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RESUMO 

Objetivo: analisar transversalmente a inter-relação entre a espessura da 

mucosa palatina com a morfologia do palato e espessura gengival. Materiais e 

métodos: foram analisadas 37 tomografias computadorizadas de feixe cônico 

(TCFC) de 37 indivíduos de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, 

com dentição completa de canino a segundo molar superior de uma 

hemiarcada. Os parâmetros avaliados foram: espessura da mucosa palatina 

dos caninos (Ca), pré-molares (P1 e P2) e molares (M1 e M2) em 4 pontos 

distintos, demarcados a partir da margem gengival até a sutura palatina com 

uma distância de 3, 6, 9 e 12mm representados por R3, R6, R9 e R12 

respectivamente; espessura gengival no Ca, P1, P2, M1 e M2; e morfologia do 

palato. Os resultados foram avaliados estatisticamente através dos testes de 

Coeficiente de Correlação Interclasse (CCI), ANOVA 2 fatores, correlação de 

Spearman e teste t Student, com nível de significância de 5%. Resultados: A 

região do primeiro molar (M1) apresentou mucosa mais fina (2,95mm ± 1,11) e 

a região de segundo pré-molar a mais espessa (3,72mm ± 1,20). Houve 

diferença estatisticamente significante entre a espessura da mucosa palatina 

do M1 quando comparado a Ca (p=.012), P1 (p<.001) e P2 (p<.001). Pode-se 

observar uma tendência de aumento da espessura média de Ca até região de 

P2, diminuindo em área de M1 e aumentando novamente em M2. Da mesma 

forma, medidas mais distantes da margem gengival (R9 e R12) apresentaram-

se mais espessas que as medidas mais próximas (R3 e R6). Foi observado 

uma correlação positiva de intensidade fraca (r=.268) entre a espessura da 

mucosa palatina e idade. Houve uma ausência de correlação entre a espessura 

da mucosa palatina e altura da abóbada palatina (p=.205), largura do palato 

(p=.626) e espessura gengival (p=.131). Os homens apresentaram mucosa 

palatina (Teste t Student, p=0,011) e largura do palato (Teste t Student, 

p=0.002) significativamente maiores que as mulheres. Conclusão: A região 

com maior espessura da mucosa palatina foi a área de P1 e P2. Os homens 

apresentaram palatos estruturalmente maiores em altura e largura e mucosa 

palatina significativamente mais espessa. Não houve correlação entre a 

espessura da mucosa palatina com a morfologia do palato e espessura 



gengival. Pacientes com idades mais avançadas parecem apresentar maiores 

valores médios da espessura da mucosa palatina.  

Palavras-chave:  Tomografia computadorizada de feixe cônico. Cirurgia 

plástica periodontal. Mucosa bucal. Espessura gengival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cross-sectional analysis of the interrelationship between palatal mucosa 

thickness with palate morphology and gingival thickness 

 

Objective: to analyze transversally the interrelationship between the thickness 

of the palatal mucosa with the morphology of the palate and gingival thickness. 

Materials and methods: 37 cone-beam computed tomography (CBCT) scans of 

37 individuals of both sexes, aged at least 18 years, with complete dentition 

from canine to upper second molar of a hemiarch. The parameters evaluated 

were: thickness of the palatal mucosa of the canines (Ca), premolars (P1 and 

P2) and molars (M1 and M2) at 4 different points, demarcated from the gingival 

margin to the palatal suture with a distance of 3 , 6, 9 and 12mm represented 

by R3, R6, R9 and R12 respectively; gingival thickness at Ca, P1, P2, M1 and 

M2; and palate morphology. The results were statistically evaluated using 2-way 

ANOVA, Spearman's correlation and Student's t test, with a significance level of 

5%. Results: The first molar region (M1) presented the thinnest mucosa 

(2.95mm ± 1.11) and the second premolar region the thickest (3.72mm ± 1.20). 

There was a statistically significant difference between the thickness of the 

palatal mucosa of M1 when compared to Ca (p=.012), P1 (p<.001) and P2 

(p<.001). It can be observed a tendency of increase of the average thickness of 

Ca until the region of P2, decreasing in the area of M1 and increasing again in 

M2. Likewise, measurements further away from the gingival margin (R9 and 

R12) were thicker than the closest measurements (R3 and R6). A weak positive 

correlation (r=.268) was observed between palatal mucosal thickness and age. 

There was a lack of correlation between palatal mucosa thickness and palatine 

vault height (p=.205), palate width (p=.626) and gingival thickness (p=.131). 

Men had significantly larger palatal mucosa (Student t test, p=0.011) and palate 

width (Student t test, p=0.002) than women. Conclusion: The region with the 

greatest thickness of the palatal mucosa was the area of P1 and P2. Men had 

structurally larger palates in height and width and significantly thicker palatal 

mucosa. There was no correlation between palatal mucosa thickness and palate 



morphology and gingival thickness. Patients with more advanced ages seem to 

have higher mean values for the thickness of the palatal mucosa. 

Keywords: Cone-beam computed tomography. Periodontal plastic surgery. 

Mouth mucosa. Gingival thickness.   
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Introdução 



 



25 
Introdução 

1 INTRODUÇÃO 
 

A cirurgia plástica periodontal (CPP) é um procedimento amplamente 

utilizado que visa atender à demandas estéticas e funcionais (BARRIVIERA et al., 

2009), tais como recobrimento radicular (AGUDIO et al., 2008; SAWAN et al., 2018; 

YILDIZ; GUNPINAR, 2019), aumento do rebordo alveolar (KHOURY; HAPPE, 2000) 

e, quando necessário, aumento de tecidos moles ao redor de dentes e implantes 

(MÖRMANN; SCHAER; FIRESTONE, 1981; TAVELLI et al., 2019).  

Diversas técnicas de CPP têm sido extensamente aplicadas para 

tratamento dessas condições. Os procedimentos clássicos incluem o uso de enxerto 

gengival livre (EGL), enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS) e diversos tipos 

de retalhos (STUDER et al., 1997; YILDIZ; GUNPINAR, 2019). Dentre essas 

alternativas, o ETCS demonstrou resultados superiores para ganho de volume de 

tecido mole ao redor de dentes e implantes e em regiões parcialmente edêntulas 

(FADDA et al., 2022; THOMA et al., 2014), sendo assim considerado o tratamento 

mais eficaz e previsível para fornecer tecido queratinizado recém-criado (AGUDIO et 

al., 2008; SEDON et al., 2005; ZUCCHELLI et al., 2019).   

As principais áreas doadoras para um enxerto de tecido conjuntivo são o 

palato duro ou a área de tuberosidade maxilar (OGAWA et al., 2020; SONG et al., 

2008; UENO et al., 2014b; ZUCCHELLI; MOUNSSIF, 2015). Entretanto, a região de 

túber apresenta limitações anatômicas, não sendo possível, em alguns casos, a 

retirada do enxerto com largura necessária; assim, o palato se torna a primeira opção 

na maioria dos casos (MÜLLER, H.-P.; EGER, 2002). 

Na CPP, por ser necessária uma vascularização que proporcione nutrição 

e resistência ao estresse funcional, a espessura do enxerto é um fator determinante 

no resultado final do tratamento (MÜLLER, H. P. et al., 2000; ZUCCHELLI; 

MOUNSSIF, 2015). Diante disso, a colocação de enxertos muito finos pode resultar 

em atrofia ou necrose no local receptor, enquanto que a colocação de enxertos muito 

espessos pode causar dor intensa, hemorragia e um ferimento profundo no local 

doador e resultados antiestéticos no local receptor (cores incompatíveis e a formação 

de queloide) (MÖRMANN; SCHAER; FIRESTONE, 1981; MÜLLER, H.-P.; EGER, 

2002; WARA-ASWAPATI et al., 2001). 

 Estudos têm demonstrado que a lâmina própria da mucosa palatina é 

um fator importante na determinação do sucesso de um enxerto (MÜLLER, H. P. et 
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al., 2000; TAVELLI et al., 2019). Esta consiste na camada papilar, que está conectada 

à crista epitelial, e na camada reticular subjacente. A camada papilar contém 

numerosas alças capilares e a camada reticular contém grossos feixes de fibras de 

colágeno que sustentam o epitélio (TEN CATE et al., 1987). Além disso, enxertos de 

tecido conjuntivo demonstraram resultados clínicos bem-sucedidos 

independentemente do epitélio ser incluído ou não (BAROOTCHI et al., 2020; FADDA 

et al., 2022; HARRIS, 2003; THOMA et al., 2014; ZUCCHELLI; MOUNSSIF, 2015; 

ZUCCHELLI et al., 2019). Assim, como qualquer procedimento de tecido enxertado, o 

sucesso do enxerto de tecido conjuntivo será determinado por sua uniformidade e 

espessura (CORTELLINI et al., 2009; MULLER; EGER, 2002; OGAWA et al., 2020; 

SONG et al., 2008). 

Todavia, a composição histológica da mucosa palatina como material de 

enxerto autógeno apresenta ampla variação (HARRIS, 2003) e sua espessura varia 

de acordo com a sua localização (CHO et al., 2013; GUPTA et al., 2014; MÖRMANN; 

SCHAER; FIRESTONE, 1981; MÜLLER, H. P. et al., 2000; SONG et al., 2008; 

STUDER et al., 1997). Acredita-se ainda que exista uma grande correlação entre o 

fenótipo gengival e a espessura da mucosa palatina (MÜLLER, H. P. et al., 2000) e 

que fatores hormonais (CIESIELSKA et al., 2021; IUSEM et al., 1950; PETKOWICK 

et al., 2013; ZISKIN, MOULTON, 1948), sexo, idade, etnia (CHOUDHARY; KOSALA; 

BHANDARI, 2019; WARA-ASWAPATI et al., 2001) e altura da abóbada também 

podem influenciar em sua espessura (SONG et al., 2008; KARADAG e YILMAZ, 2021; 

YILMAZ; AYALI, 2015). 

Além do conhecimento histológico, o conhecimento anatômico detalhado 

da área palatina é um pré-requisito fundamental para a seleção do método de 

tratamento mais adequado (HUANG et al., 2020; EL SERGANI et al., 2021; OGAWA 

et al., 2020; UENO et al., 2014).  

É necessário cautela durante a coleta do enxerto a fim de evitar danos ao 

feixe neurovascular e prevenir complicações como hemorragia e parestesia (YILMAZ; 

AYALI, 2015; REISER et al., 1996). A artéria palatina maior (APM) é a principal fonte 

de irrigação do palato duro. Esta segue anteriormente adjacente à crista alveolar, 

seguindo até o forame incisivo em direção a parede medial da cavidade nasal, 

finalizando e irrigando o septo nasal anterior e inferior (FU et al., 2011; KLOSEK; 

RUNGRUANG, 2009). A APM é acompanhada por ramos do nervo palatino maior 

(NPM), que inerva palato duro e gengiva. Devido a presença dessas estruturas 



27 
Introdução 

anatômicas, atenção especial é necessária durante a retirada do enxerto do palato a 

fim de prevenir complicações graves (FU et al., 2011). 

Para evitar resultados indesejáveis, foram desenvolvidos métodos para 

auxiliar o clínico na determinação da espessura da mucosa palatina antes da retirada 

do enxerto. Um desses métodos é o uso de dispositivos de medição ultrassônica, onde 

impulsos ultrassônicos são transmitidos através do tecido mole e o eco emitido é 

utilizado para calcular sua espessura (EGER, MULLER e HEINECKE, 1996; MÜLLER, 

H. P. et al., 2000). Outro método frequentemente utilizado é a técnica de sondagem 

óssea, um método direto que consiste em anestesiar o paciente e, posteriormente, 

penetrar na mucosa palatina uma sonda periodontal (STUDER et al., 1997; WARA-

ASWAPATI et al., 2001; RAMESH et al., 2014), agulha ou lima endodôntica para 

determinar a espessura do tecido (UENO et al., 2011).  

