sulco
(Robinson & Vitek, 1979; Hancock & Wirthlin, 1981; Jansen et
al., 1981; Fowler et al., 1982; Armitage et al., 1997). Assim, o
Índice Gengival (IG), Nível de Inserção Clínica (NIC) e a própria
Profundidade Clínica de Sondagem (PCS) caracterizam as

condições periodontais da população, possibilitando uma
forma de determinar a evolução da saúde ou da doença
periodontal (Rocha et al., 2003; Franco et al., 2013).
Os achados desse estudo mostram que em função
do critério de avaliação escolhido para o resultado de P
obtidos pela média de profundidade de sondagem na
dentição permanente tanto na maxila como na mandíbula
apresentam-se menores do que 0,01 ou seja, há diferença,
porém de acordo com a literatura, este valor está dentro
das medidas a serem consideradas, pois até 3,0mm de
profundidade o periodonto se encontra saudável como
descrito por Franco et al., 2013; Lang & Bartold, 2017 e
Bäumer et al., 2018; no qual relatam que o termo saúde
clínica representa ausência de vermelhidão, inchaço/edema
ou pus; sem sangramento à sondagem, ausência de perda
de inserção, o que diferiu do que foi encontrado por Ainamo
& Loe, 1966 e Tenebaum & Tenebaum, 1986 cujo o valor do
PCS foi de 1,7mm nos dentes permanentes em relação a este
estudo em que a média foi de 1,4mm.
Foi possível observar que além da significância estatística
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entre as arcadas, também houve diferença estatística
significativa entre os grupos de dentes e entre as arcadas,
também houve diferenciação do P entre os grupos de dentes
e entre eles mesmos de acordo com os sítios sondados e
entre a maxila e mandíbula. Os resultados mostram que as
medidas de PCS estão dentro dos limites esperados para o
sulco gengival sadio. Assim, pôde-se observar que a média
da profundidade do sulco gengival em relação aos grupos de
dentes foi maior na arcada inferior em relação aos superiores;
com exceção nas faces: distal de incisivo, vestibular de
molar, e lingual de canino e incisivo; nas quais o resultado
relacionado à média de profundidade foi menor do que na
arcada superior comprovando assim que o sulco gengival,
segundo Gargiulo et al., 1961, apresenta variações em sua
profundidade quando comparada entre um dente e outro e
variações sitio – específicas, devido as diferenças entre faces
de um mesmo dente.
CONCLUSÃO
Apesar dos valores entre os grupos de dentes tanto para
maxila como para mandíbula estarem com média menor
que 3,0mm relatados no estudo, ainda estão dentro da
margem de medida considerada normal em relação à saúde
periodontal.
Contudo, foi demonstrado que apesar de se apresentar
na literatura uma média geral para definir saúde periodontal
através de sondagem do sulco gengival, essa medida é
considerada sítio-específica, demonstrando diferenças
significativas quando é comparado seus valores individualmente

de acordo com a face sondada e de acordo com o grupo de
dente e arcada em que se encontra, demonstrando um
padrão de valores para cada local.
ABSTRACT
Gingival probing performed in periodontal normal
condition brings important results for the definition of health
and diseases of the periodontal tissues. The aim was to
evaluate the depth probing of the gingival sulcus in permanent
dentition of young adults. It was carried out a transversal study
with 120 volunteers aged 18 to 25 years and with healthy
gum. It was used a manual periodontal probe Williams model.
The evaluation was performed on all four sides, with a total
of four measurements per tooth. The collected data were first
tabulated and submitted to Kruskal-Wallis test with Dunn’s
post test.The mean and standard deviation of the upper
teeth were: incisor (1.1343 ± 0.33665); canine (1.1819 ±
0.369); premolar ratio (1.3677 ± 0.3752); molar(1.8030 ±
0.4116). The mean of the lower teeth was: incisor (1.1260
± 0.3272); canine (1.2106 ± 0.3390); premolar ratio (1.4580
± 0.3778); molar (1.9068 ± 0.4497).It concludes that the
average depth of the gingival sulcus, between the group
of teeth was higher in the lower arch relative to the upper;
except for faces: incisive distal, buccal molar and the lingual
incisor and canine; in which the result related to the average
depth is less than the upper arch.

UNITERMS: Gums, Oral Diagnosis, Anatomy, Periodontics,
Dental treatment.
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