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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O espaço biológico (EB) é uma das mais
delicadas estruturas dos tecidos periodontais. Ele é definido como a distância entre o fundo do sulco
gengival e a crista óssea alveolar, sua principal função é impedir a penetração de microrganismos no
periodonto, funcionando como uma barreira (SHOBHA et al., 2010). O procedimento de aumento de
coroa clínica (ACC) tem como objetivos reestabelecer essa largura biológica de forma apropriada,
quando essa é invadida e causa reabsorção do tecido ósseo pelo organismo (RISSATO & TRENTIN,
2012) e criar um espaço satisfatório e condizente com a saúde dos tecidos de sustentação e adequado
espaço para colocação das margens protéticas ou receber uma terapia restauradora correta (SHOBHA
et al., 2010). O conhecimento do biótipo gengival é de grande importância no planejamento e
previsibilidade da recuperação do EB. É classificado como fino ou espesso e estes respondem de
forma distinta aos traumas, além de possuírem diferentes padrões de remodelamento ósseo
(ZANATTA et al., 2010). As dimensões do espaço biológico podem ser afetadas pelo biótipo
gengival de cada indivíduo. Deve-se considerar o biótipo gengival para avaliar a quantidade de
tecidos moles e duros que será removida, individualizando o procedimento para cada paciente
(ARORA et al., 2013). Sendo assim, o objetivo do estudo será avaliar as características do biótipo
gengival dos pacientes da clínica de Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha e sua
associação com as medidas do espaço biológico e posição da margem gengival obtidas: antes, durante
e após os procedimentos de ACC.
MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade da Serra Gaúcha sob o número (CAAE 69012617.4.0000.5668). Será realizado um ensaio
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clínico em pacientes da clínica de Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha, que serão
indicados por outras especialidades odontológicas para cirurgia periodontal na disciplina de Extensão
de Periodontia. Os pacientes foram informados sobre o estudo através do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e serão avaliados em relação a parâmetros clínicos periodontais: biótipo gengival,
posição da margem gengival e espaço biológico, nos momentos: pré-cirúrgico, pós-operatório
imediato e mediato (60 a 90 dias) (ARORA et al., 2013). Serão analisados o Índice de Placa Visível
(IPV), e Índice de sangramento gengival (ISG) de forma dicotômica, antes de registrar as medições.
O biótipo gengival será classificado como fino ou espesso. Esta avaliação será baseada na
transparência da sonda periodontal através da margem gengival enquanto se sonda na fração central
do sulco gengival de ambos os incisivos maxilares centrais (KAN et al., 2003). Se o esboço da sonda
periodontal subjacente puder ser visto através do tecido gengival, será categorizado como fino
(pontuação: 0); Se não, será classificado como espesso (pontuação: 1). Para a mensuração do espaço
biológico a sonda será ajustada firmemente com um batente de deslizamento de borracha de silicone.
O ponto fixo do batente servirá de referência para as demais mensurações, antes, pós-cirúrgico
imediato e mediato o que padronizará as medidas. A sonda terá um cursor de borracha para
conseguirmos obter as seguintes medidas (ARORA et al., 2013): Margem Gengival Livre (MGL): a
sonda será mantida em direção coronoapical contra o dente de modo que o batente de borracha toque
suavemente a borda incisal com a ponta da sonda na margem gengival livre. Sulco Gengival (SG): a
distância da ponta da sonda ao cursor será medida conforme a sonda for introduzida no sulco gengival.
A profundidade do sulco gengival (PSG) será dada pela subtração dessa medida e a medida da MGL.
Crista Óssea (CO): sob anestesia local, a sonda será então avançada mais apicalmente até se sentir a
crista óssea. Espaço Biológico (EB): será mensurado a partir da subtração das medidas da CO-SG.
Fotografias extra-orais e intra-orais serão tiradas como parte da documentação do exame dos
pacientes, serão utilizadas única e exclusivamente para análise e identificação de características
morfológicas dentárias e periodontais que serão avaliadas no estudo. Elas serão feitas de forma
padronizada pelo mesmo fotógrafo treinado e devidamente autorizada pelos pacientes mediante termo
de uso de imagens (ROCHA et al., 2016). A mensuração da margem gengival será a distância do
bordo cervical das cavidades ou restaurações pré-existentes em relação à margem gengival será
mensurada nos dentes a serem submetidos ao aumento de coroa clínica. Será realizada com sonda
periodontal calibrada e padronizada no pré-cirúrgico, pós-cirúrgico imediato e mediato nos mesmo
locais determinados pelo batente de silicone onde foram tomadas as medidas do espaço biológico
para a padronização dos dados (RISSATO & TRENTIN, 2012). A cirurgia de ACC será realizada
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pela técnica Retalho Modificado de Widman. Os pacientes serão acompanhados do momento que
forem selecionados até a cicatrização da ACC (trans e pós-cirúrgico imediato e 60 a 90 dias póscirúrgico). O estudo está em progresso.
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