Dentre as desvantagens dos métodos descritos acima podemos destacar 

erro de medição de aproximadamente 0,2 a 0,4 mm na técnica de sondagem óssea 

(STUDERT et al., 1997), e o fato deste ser realizado imediatamente antes da cirurgia, 

pois o paciente deve estar anestesiado, impossibilitando o clínico de realizar um 

planejamento prévio à cirurgia (BARRIVIERA et al., 2009). Alguns estudos relatam 

ainda que a anestesia pode alterar a mensuração, resultando em uma medição não 

fidedigna a real (GUPTA et al., 2014). Já a medição com dispositivos ultrassônicos 

não é invasiva e mostra alta confiabilidade, no entanto, é um método sensível à técnica 

e possui limitações em locais onde a espessura do tecido é maior que 6,0mm 

(LAWSON; JONES, 1998; MULLER et al., 2000). 

Na tentativa de aprimorar o planejamento e proporcionar maior conforto e 

segurança ao paciente, novos meios para determinar a espessura da mucosa palatina 

vêm sendo constantemente pesquisados. A tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC), em particular, tem sido usada desde o seu desenvolvimento na 

década de 1990 para obtenção de imagens da região maxilofacial (KAUR et al., 2019; 

MOZZO et al., 1998).  

Quando comparados aos sistemas convencionais de tomografia 

computadorizada (TC), as TCFC produzem um feixe mais focado, com menor dose 

de radiação (MAH et al., 2003) e aquisição de imagem volumétrica mais rápida 

(LASCALA; PANELLA; MARQUES, 2004). Além disso, a TCFC se tornou popular para 

imagens tridimensionais na área odontológica devido seu fornecimento de imagens 

claras em varreduras e por sua dose de radiação relativamente baixa, semelhante a 



28 
Introdução 

uma série de filmes periapicais de boca inteira (MAH et al., 2003), bem abaixo da TC 

clássica ( GARIB et al., 2007; LUDLOW et al., 2006).  

A medida da espessura de regiões de tecido mole por meio da TCFC pode 

ser um método menos invasivo, com mínimo de desconforto para o paciente, que sofre 

menos influência da anatomia palatina e provoca menor distorção, pois não há 

interferência da pressão induzida por instrumentos de medição, como uma sonda 

periodontal ou dispositivo ultrassônico (LASCALLA; PANELLA; MARQUES, 2000; 

MARQUEZAN et al., 2012). Além disso, as imagens de TCFC fornecem medidas 

contínuas das espessuras da mucosa palatina com alta precisão, facilidade de 

padronização e possibilidade de armazenamento dos dados (SONG et al., 2008).  

Nota-se que a TCFC introduziu parâmetros morfométricos com o intuito de 

complementar parâmetros clínicos e proporcionar planejamento e resultados mais 

previsíveis. Diante disso, o objetivo do presente estudo consiste em analisar 

transversalmente a inter-relação entre a espessura da mucosa palatina com a 

morfologia do palato e espessura gengival, por meio de TCFC, elucidando 

questionamentos como: a abóbada palatina, largura do palato, idade ou sexo 

influenciam na espessura da mucosa palatina? Há alguma correlação entre a 

espessura da mucosa palatina e espessura gengival?
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Mucosa Palatina como área doadora para enxerto  

 

Nos tratamentos cirúrgicos dos defeitos gengivais, a mucosa palatina é 

descrita como a principal área doadora de enxerto (OGAWA et al., 2020; UENO et al., 

2014; ZUCCHELLI, MOUSSINF, 2015). Portanto, é de suma importância que o clínico 

possua um conhecimento histomorfométrico dessa região. Além disso, é necessária 

uma avaliação cuidadosa da espessura dessa mucosa para que seja possível a coleta 

do enxerto com espessura suficiente, proporcionando assim, uma cicatrização 

adequada da área doadora e resultados positivos da área receptora (MULLER, EGER, 

2000).  

A cavidade oral é composta por uma mucosa espessa, formada por epitélio 

escamoso estratificado, podendo ser queratinizado ou não; lâmina própria, 

submucosa e uma camada periosteal quando se encontra aderida ao osso, como no 

palato duro e gengiva. A mucosa mastigatória (revestimento do palato duro e gengiva) 

e a mucosa especializada (superfície da língua) compreendem aproximadamente 40% 

da área de superfície da cavidade oral e estão firmemente fixadas ao osso ou músculo 

subjacente (CIANO e BEATTY, 2015; MILLER, PRESTON, 1993). A mucosa de 

revestimento (revestimento dos lábios superior e inferior, bochecha, palato mole e 

assoalho da boca) compreende 60% da área de superfície da cavidade oral, e tende 

a ser mais frouxamente conectada à mucosa subjacente e tecidos moles (MILLER e 

PRESTON, 1993). 

Tem sido qualitativamente reconhecido que a espessura e queratinização 

do epitélio varia em diferentes regiões da cavidade oral, assim como a densidade das 

fibras e a organização da lâmina própria e da camada periosteal (GARTNER, 1989).   

Ao contrário de outros epitélios localizados dentro do corpo, os epitélios orais são 

altamente queratinizados e firmemente aderidos ao osso em algumas regiões. Como 

a cavidade oral é um local com um potencial risco ao desenvolvimento de lesões e 

tida como porta de entrada para patógenos, é necessário que esteja fortemente 

protegida. As regiões que requerem maior proteção são frequentemente aquelas 

envolvidas durante a mastigação, como a gengiva e o palato duro. Entretanto, apesar 

de apresentarem uma organização tecidual semelhante, já está claro na literatura que 
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existe uma variação intra e inter individual na composição e espessura desses tecidos, 

podendo estar relacionadas ao sexo e fatores hormonais (IUSEM, 1950; ZISKIN, 

MOULTON, 1948), idade, etnia, massa corporal, hábitos alimentares, dentre outros 

fatores (MULLER et al., 2000). Acredita-se ainda que exista uma correlação da 

espessura gengival (KOLTE et al., 2016) com a espessura da mucosa palatina 

(MULLER et al., 2000).  

Ciano e Beatty, (2015), investigaram as variações entre as diferentes 

regiões da mucosa oral de humanos em cadáveres. As características histológicas 

analisadas foram a densidade das alças capilares de fibras colágenas, a organização 

das fibras de colágeno dentro da lâmina própria e a composição das fibras de elastina 

dentro da lâmina própria. Essas três características histológicas expressam diferentes 

funções no tecido epitelial. A densidade das alças capilares representa a adesão 

epitelial à lâmina própria subjacente, a organização do colágeno dentro da lâmina 

própria representa a rigidez epitelial e proteção contra agentes externos, e a 

composição de elastina dentro da lâmina própria representa a capacidade epitelial de 

retração após serem esticados. Após análise, os resultados mostraram que o palato 

duro apresentou as maiores contagens médias de feixes de fibras colágenas, um alto 

nível de organização colágena e a menor composição média de elastina. Essa 

organização histológica se dá pelo fato de o palato duro sofrer constante estresse 

físico durante a mastigação, apresentando-se dessa maneira como forma de proteção 

da região.   

Esse envolvimento das alças capilares com o epitélio faz com que este 

tecido se mantenha firmemente aderido à lâmina própria subjacente. suportando a 

pressão de forças físicas e prevenindo o desprendimento do epitélio (JUNQUEIRA, 

CARNEIRO, 2008). Por outro lado, a região de palato mole, de acordo com CIANO e 

BEATTY, (2015), apresentou a menor média de alças capilares, um nível moderado 

de organização de colágeno e a maior composição média de elastina, justificando sua 

conformação menos rígida. Semelhante a esse tecido, o vestíbulo foi a região que 

apresentou a segundo maior composição de elastina.   

Entretanto, além de uma variação intraoral, existe ainda uma variação inter 

individual da composição histológica e anatômica entre esses tecidos, podendo ser 

influenciadas por diversos fatores (MULLER et al., 2020). Em casos onde a mucosa 

palatina está indicada como área doadora para enxertos de tecido mole, é de grande 

afinco que o clínico possua conhecimento dessas possíveis variações, tanto 
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quantitativas, em termos de espessura, como qualitativas, em termos de composição 

histológica nas diferentes áreas (LEE et al., 2010; BAROOTCHI et al., 2020).  

A largura e a espessura do enxerto de tecido palatino precisam ser 

determinadas previamente ao ato cirúrgico, pois, um enxerto muito fino tem uma 

probabilidade maior de necrose ou atrofia no local receptor. Enquanto que, um enxerto 

muito espesso e largo pode causar dor intensa e sangramento devido a ferida 

profunda e ampla na área doadora; no local receptor, um enxerto espesso pode ainda 

prolongar o período de tratamento, retardando a revascularização e podendo levar a 

resultados antiestéticos (FADDA et al., 2022; MORMAN, SCHAER e FIRESTONE, 

1981; ZUCCHELLI et al., 2019).  

Várias complicações podem ocorrer após o enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (ETCS), como formação de cistos e edemas entre o enxerto e o retalho 

no local receptor (HARRIS, 2002). Isso indica que o epitélio residual no enxerto causa 

complicações pós-operatórias, o que torna especialmente importante um 

conhecimento minucioso da espessura epitelial da mucosa palatina, especialmente 

da lâmina própria, para que se obtenha um enxerto de maneira uniforme, composta 

por tecido conjuntivo e com mínimo de epitélio residual (LEE et al., 2010).  

Young Yu et al., (2013), realizaram uma análise histomorfométrica da 

espessura da mucosa palatina incluindo a lâmina própria e epitélio. Foram avaliadas 

34 hemiarcadas de cadáveres, sendo 13 homens e 4 mulheres com uma média de 

idade de 57,2 anos. As medidas foram realizadas me três pontos a partir da crista 

alveolar, em intervalos de 4mm. A espessura média da mucosa palatina à uma 

distância de 4 e 8mm da crista alveolar foi de 2,51mm e 2,92mm respectivamente. Por 

outro lado, a espessura da lâmina própria, incluindo o epitélio, nesses mesmos pontos 

de medida foram de 2.06mm e 1,54mm, evidenciando que, em contraste com a 

espessura da mucosa palatina, a espessura da lâmina própria (incluindo o epitélio) 

tende a diminuir à medida que se aproxima da sutura palatina mediana. 

Cho et al., (2013), avaliaram a espessura da mucosa palatina por meio de 

cortes histológicos, possibilitando mensurar a espessura da lâmina própria 

separadamente das camadas de epitélio e submucosa. A lâmina própria se mostrou 

distintamente espessa na distal do canino, com sua espessura de primeiro pré-molar 

ao primeiro molar uniforme em aproximadamente 1mm. Esse resultado difere de 

estudos anteriores que mensuraram a mucosa palatina, pois a espessura do epitélio 
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e da camada submucosa foram incluídas nas medidas, levando a valores médios 

superiores.  

Além de variações na composição histológica, a morfologia palatina pode 

ser influenciada ainda pelo sexo e etnia. El Sergani et al., (2021), Maier et al., (2015), 

Mankapure et al., (2017) e Mustafa et al., (2019) após realizarem análise da 

conformação anatômica palatina em altura e largura, relataram que os homens 

apresentam palatos estruturalmente maiores que as mulheres.  

 

2.2 Métodos clínicos de medição da mucosa palatina 

 

Para uma maior previsibilidade dos resultados nas cirurgias de enxertos de 

tecido mole, vários métodos foram descritos na literatura com finalidade de auxiliar o 

clínico na determinação da espessura da mucosa palatina antes da retirada do 

enxerto.  

Ursell et al., (1989), avaliaram a confiabilidade das medições do nível ósseo 

alveolar obtidas por meio de sondagem transgengival quando comparadas com os 

níveis ósseos alveolares medidos durante a cirurgia em 178 locais em 9 pacientes; e 

viram que as medições de sondagem apresentaram valores precisos aos medidos 

durante a cirurgia, indicando uma validade do uso desse método. 

Pouco tempo depois, Studer, Allen e Kouba (1997), utilizaram desse 

método para investigar a espessura da mucosa mastigatória do palato duro e da 

tuberosidade como potenciais áreas doadoras para enxertos. Utilizaram uma sonda 

periodontal para realizar a análise em 31 indivíduos periodontalmente saudáveis e 

totalmente dentados. Após padronização das medições, o palato duro e a 

tuberosidade da maxila foram anestesiados com articaína e vasoconstritor de 

epinefrina 1: 100.000, para que fosse possível realizar as medidas. A mucosa da 

tuberosidade se apresentou significativamente mais espessa que na região do palato 

duro, entretanto, a área para retirada do enxerto nessa região é limitada devido a 

largura do tecido queratinizado. O sexo não apresentou influencia na espessura da 

mucosa mastigatória, seja no palato duro ou na tuberosidade. No palato duro, a 

espessura da mucosa aumentou progressivamente à medida que se distanciou da 

margem gengival.  
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Em 2001, Wara-aswapati et al., investigaram uma associação entre a idade 

e o sexo com a espessura da mucosa palatina por meio da técnica clínica de medição 

direta (sondagem óssea), em indivíduos asiáticos com idade entre 14 e 59 anos. A 

margem gengival e a linha da sutura palatina mediana foram utilizadas como 

referências para definir os 15 pontos de medição no palato duro. As medições forem 

feitas através de um stent de acrílico transparente, para padronizar e permitir uma 

comparação confiável. Após análise, os autores relataram que a mucosa palatina 

apresentou um aumento progressivo de canino a segundo pré-molar, com uma 

redução significativa na área de primeiro molar, voltando a tornar-se mais espessa na 

região do segundo molar. As mulheres apresentaram mucosa mais fina que os 

homens da mesma faixa etária, no entanto a diferença não apresentou significância 

estatística. A faixa etária mais jovem tinha mucosa significativamente mais fina (2,8 ± 

0,3mm) do que a faixa etária mais velha (3,1 ± 0,3 mm). 

Schacher et al., (2010), realizaram mensuração da mucosa palatina com 

auxílio de agulhas de fino calibre e stop’s de borracha com o objetivo de verificar 

possíveis correlações com o sexo e o índice de massa corporal (IMC). 33 participantes 

com média de idade de 27,8 anos foram avaliados. 5 pontos de canino a segundo 

molar foram demarcados e as medidas foram feitas a uma distância de 8mm da 

margem gengival. Curiosamente, diferentemente da maioria dos relatos presentes na 

literatura, no estudo em questão, as mulheres apresentaram uma mucosa 

significativamente mais espessa que os homens. Os autores associaram esse achado 

há uma imprecisão na técnica de medição, bem como a possibilidade de variações 

diurnas e hormonais na espessura da mucosa, variações estas que devem ser 

exploradas com foco nas mulheres jovens. O IMC, índice calculado a partir do peso e 

da altura corporal de um indivíduo, também apresentou uma relação estatisticamente 

significativa com a espessura da mucosa palatina.  

Yaman et al., (2014), analisaram clinicamente as variações da mucosa em 

diferentes regiões do palato duro em pacientes que apresentavam recessões 

gengivais com o intuito de investigar se existia uma correlação entre espessura 

gengival e espessura palatina. As medidas foram realizadas, com auxílio de uma 

sonda periodontal, em 4 pontos nos dentes de canino a segundo molar superior a 2, 

4, 6 e 8mm de distância da margem gengival. Os autores correlacionaram ainda os 

achados encontrados com a idade, sexo e IMC. Após análise, puderam observar que 

a espessura média da mucosa palatina foi de 2,55mm, um pouco mais fina que 
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resultados encontrados me estudo anteriores. No entanto, os autores relacionam isso 

à uma diferença na população, desenho de medição e técnica. Os autores alegam 

que a espessura da mucosa mastigatória bucal se correlaciona com a espessura da 

mucosa mastigatória palatina, podendo justificar uma espessura média menor. 

Quando avaliado o sexo, as mulheres apresentaram mucosa mais fina e IMC menor 

que o dos homens, porém, com significância estatística apenas para o IMC. Numa 

avaliação geral, houve um aumento da espessura da mucosa em direção à região 

posterior e sutura palatina, com exceção da região do primeiro molar que se mostrou 

mais delgada. Estes achados indicam que a área de colheita ideal foi na região de 3 

a 9mm de distância da margem gengival, entre a distal do canino até a mesial do 

primeiro molar superior.  

Da mesma forma, Ramesh et al., (2014) também utilizaram sonda 

periodontal para determinar a espessura da mucosa palatina em associação com a 

idade e o sexo em indivíduos com idade entre 14 e 59 anos. Após analisarem 36 

pacientes em 15 locais diferentes da mucosa palatina, os autores concluíram que, a 

faixa etária mais avançada apresentou mucosa mais espessa em relação ao grupo 

mais jovem, principalmente na região de canino e pré-molares. Para a comparação 

entre os sexos, indivíduos do sexo masculino apresentaram uma mucosa mais 

espessa, entretanto, não houve diferença com significância estatística.  

Khatri et al., (2017), avaliaram a mucosa palatina de 40 indivíduos 

sistemicamente saudáveis com idade entre 16 e 38 anos. As medições foram feitas 

por meio de sondagem óssea com sonda periodontal e stent de acrílico. Foram 

demarcados pontos de canino a segundo molar superior a uma distância de 3, 8 e 

12mm da margem gengival. Os autores relacionaram os achados encontrados com a 

idade e o sexo dos pacientes, evidenciando que pacientes mais jovens apresentaram 

mucosa palatina mais fina em comparação com pacientes de faixa etária mais 

avançada, e os homens apresentaram mucosa mais espessa que as mulheres. No 

entanto, as diferenças estatísticas foram insignificantes.   

Em 2019, Choudary; Kosala e Bhandari, realizaram medidas na mucosa 

mastigatória do palato por meio de sondagem óssea utilizando uma sonda periodontal 

para avaliar a relação com a idade e o sexo. Participaram do estudo 50 indivíduos 

com idade entre 15 e 20 anos. Foram determinados 15 pontos do canino ao segundo 

molar superior, e um stent de acrílico foi confeccionado para que as medidas fossem 

padronizadas. Os pacientes foram anestesiados e somente 20 minutos após as 
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medidas foram realizadas. Os autores concluíram que não houve diferença com 

significância estatística entre a mucosa de homens e mulheres; e, que indivíduos mais 

jovens possuem mucosa significativamente mais fina que indivíduos de mais idade.  

Said; Khalid; Farook, (2020), objetivaram identificar possíveis fatores que 

possam influenciar na espessura da mucosa palatina. As medidas foram realizadas 

com auxílio de uma sonda periodontal em sessenta indivíduos totalmente saudáveis. 

Foram determinados 20 pontos de medida na área do palato duro de canino a segundo 

molar superior, com distâncias de 3, 8 e 13mm da margem gengival. Além dessas 

medidas, variáveis como tabagismo, fenótipo gengival (fino ou espesso), abóbada 

palatina (alta ou baixa) e sexo também foram registradas. Os autores relataram que a 

mucosa mais espessa está à uma distância de 8 a 13mm da margem gengival na 

região do segundo molar superior, seguida pelo canino e em seguida, os pré-molares. 

A região do primeiro molar apresentou-se com a mucosa mais fina. A espessura média 

geral foi de 3,23 ± 0,46 mm, superior a estudos anteriores, os autores atribuem essa 

diferença a raça, espessura da submucosa e método de medição. Não houve uma 

relação significativamente estatística entre o sexo e a espessura palatina, no entanto, 

as mulheres apresentaram uma espessura média ligeiramente maior que os homens. 

Não foi encontrando nenhuma diferença significativa entre tabagismo e espessura da 

mucosa, no entanto, somente 10,3% da amostra era fumante. Isso pode ser devido a 

uma real falta de relacionamento ou, mais provável, devido ao pequeno tamanho da 

amostra de fumantes, já que estudos anteriores realizaram análises histológicas e 

viram que pacientes fumantes apresentaram epitélio mais espesso que não fumantes 

(VILLAR; LIMA, 2003).  

Ainda no estudo de Said; Khalid; Farook, (2020), concluíram que não há 

diferença de espessura da mucosa palatina para hemiarcada direita ou esquerda e, 

não foi encontrada diferença significativa entre o fenótipo gengival e a espessura 

palatina. Já a forma da abóbada palatina (alta ou baixa) apresentou certa influência 

na espessura. Maxilas com palato mais profundo e estreito apresentaram uma média 

de espessura palatina significativamente maior em comparação a maxilas com palato 

largo e estreito. Por fim, concluíram que a hemiarcada, o sexo e o fenótipo gengival 

não possuem relação com a espessura da mucosa palatina.  

 Apesar de se mostrar um método confiável e de alta precisão, a medição 

clínica direta, seja por meio de sonda periodontal ou agulha, possui a desvantagem 

de ser um método invasivo e causar certo desconforto ao paciente. Além de que, para 
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que a medida seja realizada, é necessário que o paciente esteja anestesiado, sendo 

possível realizar as medidas imediatamente antes da cirurgia, impossibilitando o 

clínico de realizar um planejamento prévio com segurança. Por conta disso, um outro 

método de medição clínica foi considerado, o uso de aparelho de ultrassom. 

Este dispositivo utiliza o princípio de eco de impulsos. Com o auxílio de um 

gerador de impulsos e com uma frequência de medição de 5MHz com um retardo 

inicial de 0,3 ± 0,2 ms, um piezocristal é colocado oscilar. Os impulsos ultrassônicos 

são transmitidos em intervalos de 1 mílisegundo (ms) através da mucosa. O 

dispositivo permite, portanto, que 1.000 sinais sejam transmitidos, recebidos e 

analisadora a cada segundo (EGER, MULLER, HEINECKE, 1996; MULLER et al., 

1999).  

A sonda transdutora possui um diâmetro de 4 milímetros e deve ser 

umedecida com água ou saliva e, em seguida, aplicada no local de medição com um 

mínimo de pressão para que seja possível reproduzir o acoplamento acústico. A partir 

do momento em que o eco é recebido, a espessura da mucosa mastigatória é 

determinada em 2 a 3 segundos e, um sinal acústico é transmitido exibindo 

digitalmente a espessura mensurada com resolução de 0,1mm (MULLER et al., 1999).  

Eger, Muller e Heinecke (1996), tiveram como objetivo determinar a 

validade e a confiabilidade da medição da espessura gengival com um dispositivo 

ultrassônico, além de relacionar as medidas encontradas com o tipo de dente e idade 

do paciente. Participaram do estudo 200 indivíduos do sexo masculino, 

periodontalmente saudáveis divididos em 3 grupos de acordo com a idade (20-25; 40-

45; 55-60 anos).  Na maxila, a espessura gengival média variou entre 0,9mm em área 

de canino e primeiros molares e 1,3mm em região de segundos molares. Na 

mandíbula, os respectivos valores médios variaram entre 0,8mm em caninos e 1,5mm 

para segundos molares. Não foram observadas diferenças médias nas diferentes 

faixas etárias. Por fim, concluíram que existe uma diferença intra individual na 

espessura gengival, isto é, fenótipos finos e espessos. No entanto, a espessura 

depende principalmente do tipo de dente e está correlacionada com a largura da 

gengiva. A validade e a confiabilidade das medidas por meio de dispositivos 

ultrassônicos foram consideradas excelentes pelos autores.  

Pouco tempo depois, Lawson e Jones (1998), utilizaram um dispositivo de 

ultrassom para medir a espessura da membrana mucosa como uma alternativa não 

invasiva e não ionizante à radiografia na avaliação do enxerto ósseo alveolar. As 
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medidas foram realizadas em modelos de cadáveres de porco, simulando situações 

clínicas com as encontradas na avaliação de pacientes com fissura labiopalatina. A 

precisão e a reprodutibilidade da medição de ultrassom foram avaliadas em relação 

às técnicas de radiografias e medição clínica direta. Fora demarcados 30 locais para 

medição. Os autores puderam concluir que, em locais onde a espessura da mucosa 

excedeu 6mm, os artefatos ultrassônicos tornaram a técnica não confiável, podendo 

ser um método auxiliar à radiografia, no entanto, deve-se ter atenção ao usá-lo para 

avaliar defeitos alveolares mais profundos.  

Em 1999, Muller et al., avaliaram a confiabilidade e a validade das medidas 

ultrassônicas da espessura da mucosa mastigatória. Para análise da validade, os 

autores utilizaram 13 mandíbulas de porcos com 6 meses de abatimento. Para análise 

da confiabilidade, as medições foram feitas em 11 voluntários. Foram demarcados 

149 pontos de medições (mucosa mastigatória gengival e palatina) nos 11 

participantes do estudo. Essas medidas foram realizadas duas vezes com um 

intervalo de 24 horas.  Os autores concluíram que, o dispositivo ultrassônico rendeu 

informações válidas e relativamente confiáveis sobre a espessura da maioria das 

partes da mucosa mastigatória da cavidade oral.  

Apesar de o uso do ultrassom ter se mostrado um método atraumático, 

relativamente confiável, rápido e prático, já que permite que as medidas sejam 

repetidas em casos de dúvida, ainda existem limitações quanto ao seu uso. 

Principalmente em locais onde a mucosa apresenta uma espessura maior que 6mm. 

Além de ser um método sensível a técnica, que requer certa habilidade do operado, e 

oneroso pois a necessidade do aparelho de ultrassom representa um custo adicional 

para o clínico.  

Mais recentemente, foi descrito na literatura um estudo piloto que teve 

como objetivo investigar a precisão e confiabilidade da ressonância magnética (RM) 

sem contraste para análise da espessura da mucosa palatina e identificação do feixe 

neurovascular (HILGENFELD et al., 2018). Os autores utilizaram a sondagem óssea 

como parâmetro comparativo e viram que houve uma concordância moderada com as 

medidas obtidas através de RM. Entretanto, quando comparada a tomografia 

computadorizada de feixe cônica (TCFC), a RM apresentou uma resolução bem 

menor e custos substancialmente maiores, sendo sua única vantagem a possibilidade 

de localização do feixe neurovascular, limitando assim o seu uso. 
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2.3 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico para avaliação da espessura da 

mucosa palatina e tecidos gengivais 

  

Mozzo et al., (1998), apresentaram à comunidade científica um novo tipo 

de tomografia volumétrica que utiliza a técnica de feixe cônico em vez da tradicional 

técnica de feixe em leque, sendo fortemente indicada para região maxilofacial. As 

principais características desse novo aparelho estão relacionadas aos parâmetros 

técnicos e desempenho do software. Além de apresentar vantagens como: realização 

mais rápida dos exames e com, aproximadamente, um sexto da radiação das 

tomografias realizadas com feixe em leque. O novo aparelho foi chamado de 

NewTom-9000. Utiliza um feixe em forma de cone que está centralizado no detector 

de raios X; realiza uma única rotação de 360º em torno da cabeça do paciente, 

fazendo uma exposição a cada grau de movimentação. A simplicidade tecnológica e 

o baixo custo, quando comparada à tomografia computadorizada convencional, 

chamou atenção dos profissionais.   

Garib et al., (2007), realizaram um estudo evidenciando as principais 

diferenças entre a TC convencional e a TC de feixe cônico. As principais vantagens 

da TCFC foram: aparelho mais compacto permitindo obtenção de imagens apenas da 

região de cabeça e pescoço; uma dose de radiação 15 vezes menor; boa acurácia; 

pouco artefato reproduzido na presença de metais e custo substancialmente menor.   

Song et al., (2008), utilizaram tomografia computadorizada para medir a 

espessura da mucosa mastigatória do palato. As medidas foram realizadas nas 

imagens de 100 indivíduos, sendo 58 homens e 42 mulheres entre 17 e 71 anos. 

Foram padronizados vinte e quatro pontos de medida da margem gengival à sutura 

palatina de canino a segundo molar superior. A espessura média da mucosa palatina 

foi de 3,83mm. As mulheres apresentaram valores de espessura (3,66 ± 0,52mm) 

significativamente menores que os homens (3,95 ± 0,60mm). Indivíduos mais velhos 

(41 a 60 anos) apresentaram mucosa significativamente mais espessura que 

indivíduos jovens (21 a 30 anos). Houve uma tendência de aumento da espessura 

média da mucosa até região de segundo pré-molar, diminuindo em primeiro molar e 

apresentando aumento relativo em segundo molar. De acordo com a localização do 

dente, a região de primeiro molar foi a mais fina (3,13mm) e a região de segundo pré-

molar foi a mais espessa (3,81mm). Os autores não encontraram diferenças 

significativa entre a espessura da mucosa e altura da abóbada palatina (alta ou baixa).  
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Em 2009, Barrivieira et al. propuseram um novo método para obtenção de 

imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) que permitiu a 

determinação das dimensões da mucosa palatina de forma consistente. Este método 

consiste no uso de afastador labial de plástico e espátula de madeira com o objetivo 

de retrair os tecidos moles. A amostra contou com 31 pacientes e a espessura da 

mucosa palatina foi obtida em 40 locais diferentes em cada paciente. Os autores 

confirmaram que a retração dos lábios e bochechas permitiu uma clara observação 

da mucosa palatina, permitindo assim uma avaliação mais clara e fidedigna da região. 

A espessura média encontrada foi de 2,92mm na região do canino, 3,11mm no 

primeiro pré-molar, 3,28mm no segundo pré-molar, 2,89mm no primeiro molar e 

3,15mm no segundo molar. Houve uma tendência de mucosa palatina mais espessa 

em pacientes mais velhos quando comparadas com os mais jovens. Não foram 

encontradas diferenças com significância estatística na espessura da mucosa palatina 

entre homens e mulheres.  

UENO et al., (2014), utilizaram TCFC para realizar uma análise abrangente 

da espessura da mucosa palatina da margem gengival até a sutura palatina mediana 

em uma população de japoneses. Os autores avaliaram ainda a associação da 

espessura da mucosa palatina com a profundidade da abóbada palatina. As medidas 

foram obtidas de tomografias de 44 adultos com idade entre 19 e 77 anos. Após 

mensurações da área de canino a segundo molar superior, à uma distância de 3, 6, 9 

e 12mm da margem gengival, os autores observaram que a mucosa apresentou um 

aumento gradual e anterior para posterior, exceto na região de primeiro molar, onde 

houve uma diminuição. Foi avaliado também a associação entre a espessura da 

mucosa palatina e a profundidade da abóbada palatina, não encontrando uma 

correlação positiva.  

Pouco tempo depois, GUPTA et al., (2015) realizaram um estudo com o 

objetivo de comparar a espessura da mucosa palatina determinada por meio de TCFC 

com espessura determinada por meio de sondagem óssea. Participaram do estudo 

20 indivíduos, seno 10 homens e 10 mulheres com faixa etária entre 19 e 53 anos. 

Foram confeccionados guias de acrílico para padronização das medições tanto na 

TCFC quanto na sondagem óssea. Após análise estatística, os dados obtidos não 

revelaram diferenças estatisticamente significativa entre as duas técnicas. Em ambas 

as técnicas, o tecido tornou-se mais espesso à medida que se distanciou da margem 
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gengival. Além disso, a região de pré-molar apresentou-se mais espessa que as áreas 

de molares e caninos.   

Yilmaz e Ayali, (2015), realizaram um estudo com o objetivo de investigar 

a posição do feixe neurovascular com TCFC. As imagens tomográficas de 345 

pacientes foram avaliadas e a distância do feixe neurovascular à JCE foi medida. A 

média de idade dos pacientes do estudo foi de 41,1 anos. Essa distância foi maior na 

região do primeiro molar (14,02mm) e menor na região de canino (10,84mm). Os 

autores encontraram ainda uma correlação positiva da distância do feixe 

neurovascular à JCE com a altura da abóbada palatina, exceto para a região de 

primeiro pré-molar, indicando atenção especial para essa região durante a retirada do 

enxerto de tecido mole.   

Ogawa et al., (2020), assim como GUPTA et al., (2015), também 

investigaram a precisão da medição da espessura da mucosa palatina utilizando 

TCFC, confirmando ser um método útil pra medição. Karadag e Yilmaz, (2021), 

avaliaram a relação entre a profundidade palatina e a espessura da mucosa palatina. 

Avaliaram 200 imagens de pacientes do sexo masculino e 200 do sexo feminino. As 

mulheres apresentaram mucosa palatina significativamente mais fina e distância do 

feixe neurovascular foi menor apenas ao nível do segundo molar. Além disso, os 

autores descreveram ainda uma correlação inversa entre a espessura da mucosa 

palatina e altura da abóbada palatina. Já a altura da abóbada apresentou correlação 

positiva com a distância do feixe neurovascular.
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Proposição 
 
 
 

3 PROPOSIÇÃO 

 

-Analisar transversalmente a inter-relação entre a espessura da mucosa 

palatina com a morfologia do palato e espessura gengival. 

 

-Investigar se a idade e o sexo influenciam na espessura da mucosa palatina 

 

-Analisar se há diferença entre a altura da abóbada palatina e largura do palato 

entre homens e mulheres  
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Seleção da Amostra  

  

Este estudo caracteriza-se como transversal de base populacional e foi 

conduzido após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (FOB-USP), CAAE 

nº 51859621.7.0000.5417 (Anexo 1). 

Foram selecionadas 37 imagens de TCFC de dois bancos de dados, do 

Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (FOB/USP) e do banco de dados 

do Prof. Dr. Patrick Henry Machado Alves. Para execução das TCFC’s, foi utilizado 

um tomógrafo 3D Accuitomo F170 scanner (J. Morita, Kyoto, Japão).  

As tomografias foram realizadas como método auxiliar de diagnóstico e/ou 

planejamento cirúrgico. Portanto, nenhum paciente foi submetido à exposição à 

radiação ionizantes para esta pesquisa.  

Os critérios de inclusão para seleção das TCFC foram: tomografias de 

maxila completa, participantes de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, 

que apresentaram dentição completa de canino a segundo molar superior de uma 

hemiarcada. As TCFCs selecionadas deveriam necessariamente apresentar as 

imagens em boa resolução, com ausência de artefatos que pudessem comprometer 

na interpretação dos dados (Figura 1).  

 

Figura 1. Cortes axial(A), coronal(B) e sagital(C) de tomografia completa de maxila com dentição de 
Canino a segundo molar superior de uma hemiarcada presentes e de boa resolução selecionada para 
estudo 
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As TCFCs que apresentaram: sinais tomográficos de doença periodontal 

(bolsas  ≥ 4 mm), cáries, recessões gengivais, restaurações insatisfatórias, presença 

de patologia no palato, dentição com apinhamento, rotação ou espaçamento severo 

na maxila, perda óssea observada nas tomografias computadorizadas e tomografias 

em que não foi possível análise da mucosa palatina devido colabamento dos tecidos 

moles adjacentes (Figura 2) ou presença de artefatos (Figura 3) foram excluídos do 

estudo. 

  

Figura 2. Cortes axial(A), coronal(B) e sagital(C) de tomografia excluída por colabamento da língua no 
palato impedindo visualização da região em análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cortes axial(A), coronal(B) e sagital(C) de tomografia excluída devido presença de artefatos 
(coroas metalocerâmicas). 

 

 

 

 

 

 

 

As análises foram realizadas por um mesmo examinador calibrado, por 

meio de software i-Dixel One Volume View (J. Morita, Kyoto, Japão). 

 

 

4.2 Calibração do avaliador 

 

Para determinar a concordância intra examinador, foram realizadas duas 

análises de 10 TCFs por cada um dos dois avaliadores (MSCC e SMSC) com intervalo 

A B C 

A B C 
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de tempo de 10 dias entre as avaliações. Os examinadores seguiram as orientações 

descritas nos itens 4.3 e 4.4. Os dados foram tabulados e posteriormente foi feito um 

cálculo estatístico, utilizando o Coeficiente de Correlação Interclasse (CCI).  

 

4.3 Avaliação da espessura da mucosa palatina  

 

Para avaliação da espessura da mucosa palatina, foram demarcados 

pontos na margem gengival do canino (Ca), primeiro pré-molar (P1), segundo pré-

molar (P2), primeiro molar (M1) e segundo molar (M2) na imagem em um corte sagital 

da TCFC.  

Quatro pontos, R3, R6, R9 e R12, foram marcados a partir da margem 

gengival do dente em direção à sutura palatina com uma distância de 3, 6, 9 e 12 mm 

respectivamente como descrito por SONG et al., 2008 e UENO et al., 2014 (Figura 4).  

 

                          Figura 4. Padronização dos pontos para análise da  
espessura da mucosa palatina 

 

 

4.4 Avaliação da morfologia do palato 

 

4.4.1 Determinação da altura da abóboda palatina  
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No plano coronal, foi traçado inicialmente uma linha reta entre a junção 

cemento-esmalte (JCE) dos dois primeiros molares superiores.  

Considerou-se a sutura palatina como ponto de referência para determinar 

a altura da abóbada palatina. Portanto, a distância entre a sutura palatina e a reta 

traçada entre a JCE dos dois primeiros molares superiores foi definida como a altura 

da abóbada palatina (FIGURA 5).  

 

          Figura 5. – Padronização dos pontos para determinação da altura da abóbada   palatina 

 

 

 

 

4.4.2. Determinação da largura do palato 

 

No corte transversal, a largura do palato foi obtida pela determinação da 

distância entre a face palatina na porção mesial dos dois primeiros molares superiores 

(Figura 6). Quando este se encontrava ausente em uma das hemiarcadas, uma linha 

reta traçada entre a face palatina dos dentes adjacentes ao primeiro molar superior 

ausente foi utilizada como referência para que a largura do palato fosse determinada 

(Figura 7).  
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                              Figura 6. Padronização dos pontos para determinação 
                                              da largura do palato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Padronização dos pontos para determinação 
da largura do palato na ausência de um dos primeiros 

molares superiores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Avaliação da espessura gengival  

 

Nas TCFC’s realizadas pela técnica de afastamento de lábio e bochecha 

foram feitas a avaliação da espessura gengival nos dentes, de canino superior a 

segundo molar superior. As medições foram realizadas conforme descrito por Alves 

et al. (2018).  
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Uma linha reta paralela ao plano anatômico transversal foi traçada com 

origem na JCE até o final do tecido mole (Figura 8). Dessa forma, as informações 

foram obtidas em uma variável contínua em milímetros. A partir desses dados, a 

espessura gengival foi classificada classificados de acordo com o último consenso da 

Academia Americana de Periodontia, sendo considerado um fina quando estivesse 

≤1.24mm e espessa quando apresentar espessura >1.24mm. 

  

Figura 8 – Padronização dos pontos para análise da 
espessura gengival 

 

 

A espessura gengival foi mensurada em cada dente individualmente (de 

canino a segundo molar de uma hemiarcada superior), para que fosse feita a 

correlação com a espessura da mucosa palatina. 

O seguinte estudo considerou para análise a hemiarcada que apresentava 

todos os dentes de canino a segundo molar superior. No entanto, após aplicação de 

teste estatístico, pode-se constatar que não há diferença da espessura da mucosa 

palatina entre as hemiarcadas direita e esquerda (p=0.887), como já relatado por 

Barriviera et al., (2009) e Said, Khalid e Farook, (2020). Dessa forma, quando a 

imagem de TCFC apresentava dentição completa, a hemiarcada foi escolhida de 

maneira aleatória.   
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4.6 Análise estatística  

 

Os dados obtidos foram inseridos em planilhas no Excel (Microsoft 

Corporation, USA) e em seguida processados em software de modelagem estatística 

– JAMOVI (The Jamovi Project, Sydney, Austrália) com intuito de estabelecer a 

estatística descritiva e a inferência estatística. Inicialmente foram realizados testes de 

normalidade, visando caracterizar os resultados da amostra e direcionar para o teste 

estatístico mais apropriado.  

O teste de Coeficiente de Correlação Interclasse (ICC) foi utilizado para 

verificar a concordância intra examinador, sendo classificado em excelente quando o 

resultado do ICC estiver ente 0,75 e 1,00, podendo dar seguimento a pesquisa e, caso 

este valor estivesse abaixo de 0,75 seria necessário refazer o processo de calibração, 

como preconizado por Cicchetti (1994).  

Para determinar a espessura da mucosa palatina por dente (Ca, P1, P2, 

M1 e M2), por região (R3, R6, R9 e R12) e se houve diferença da espessura entre os 

sexos masculino e feminino, foi utilizado o teste ANOVA 2 Fatores.  

O teste t Student foi utilizado para avaliar se houve diferença com 

significância estatística entre os sexos e morfologia palatina (altura da abóbada e 

largura), enquanto que as demais correlações como espessura da mucosa e altura da 

abóbada palatina, espessura da mucosa e espessura gengival, espessura da mucosa 

e largura do palato foi aplicado o teste de Spearman. Foi utilizado nível de significância 

de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

Analisou-se 224 tomografias. Após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionadas 37 imagens de TCFC para avaliar a espessura da 

mucosa palatina por dente (Ca, P1, P2, M1 e M2), região (R3, R6, R9 e R12) e sexo 

(Figura 9). Foram excluídos da amostra 5 P2, 4 M1 e 20 M2 devido interferência do 

tecido mole na imagem ou presença de exostose óssea. 

 

Figura 9. Fluxograma evidenciando tomografias selecionadas para análise da espessura da mucosa 
palatina por dente (Ca, P1, P2, M1 e M2), região (R3, R6, R9 e R12) e sexo 

 

 

Para que fosse possível determinar a espessura gengival, era necessário 

que a imagem tomográfica estivesse sido realizado por meio da técnica de 

afastamento de lábio e bochecha, como preconizada por Alves et al., (2018). Por conta 

disso, a análise de correlação da espessura da mucosa palatina e espessura gengival 

do paciente ficou restrita à 17 TCFC’s (Figura 10).  
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Figura 10. Fluxograma evidenciando tomografias selecionadas para análise de correlação da 
espessura da mucosa palatina com a espessura gengival 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fluxograma evidenciando tomografias selecionadas para correlação dos dados de 
espessura da mucosa palatina com altura da abóbada palatina e largura do palato 

 

 

  Das 37 TCFC’s, somente 14 foram passíveis de correlação dos dados de 

espessura  da  mucosa  palatina  com  altura  da  abóbada  palatina  e  largura  do  palato 

(Figura 11).
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Na calibração intra examinadores, os avaliadores (MSCC e SMSC) 

obtiveram classificação excelente como preconizado por Cicchetti (1994), no entanto 

o examinador 1 (SMSC) obteve o ICC com maior valor (ICC=0,993), sendo 

responsável por realizadas as medições nas TCFCs (Tabela 1). 

 

 

A região de primeiro molar (M1) apresentou mucosa significativamente 

mais fina (2,95mm ± 1,11) e a região de segundo pré-molar a mais espessa (3,72mm 

± 1,20) (Tabela 2).  

 

Tabela 2- Descrição da espessura (mm) média e desvio padrão (DP), valor mínimo, mediana e valor 
máximo da mucosa palatina de acordo com a localização do dente (Ca, P1, P2, M1 e M2). 
  
 MÉDIA ± DP MÍNIMO MEDIANA  MÁXIMO 

CA 3.37 ± 1.03 1.54 3.25 6.95 

P1 3.62 ± 1.12  1.49 3.36 7.35 

P2 3.72 ± 1.20  1.57 3.62 8.00 

M1 2.95 ± 1.11 1.24 2.65 6.92 

M2 3.21 ± 1.27 1.37 2.90 6.38 

 

 

Na análise da espessura do palato, M1-R3 apresentou a espessura mínima 

(1.24mm) e P2-R12 a espessura máxima (8mm) (Tabela 3), evidenciando uma 

diferença com significância estatística entre espessuras médias em Ca, P1, P2, M1 e 

M2 (p<.001) (Tabela 4). 

Tabela 1- Análise da concordância intra examinadores na avaliação da espessura da mucosa 
palatina  
   95% CI 

CONCORDANCE LOWER UPPER 
Examinador 1    0,993 

 
0,991 

 
0,995 

 

Examinador 2    0,977  0,969  0,982  
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Tabela 3 - Descrição da espessura (mm) média e desvio padrão (DP), valor mínimo, mediana e valor máximo da mucosa palatina de acordo com a localização 
do dente (Ca, P1, P2, M1 e M2) e distância da margem gengival (R3, R6, R9 e R12) 

 

 

  

 

 

 

 

                      Ca                      P1                    P2                    M1                       M2 

 R3 R6 R9 R12 R3 R6 R9 R12 R3 R6 R9 R12 R3 R6 R9 R12 R3 R6 R9 R12 

Média ± 

DP 

2.52 

± 

0.651 

3.33 

± 

0.791 

3.73 

± 

0.804 

3.91 

± 

1.20 

2.55 ± 

0.598 

3.42 

± 

0.799 

4.04 

± 

0.925 

4.4± 

1.08 

2.62± 

0.722 

3.52± 

0.833 

4.23± 

0.974 

4.52 

± 

1.23 

2.13 

± 

0.520 

2.60± 

0.678 

3.23± 

0.877 

3.85 

± 

1.35 

2.35 ± 

0.738 

2.67 

± 

0.765 

3.37 

± 

1.02 

4.49 

± 

1.33 

Mínimo 1.54 2.05 2.36 1.89 1.49 2.31 2.88 2.80 1.57 2.14 2.73 2.94 1.24 1.56 1.66 2.08 1.40 1.37 1.78 1.72 

Median

a 

2.42 3.21 3.58 3.71 2.39 3.20 3.96 4.38 2.50 3.50 4.04 4.23 2.09 2.55 3.20 3.60 2.19 2.71 3.16 4.35 

Máximo 4.28 5.81 5.59 6.95 4.73 5.63 6.79 7.35 5.10 5.94 7.10 8.00 3.95 4.53 5.50 6.92 4.20 4.41 5.47 6.38 
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Tabela 4 - Comparação da espessura da mucosa palatina entre os dentes   

 

DENTE   DENTE       P 

Ca 
 

- 
 

P1 
 

0.387 
 

  
 

- 
 

P2 
 

0.113 
 

  
 

- 
 

M1 
 

0.013* 
 

  
 

- 
 

M2 
 

0.847 
 

P1 
 

- 
 

P2 
 

0.956 
 

  
 

- 
 

M1 
 

< .001* 
 

  
 

- 
 

M2 
 

0.108 
 

P2 
 

- 
 

M1 
 

< .001* 
 

  
 

- 
 

M2 
 

0.028* 
 

M1 
 

- 
 

M2 
 

0.524 
 

*Diferença estatisticamente significante, Teste Tukey, p<0,05 

 

Após avaliação de cada dente separadamente, pode-se observar que há 

uma tendência de aumento da espessura média do canino (Ca) até região de segundo 

pré-molar (P2), diminuindo em área de primeiro molar (M1) e aumentando novamente 

em segundo molar (M2) (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  O primeiro molar (M1) apresentou-se significativamente mais fino quando 

comparado ao Canino (Ca) (p=.012), primeiro pré-molar (P1) (p<.001) e segundo pré-

molar (P2) (p<.001). Houve também uma diferença com significância estatística entre 

a  espessura  da  mucosa  palatina  do  segundo  pré-molar  (P2)  e  segundo molar  (M2)

(p=0,028).  Não  foram  encontradas  diferenças  significativas  entre  os  demais  dentes 

(Tabela 4).
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Gráfico 1. Comparação da espessura (mm; média – DP) da mucosa palatina de acordo com a 
localização do dente. 

 

 

 

Em todos os dentes, a mucosa palatina se mostrou mais espessa em R9 e 

R12 quando comparada com medidas mais próximas da margem gengival (R3 e R6, 

evidenciando um aumento geral da espessura à medida que se distanciava da 

margem gengival (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Comparação da espessura (mm; média – DP) da mucosa palatina de acordo com a 
localização da região 

 

 

 

A espessura da mucosa palatina apresentou diferença com significância 

estatística entre TCFCs de pacientes do sexo masculino e feminino (p=0,011), 
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indicando uma mucosa mais espessa no sexo masculino (3,52 ± 1.27) quando 

comparada ao sexo feminino (3,26 ± 1.03) (Tabela 5; gráfico 3).  

 

Tabela 5- Descrição da espessura (mm; média – DP) da mucosa palatina de acordo com sexo e dente 

(Ca, P1, P2, M1 e M2).  

 

 

 

Gráfico 3. Comparação da espessura (mm; média – DP) da mucosa palatina de acordo com o sexo 

 

 

A média de idade dos participantes foi de 39,44 anos. Os homens 

apresentaram uma média de idade maior (45,27 anos) que as mulheres (33,92 anos).  

O teste de correlação de Spearman foi aplicado para análise da espessura 

da mucosa palatina em ambos os sexos separadamente. Os resultados revelaram 

uma correlação positiva (p<0.05), evidenciando que tanto os homens (r=0.358) quanto 

as mulheres (r=0.186) com idades mais avançadas apresentaram maiores valores. 

Por conta disso, na análise de correlação final, não foi feita distinção entre os sexos, 

evidenciando apenas que há uma correlação positiva de intensidade fraca entre a 

espessura da mucosa palatina e a idade (r=0.268).  

 CA P1 P2 M1 M2 MEAN ± 

SD 

MASCULINO 3.57 ± 1.03 3.76 ± 1.22 3.97 ± 1.37 2.88 ± 1.15 3.28 ± 1.35 3.52 ± 1.27 

FEMININO 3.19 ± 

0.998  

3.46 ± 

0.991 

3.44 ± 

0.906 

3.02 ± 1.07 3.15 ± 1.22 3.26 ± 1.03 
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Para análise de correlação da espessura palatina com a espessura 

gengival, foi utilizado também o teste de correlação de Spearman, onde pode-se 

observar uma ausência de correlação (p=0.131) entre essas duas estruturas.  

Na tabela 6 estão descritos os dados de média e desvio padrão da 

espessura da mucosa palatina e gengival de acordo com a localização dentária (Ca, 

P1, P2, M1 e M2) da 17 TCFCs para teste de correlação.  

 

Tabela 6- Descrição da espessura (mm; média – DP) da mucosa palatina e gengival 

 

  

Na tabela 7 estão descritos os dados de espessura da mucosa palatina, 

abóbada palatina e largura do palato das 14 TCFC’s selecionada para teste de 

correlação.  

 

Tabela 7- Descrição dos dados de espessura (mm) média e desvio padrão (DP), valor mínimo, mediana 
e máximo da espessura da mucosa palatina, abóbada palatina e largura do palato.  
  

 
        N 

 
 
MÉDIA± DP 

 
 

MÍNIMO 

 
 

MEDIANA 

 
 

MÁXIMO 

ESPESSURA DA 
MUCOSA 

14 3.46 ± 0.727 2.54 3.24 5.29 

ABÓBADA 
PALATINA 

14 14.4 ± 2.50 10.02 14.5 18.1 

LARGURA DO 
PALATO 

14 33.8 ± 2.49 31.1 32.9 38.9 

 

 

 N ESPESSURA MUCOSA PALATINA ESPESSURA 

GENGIVAL 

  Média ± DP Média ± DP  

CA 17 3.38 ± 0.729 1.09 ± 0.363 

P1 16 3.48 ± 0.715 1.17 ± 0.333 

P2 15 3.69 ± 0.836 1.17 ± 0.287 

M1 12 2.82 ± 0.952 1.25 ± 0.319  

M2 6 2.88 ± 0.516 1.37 ± 0.263 
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Observou-se uma ausência de correlação entre a espessura da mucosa 

palatina e a altura da abóbada palatina (p = 0.205) e, espessura da mucosa palatina 

e largura do palato (p = 0.626).  

 

Na tabela 8 estão descritos os dados referentes a comparação realizada 

da abóbada palatina e largura do palato entre os sexos (Tabela 8).  

 

Tabela 8- Descrição dos dados de média, desvio padrão (DP), valor mínimo, mediana e máximo da 
altura da abóbada palatina e largura do palato nos sexos.  

 SEXO  N MÉDIA ± 
DP 

MÍNIMO  MEDIANA MÁXIMO 

ABÓBADA 
PALATINA 

MASCULINO 19 15.7 ± 2.89 9.82 16.2 20.7 

FEMININO 18 14.4 ± 2.30 10.2 14.5 18.0 

LARGURA 
PALATINA 

MASCULINO 19 34.6 ± 2.32 31.8 33.8 38.9 

FEMININO 18 32.0 ± 2.58 27.2 32.3 35.5 

 

Não houve diferença com significância estatística entre a altura da abóbada 

palatina e os sexos (Teste t Student, p=0.148) (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4. Comparação da altura da abóbada palatina (mm; média – DP) com o sexo 
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Na análise de comparação da largura do palato entre os sexos, observou-

se que os homens apresentaram palatos significativamente mais largos que as 

mulheres (Teste t Student, p=0.002) (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Comparação da largura do palato (mm; média – DP) com o sexo 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Neste estudo foram avaliadas 17 TCFC’s para correlação da espessura da 

mucosa palatina com a espessura gengival e 14 TCFC’s para correlação da espessura 

da mucosa palatina com altura da abóbada palatina e largura do palato. Observou-se 

que  a  espessura  média  de  maior  valor  foi  em  região  de  P2  enquanto  que  M1 

apresentou  a  região  mais  fina.  Os  homens  apresentaram  médias  de  espessura  da 

mucosa  palatina  e  largura  do  palato  significativamente  maiores  que  as  mulheres,  e

mucosas  palatinas  mais  finas  foram  encontradas  em  indivíduos  mais  jovens. Não 

houve  correlação  entre  a  espessura  da  mucosa  palatina  com  espessura  gengival,

altura da abóbada palatina e largura do palato.

  A recessão gengival tem se tornado um achado cada vez mais comum na 

prática  clínica (VIGNOLETTI  et  al.,  2020).  Nos  casos  em que  uma  abordagem 

cirúrgica é indicada, os procedimentos de retalho combinados com enxerto de tecido 

conjuntivo  subepitelial  (ETCS)  são  considerados  as  opções  de  tratamento  mais 

previsíveis (BAROOTCHI et al., 2020; FADDA et al., 2022; ZUCCHELLI et al., 2019).

A  mucosa  palatina  é  tida  como  a  principal  área  doadora  para  enxertos  de  tecidos 

moles,  sendo  indicada  para  aumento  das  dimensões  da  mucosa  queratinizada  e 

espessura  gengival  ao  redor  de  dentes  e  implantes (CORTELLINI  et  al.,  2009;

WENNSTRÖM & PINI PRATO, 2003).

  As  dimensões  do  enxerto  são  um  importante  parâmetro  clínico  na 

determinação  do  resultado  final  do  tratamento,  pois,  enxertos  muito  finos  ou  muito 

espessos podem levar ao insucesso da técnica realizada (ZUCCHELLI; MOUNSSIF,

2015). Outro fator importante, é considerar que há uma variação intra e inter individual 

na espessura dessa mucosa (MULLER et al., 2000).

  Para evitar resultados indesejáveis e assegurar o clínico da melhor região 

para a retirada desse enxerto, diversas técnicas de mensuração da mucosa palatina 

foram  descritas  na  literatura  (MULLER. SCHALLER,  EGER,  2000; OGAWA  et  al.,

2020; RAMESH et al., 2014; SONG et al., 2008; STUDER, ALLEN, KOUBA, 1997). O 

uso  do  aparelho  de  ultrassom  se  mostrou  confiável  e  não  invasivo  (MULLER,

SCHALLER,  EGER,  2000;  UCHIDA,  KOBAYASHI,  NAGÃO,  1989),  no  entanto,  sua 

aplicação clínica se tornou restrita por ser um aparato de difícil manuseio e apresentar 

um custo adicional (EGER, MULLER E HEINECKE, 1996; SONG et al., 2008).
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Uma outra técnica proposta foi a sondagem óssea (CHOUDARY, KOSALA, 

BHANDARI, 2019; STUDER, ALLEN e KOUBA, 1997; WARA-ASWAPATI et al., 2001) 

que, embora seja um método altamente preciso, uma enorme desvantagem é que só 

é possível realiza-la imediatamente antes da cirurgia, pois o paciente deve estar 

anestesiado, impossibilitando que o clínico execute um planejamento prévio 

(BARRIVIEIRA et al., 2009).  

Este estudo teve como objetivo analisar transversalmente a inter-relação 

entre a espessura da mucosa palatina com a morfologia do palato e espessura 

gengival, por meio de TCFC. Nos últimos anos, esta modalidade de imagem tem se 

destacado em função da sua acurácia, menor desconforto para o paciente, 

possibilidade de visualização ampla da região, facilidade de padronização e baixo 

custo (GUPTA et al., 2015; SONG et al., 2008). Além de fornecer benefícios que irão 

melhorar a precisão do prognóstico, pois permite um planejamento prévio e 

consequente realização da cirurgia com maior segurança e eficácia (OGAWA et al., 

2020).  

No presente estudo, a espessura média da mucosa palatina variou de 

acordo com as diferentes regiões do palato, apresentando um aumento gradual de 

anterior para posterior, exceto para M1, onde a espessura da mucosa diminuiu 

significativamente. As médias da espessura da mucosa palatina foram semelhantes 

às relatadas por UENO et al., (2014), que utilizaram TCFC de 44 indivíduos; e à 

estudos anteriores utilizando outros métodos de mensuração (STUDER et al., 1997; 

WARA-ASWAPATI et al., 2001).  

Entretanto, apesar de resultados semelhantes, a espessura média da 

mucosa palatina se mostrou ligeiramente mais espessa que os resultados 

encontrados por MULLER et al., (2000) e quantitativamente mais fina que os 

resultados descritos por SCHACHER et al., (2010). Isso pode estar relacionado à 

população do estudo, diferentes pontos e técnicas de medição que foram aplicadas.  

A região de M1 apresentou-se significativamente mais fina quando 

comparada a Ca, P1 e P2, principalmente a uma distância de 3mm (R3) da margem 

gengival, que apresentou menor espessura (1.24mm) dentre todos os pontos 

demarcados. Essa redução considerável está relacionada a protuberância da raiz 

palatina do primeiro molar superior. A área de M2 apresenta uma espessura aceitável 

para a retirada do enxerto, no entanto, o uso clínico dessa região é limitado devido a 

fatores anatômicos como a proximidade com o feixe neurovascular (KARADAG e 
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YILMAZ, 2021). Além disso, nos casos onde seria necessário enxertos de grande 

extensão, essa área seria contraindicada, pois a espessura mais delgada na região 

do primeiro molar (M1) apresenta uma barreira anatômica, limitando o volume do 

tecido doador (MULLER et al., 2000; SONG et al., 2008). 

Também foi observado uma tendência de aumento da espessura à medida 

que se aproximava da sutura palatina mediana. Maiores valores foram encontrando a 

uma distância de 9mm (R9) e 12mm (R12) quando comparados com as medidas mais 

próximas à margem gengival: de 3mm (R3) e 6mm (R6). Resultados semelhantes 

foram reproduzidos por BARRIVEIRA et al., (2009); SONG et al., (2008) e UENO et 

al., (2014) e STUDER, ALLEN e KOUBA, (1997), que mostraram que a espessura 

média do tecido aumentou conforme a distância da margem gengival.  

Estudos onde foram realizadas análises histológicas demonstraram que a 

espessura da lâmina própria, composta por tecido conjuntivo denso, diminui em 

direção à área palatina posterior e sutura palatina média, enquanto que a espessura 

da submucosa, incluindo tecido glandular e adiposo, aumentou (LEE et al; 2010; YU; 

LEE; KIM, 2014).  

A avaliação da espessura da mucosa palatina em comparação a variáveis 

como idade e sexo tem sido bastante discutida na literatura, acredita-se que esses 

fatores podem apresentar forte influência nos resultados encontrados.  

 Quando realizada a comparação entre os sexos, os homens apresentaram 

uma mucosa significativamente mais espessa que as mulheres. Esses resultados 

corroboram aos achados encontrados por outros autores, como SONG et al., (2008); 

OGAWA et al., (2020) após realizarem análises também por meio de imagenss 

tomográficos e STUDER, ALLEN e KOUBA (1997) e WARA-ASWAPATI et al., (2001) 

por meio de sondagem óssea, todos apresentando uma mucosa mais espessa no 

sexo masculino. Vale a pena salientar que apesar de haver diferenças entre os sexos, 

com os homens apresentando palatos muito mais espessos que as mulheres, não há 

diferenças histomorfológicas entre os tecidos (LEE et al, 2021)  

Alguns estudos sugeriram que essa diferença na espessura da mucosa oral 

possa estar associada aos hormônios femininos (IUSEM et al., 1950; ZISKIN; 

MOULTON, 1948). Durante as diferentes fases da vida da mulher, diferentes níveis 

de hormônios podem influenciar mudanças na mucosa e até levar a problemas de 

saúde periodontal (CIESIELSKA et al., 2021).  A mucosa oral, assim como a mucosa 

vaginal, possui receptores de estrogênio, portanto, um desequilíbrio hormonal pode 
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afetar o processo de maturação do epitélio oral, podendo levar ao seu afinamento e 

atrofia (CIESIELKA et al., 2021), além de, ocasionar alterações no crescimento e 

diferenciação dos fibroblastos, principalmente no período pré e pós-menopausa 

(PETKOWICK et al., 2013).  

Apesar das mulheres apresentarem uma mucosa significativamente mais 

fina que os homens, ambos os sexos apresentaram uma correlação positiva entre a 

espessura da mucosa palatina e a idade, indicando que indivíduos mais velhos 

apresentaram maiores valores da espessura em ambos os sexos com o avançar da 

idade, corroborando com os achados de CHOUDARY, KOSALA, BHANDARI, (2019); 

KHATRI et al., (2017); OGAWA et al., (2020) e SONG et al., (2008), onde pacientes 

mais jovens apresentaram mucosa palatina significativamente mais delgada que 

pacientes mais velhos.   

Abu Eid et al., (2012), após realizarem uma análise quantitativa de uma 

série parâmetros morfométricos do envelhecimento bucal, sugeriram que as células 

epiteliais se tornam maiores com a idade. Uma limitação da tomografia 

computadorizada é que a análise é feita somente de forma quantitativa, não sendo 

possível distinguir espessura de epitélio, tecido conjuntivo, adiposo ou glândular.  

De acordo com MULLER et al. (2000), as características estruturais do 

epitélio da mucosa palatina são semelhantes às da gengiva, sugerindo que possa 

existir uma relação entre o fenótipo gengival e a espessura da mucosa palatina. DE 

ROUCK et al., (2009) preconizam que a avaliação fenotípica dos pacientes pode ser 

feita com base nas características dos incisivos centrais, pois acreditam que 

características presentes nesses dentes podem ser facilmente encontradas em outras 

partes da dentição, além de serem mais fáceis de analisar. Embora grande parte da 

literatura utilize apenas os incisivos centrais ou dentes anteriores (KAN et al., 2010; 

STEIN et al., 2013), KOLTE et al., (2016) ressaltaram que existe uma grande variação 

inter e intra individual no que diz respeito à altura e espessura da gengiva. Por conta 

disso, os autores do presente estudo determinaram que seria relevante avaliar a 

correlação da espessura gengival com a espessura da mucosa palatina feita dente a 

dente de canino a segundo molar superior. Após análise estatística, pode-se observar 

uma ausência de correlação.  Contraditoriamente, os pré-molares (P1 e P2) 

apresentaram maiores espessuras médias da mucosa palatina e menores espessuras 

médias da espessura gengival. Resultados semelhantes foram descritos por SENA, 
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(2018), após avaliarem 30 imagens tomográficos, não encontrando relação da 

espessura gengival com a espessura da mucosa palatina.  

No presente estudo, também foi avaliado a associação entre a espessura 

da mucosa palatina e a profundidade da abóbada palatina. A altura média da abóbada 

palatina foi de 15.7mm para os homens e 14.4mm para as mulheres. De acordo com 

Reiser et al., (1996), poderíamos categorizar os valores médios encontrados neste 

estudo em abóbadas palatinas médias. Após análise, observou-se que houve uma 

ausência de correlação, corroborando aos achados de SONG et al., (2008) e 

contrastando com os resultados encontrados por UENO et al., (2014), onde o grupo 

de abóbada alta apresentou uma mucosa significativamente mais espessa que o 

grupo de abóbada baixa.  

Apesar de não haver um consenso na literatura com relação à altura da 

abóbada e espessura da mucosa, muito se sabe que abóbadas altas apresentam uma 

margem de segurança maior que abóbadas rasas para retirada dos enxertos. Reiser 

et al., (1996) após realizarem um estudo em cadáveres determinou que quanto mais 

profundo for o palato, maior será a margem de segurança para a retirada do enxerto, 

pois a artéria palatina maior tende a estar mais distante da margem gengival.    

Estudos anteriores têm relatado que a conformação anatômica do palato 

tanto em altura (abóbada palatina) quanto em largura sofre influência de diversos 

fatores como sexo, etnia, padrões verticais de crescimento, dentre outros (HUANG et 

al., 2020). El Sergani et al., (2021), avaliaram a forma do palato de acordo com o sexo 

e ascendência. Os autores citam que a forma do palato diferiu significativamente entre 

homens e mulheres e entre grupos étnicos. Os indivíduos com ascendência africana 

apresentaram abóbadas mais altas e com profundidade máxima na região mais 

posterior, enquanto que indivíduos com ascendência europeia tinham palatos mais 

estreitos. Os de ascendência asiática apresentaram abóbadas mais rasas. Os 

homens, no geral, apresentaram palatos maiores que as mulheres, tanto em largura 

quanto em altura (abóbadas mais altas). No nosso estudo não avaliada a etnia devido 

a heterogeneidade da população. 

Outros estudos relataram também dimensões maiores para palatos 

masculinos quando comparados aos femininos (MAIER et al., 2015; MANKAPURE et 

al., 2017; MUSTAFA et al., 2019). Os resultados encontrados pelo presente estudo 

foram semelhantes aos descritos na literatura. Os homens apresentaram palatos 

significativamente mais largos que as mulheres e, apesar de não haver diferença com 
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significância estatística, palatos masculinos se mostraram ligeiramente mais 

profundos (abóbada mais alta) que palatos femininos. 

Algumas limitações são encontradas neste estudo, especialmente porque 

não foi possível obter dados mais completos dos pacientes que podem vir a influenciar 

na espessura da mucosa palatina, como: índice de massa corpórea (IMC), se o 

paciente era fumante e se havia passado por algum procedimento recente envolvendo 

mucosa palatina. Sugere-se estudos com amostras maiores e de acompanhamento 

longitudinal a fim de verificar se há alterações na espessura da mucosa palatina com 

a idade. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Considerando as limitações deste estudo, pode-se concluir:  

 

1. Não houve correlação entre a espessura da mucosa palatina com a espessura 

gengival, altura da abóbada palatina e largura do palato 

2. A região com maior espessura da mucosa palatina é a área de P1 e P2 

3. Os pontos de medições mais próximos à sutura palatina mediana (R9 e R12) 

apresentaram-se significativamente mais espessos que as medidas mais 

próximas à margem gengival (R3 e R6) 

4. Foi encontrado uma correlação positiva entre a idade e a espessura da mucosa 

palatina 

5. Os homens apresentaram valores médios de mucosa palatina e largura do 

palato significativamente maiores que as mulheres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 



 

 



83 
Referências 

REFERÊNCIAS 
 

AGUDIO, G. et al. Free Gingival Grafts to Increase keratinized tissue: A restrospective 
long-term evaluation (10 to 25 years) of Outcomes. Journal of Periodontology, v. 79, 
n. 4, p. 587–594, 2008. 
 
ALVES, P. H. M.; PEGORARO, T. A.; COSTA, Y. M.; BONFANTE E. A., DE ALMEIDA, 
A. L. P. F. Measurement properties of gingival biotype evaluation methods. Clinical 
Implante Dentistry and Related research. 2018;20:280–4. 
 
BARRIVIERA, M. et al. A new method to assess and measure palatal masticatory 
mucosa by cone-beam computerized tomography. Journal of Clinical 
Periodontology, v. 36, n. 7, p. 564–568, 2009. 
 
BAROOTCHI, Shayan et al. Gingival phenotype modification therapies on natural 
teeth: A network meta‐analysis. Journal of Periodontology, v. 91, n. 11, p. 1386-
1399, 2020. 
 
CHO, K. et al. Histological assessment of the palatal mucosa and greater palatine 
artery with reference to subepithelial connective tissue grafting. Anatomy & cell 
biology, v. 46, n.3, p. 171–176, 2013. 
 
CHOUDHARY, V.; KOSALA, M.; BHANDARI, S. K. Evaluation of Thickness of Palatal 
Masticatory Mucosa in Relation with Age and Gender. Indian Journal of Dental 
Advancements, v. 11, n. 1, p. 22–27, 2019. 
 
CIANO, Joseph; BEATTY, Brian Lee. Regional quantitative histological variations in 
human oral mucosa. The Anatomical Record, v. 298, n. 3, p. 562-578, 2015. 
 
CICCHETTI, D. V. Guidelines, Criteria, and Rules of Thumb for Evaluating Normed 
and Standardized Assessment Instruments in Psychology. Psychological 
Assessment, v. 6, n. 4, p. 284–290, 1994. 
 
CIESIELSKA, Aleksandra et al. Changes in the Oral Cavity in Menopausal Women—
A Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, v. 19, n. 1, p. 253, 2022. 
 
CORTELLINI, Pierpaolo et al. Does placement of a connective tissue graft improve the 
outcomes of coronally advanced flap for coverage of single gingival recessions in 
upper anterior teeth? A multi‐centre, randomized, double‐blind, clinical trial. Journal 
of clinical periodontology, v. 36, n. 1, p. 68-79, 2009. 
 
DE ROUCK, T.; EGHBALI, R.; COLLYS, K.; DE BRUYN, H.; COSYN, J. The gingival 
biotype revisited: transparency of the periodontal probe through the gingival margin as 
a method to discriminate thin from thick gingiva. Journal of Clinical Periodontology, 
v. 36, n. 5, p. 428-433, 2009.  
 
EGER, T.; MÜLLER, H.‐P.; HEINECKE, A. Ultrasonic determination of gingival 
thickness: subject variation and influence of tooth type and clinical features. Journal 



84 
Referências 

of Clinical Periodontology, v. 23, n. 9, p. 839-845, 1996. 
 
EL SERGANI, Ahmed M. et al. The Influence of Sex and Ancestry on Three-
Dimensional Palate Shape. The Journal of craniofacial surgery, v. 32, n. 8, p. 2883, 
2021. 
 
FADDA, Mauro et al. Treatment of Deep Isolated Gingival Recession Defects Affecting 
Mandibular Incisors: A Novel Interdisciplinary Orthodontic-Mucogingival 
Approach. International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, v. 42, n. 
1, 2022. 
 
FERREIRA, Marcos Cezar. AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DAS TÁBUAS ÓSSEAS 
ALVEOLAR VESTIBULAR E LINGUAL DOS MAXILARES, POR MEIO DA 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO (CONE BEAM). 2010. 
Tese de Doutorado. Universidade Cidade de São Paulo. 
 
FU, J.-H. et al. The Accuracy of Identifying the Greater Palatine Neurovascular Bundle: 
A Cadaver Study. Journal of Periodontology, v. 82, n. 7, p. 1000–1006, 2011. 
 
GARIB, Daniela Gamba et al. Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone 
beam): entendendo este novo método de diagnóstico por imagem com promissora 
aplicabilidade na Ortodontia. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia 
Facial, v. 12, n. 2, p. 139-156, 2007. 
 
GUPTA, N. et al. Evaluation of palatal mucosal thickness and its association with age 
and gender. Biotechnic and Histochemistry, v. 89, n. 7, p. 481–487, 2014. 
 
HARRIS, R. J. Histologic Evaluation of Connective Tissue Grafts in Humans. 
International Journal of Periodontology, v. 23, n. 6, 2003.  
 
HILGENFELD, T. et al. High-resolution dental magnetic resonance imaging for 
planning palatal graft surgery—a clinical pilot study. Journal of Clinical 
Periodontology, v. 45, n. 4, p. 462–470, 2018. 
 
HUANG, Xiaoyi et al. Preliminary comparison of three-dimensional reconstructed 
palatal morphology in subjects with different sagittal and vertical patterns. BMC Oral 
Health, v. 20, n. 1, p. 1-12, 2020. 
 
IUSEM, Rosa. A cytology study of the cornification of the oral mucosa in women: A 
preliminary report. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, v. 3, n. 12, p. 1516-
1520, 1950. 
 
JANUARIO, A. L.; BARRIVIERA, M.; DUARTE, W. R.. Soft tissue cone‐beam 
computed tomography: A novel method for the measurement of gingival tissue and the 
dimensions of the dentogingival unit. Journal of esthetic and restorative dentistry, 
v. 20, n. 6, p. 366-373, 2008 
 
KAN, Joseph YK et al. Gingival biotype assessment in the esthetic zone: visual versus 
direct measurement. International Journal of Periodontics & Restorative 
Dentistry, v. 30, n. 3, 2010. 



85 
Referências 

 
KARADAG, Ilkim; YILMAZ, Hasan Guney. Palatal mucosa thickness and palatal 
neurovascular bundle position evaluation by cone-beam computed tomography—
retrospective study on relationships with palatal vault anatomy. PeerJ, v. 9, p. e12699, 
2021. 
 
KAUR, S. et al. Clinical and Radiographic Evaluation of Autogenous Dentin Graft and 
Demineralized Freeze‐Dried Bone Allograft with Chorion Membrane in the Treatment 
of Grade II and III Furcation Defects‐: A Randomized Controlled Trial. Indian Journal 
of Dental Sciences, v. 11, n. 2, p. 10–13, 2019. 
 
KHATRI, Manish et al. Evaluation of thickness of palatal masticatory mucosa in 
posterior teeth and its relation with age and gender. Indian Journal of Dental 
Sciences, v. 9, n. 4, p. 245, 2017. 
 
KHOURY, Fouad; HAPPE, Arndt. The palatal subepithelial connective tissue flap 
method for soft tissue management to cover maxillary defects: a clinical 
report. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, v. 15, n. 3, 2000. 
 
KLOSEK, S. K.; RUNGRUANG, T. Anatomical study of the greater palatine artery and 
related structures of the palatal vault: Considerations for palate as the subepithelial 
connective tissue graft donor site. Surgical and Radiologic Anatomy, v. 31, n. 4, p. 
245–250, 2009. 
 

KOLTE, Rajashri; KOLTE, Abhay; MAHAJAN, Aaditi. Assessment of gingival 
thickness with regards to age, gender and arch location. J Ind Soc Periodontol, v. 
18, n 4, p. 478-481, 2016.  
 
LASCALA, C. A.; PANELLA, J.; MARQUES, M. M. Analysis of the accuracy of linear 
measurements obtained by cone beam computed tomography (CBCT-NewTom). 
Dentomaxillofacial Radiology, v. 33, n. 5, p. 291–294, 2004. 
 
LAWSON, R. B.; JONES, M. L. An Evaluation of a Noninvasive Method of Assessing 
Alveolar Bone Levels in an Experimental Model of Cleft Lip and Palate. The Cleft 
Palate-Craniofacial Journal, v. 35, n. 1, p. 1–8, 1998. 
 
LUDLOW, J. B. et al. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and maxillofacial radiology: 
CB Mercuray, NewTom 3G and i-CAT. Dentomaxillofacial Radiology, v. 35, n. 4, p. 
219–226, 2006. 
 
MAH, J. K. et al. Radiation absorbed in maxillofacial imaging with a new dental 
computed tomography device. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral 
Radiology, and Endodontics, v. 96, n. 4, p. 508–513, 2003. 
 
MAIER, Christopher A. et al. Palate shape and depth: A shape‐matching and machine 
learning method for estimating ancestry from human skeletal remains. Journal of 
forensic sciences, v. 60, n. 5, p. 1129-1134, 2015. 
 
MANKAPURE, Pritam Kumar; BARPANDE, Suresh R.; BHAVTHANKAR, Jyoti D. 
Evaluation of sexual dimorphism in arch depth and palatal depth in 500 young adults 



86 
Referências 

of Marathwada region, India. Journal of Forensic Dental Sciences, v. 9, n. 3, p. 153, 
2017. 
 
MARQUEZAN, Mariana et al. Tomographic mapping of the hard palate and overlying 
mucosa. Brazilian oral research, v. 26, n. 1, p. 36-42, 2012. 
 
MÖRMANN, W.; SCHAER, F.; FIRESTONE, A. R. The Relationship Between Success 
of Free Gingival Grafts and Transplant Thickness: Revascularization and Shrinkage—
A One Year Clinical Study. Journal of Periodontology, v. 52, n. 2, p. 74–80, 1981. 
 
MILLER JR, PRESTON D. Root coverage grafting for regeneration and 
aesthetics. Periodontology 2000, v. 1, n. 1, p. 118-127, 1993. 
 
MOZZO, P. et al. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-
beam technique: preliminary results. European radiology, v. 8, n. 9, p. 1558-1564, 
1998. 
 
MULLER, H.-P.; EGER, T. Masticatory mucosa and periodontal phenotype: a review. 
The International journal of periodontics & restorative dentistry, v. 22, n. 2, p. 
172–83, 2002.  
 
MÜLLER, H. P. et al. Masticatory mucosa in subjects with different periodontal 
phenotypes. Journal of Clinical Periodontology, v. 27, n. 9, p. 621–626, 2000. 
 
MUSTAFA, Ayman G. et al. Morphometric study of the hard palate and its relevance 
to dental and forensic sciences. International journal of dentistry, v. 2019, 2019. 
 
OGAWA, Miho et al. Accuracy of cone beam computed tomography in evaluation of 
palatal mucosa thickness. Journal of clinical periodontology, v. 47, n. 4, p. 479-488, 
2020. 
 
PETKOWICZ, Beata et al. Selected aspects of oral cavity diseases in menopausal 
women. Przeglad Menopauzalny, v. 17, n. 4, p. 352, 2013. 
 
RAMESH, K. S. V. et al. Assessment of thickness of palatal masticatory mucosa and 
maximum graft dimensions at palatal vault associated with age and gender–a clinical 
study. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, v. 8, n. 5, p. ZC09, 2014. 
 
REISER, Gary M. et al. The subepithelial connective tissue graft palatal donor site: 
anatomic considerations for surgeons. International Journal of Periodontics & 
Restorative Dentistry, v. 16, n. 2, 1996. 
 
SAID, Khalid N.; ABU KHALID, Areej S.; FAROOK, Fathima F. Anatomic factors 
influencing dimensions of soft tissue graft from the hard palate. A clinical 
study. Clinical and Experimental Dental Research, v. 6, n. 4, p. 462-469, 2020. 
 
SAWAN, Nozha Mahmoud et al. Risk factors contributing to gingival recession among 
patients undergoing different orthodontic treatment modalities. Interventional 
Medicine and Applied Science, v. 10, n. 1, p. 19-26, 2018. 
 



87 
Referências 

SCHACHER, Beate et al. Direct thickness measurements of the hard palate 
mucosa. Quintessence Int, v. 41, n. 8, p. e149, 2010. 
 
SEDON, C. L. et al. The subepithelial connective tissue graft: Part II. Histologic healing 
and clinical root coverage. Journal of Contemporary Dental Practice, v. 6, n. 2, p. 
139–150, 2005.  
 
SENA, Pedro Paulo Maia de. Avaliação tomográfica da espessura da mucosa 
palatina em indivíduos com biótipos fino e espesso. 2018. Dissertação de 
Mestrado. Brasil. 
 
SONG, J.-E. et al. Thickness of Posterior Palatal Masticatory Mucosa: The Use of 
Computerized Tomography. Journal of Periodontology, v. 79, n. 3, p. 406–412, 
2008. 
 
STEIN, Jamal M. et al. The gingival biotype: measurement of soft and hard tissue 
dimensions‐a radiographic morphometric study. Journal of clinical periodontology, 
v. 40, n. 12, p. 1132-1139, 2013. 
 
STUDER, S. P. et al. The Thickness of Masticatory Mucosa in the Human Hard Palate 
and Tuberosity as Potential Donor Sites for Ridge Augmentation Procedures. Journal 
of Periodontology, v. 68, n. 2, p. 145–151, 1997. 
 
TAVELLI, Lorenzo et al. Extracellular matrix‐based scaffolding technologies for 
periodontal and peri‐implant soft tissue regeneration. Journal of periodontology, v. 
91, n. 1, p. 17-25, 2020. 
 
THOMA, D. S. et al. Efficacy of soft tissue augmentation around dental implants and 
in partially edentulous areas: A systematic review. Journal of Clinical 
Periodontology. 2014 
 
UENO, Daisuke et al. Accuracy of oral mucosal thickness measurements using spiral 
computed tomography. Journal of periodontology, v. 82, n. 6, p. 829-836, 2011. 
 
UENO, D. et al. Accuracy of Oral Mucosal Thickness. n. June, p. 829–836, 2011. 
Palatal Mucosal Measurements in a J apanese Population Using Cone‐Beam 
Computed Tomography. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, v. 26, n. 1, 
p. 48–58, 2014. 
 
URSELL, M. J. Relationships between alveolar bone levels measured at surgery, 
estimated by transgingival probing and clinical attachment level 
measurements. Journal of clinical periodontology, v. 16, n. 2, p. 81-86, 1989. 
 
VIGNOLETTI, Fabio et al. Prevalence and risk indicators of gingival recessions in an 
Italian school of dentistry and dental hygiene: a cross-sectional study. Clinical Oral 
Investigations, v. 24, n. 2, p. 991-1000, 2020. 
 
VILLAR, Cristina Cunha; LIMA, Antonio Fernando Martorelli de. Smoking influences 
on the thickness of marginal gingival epithelium. Pesquisa Odontológica Brasileira, 
v. 17, p. 41-45, 2003. 



88 
Referências 

 
WARA‐ASWAPATI, Nawarat et al. Thickness of palatal masticatory mucosa 
associated with age. Journal of periodontology, v. 72, n. 10, p. 1407-1412, 2001. 
 
YAMAN, Duygu et al. Thickness of palatal masticatory mucosa and its relationship with 
different parameters in Turkish subjects. International journal of medical sciences, 
v. 11, n. 10, p. 1009, 2014. 
 
YILDIZ, M. S.; GUNPINAR, S. Free gingival graft adjunct with low-level laser therapy: 
a randomized placebo-controlled parallel group study. Clinical Oral Investigations, 
v. 23, n. 4, p. 1845–1854, 2019. 
 
YILMAZ, H. G.; AYALI, A. Evaluation of the neurovascular bundle position at the palate 
with cone beam computed tomography: An observational study. Head and Face 
Medicine, v. 11, n. 1, p. 1–5, 2015.  
 
YU, Sun-Kyoung et al. Histomorphometric analysis of the palatal mucosa associated 
with periodontal plastic surgery on cadavers. Surgical and Radiologic Anatomy, v. 
35, n. 6, p. 463-469, 2013. 
 
ZISKIN, DANIEL E.; MOULTON, Ruth. A comparison of oral and vaginal epithelial 
smears. The Journal of Clinical Endocrinology, v. 8, n. 2, p. 146-165, 1948. 
 
ZUCCHELLI, G.; MOUNSSIF, I. Periodontal plastic surgery. Periodontology 2000, v. 
68, n. 1, p. 333–368, 2015. 
 
ZUCCHELLI, Giovanni et al. Autogenous soft tissue grafting for periodontal and peri‐
implant plastic surgical reconstruction. Journal of Periodontology, v. 91, n. 1, p. 9-
16, 2020. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 



 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 



91 
Apêndice 



 

 

 


