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RESUMO 

 

Em 2018, foi proposta a nova classificação das doenças periodontais e peri-

implantares pela Academia Americana de Periodontia e Federação Europeia de 

Periodontologia. Nesta nova classificação, os tipos de margens de restaurações foram 

considerados como fatores de risco locais para o desenvolvimento de gengivite, perda 

de inserção e perda óssea, tendo sido considerado que margens subgengivais de 

restaurações estariam mais correlacionadas à maior inflamação gengival e maior 

acúmulo de placa. No entanto, observamos resultados conflitantes na literatura. O 

objetivo primário deste estudo foi avaliar transversalmente as condições de saúde e 

doença gengival e periodontal ao redor de dentes com diferentes tipos de 

restaurações ou próteses com términos subgengivais (SBG) em comparação com 

términos supragengivais.(SPG) e a dentes hígidos, não restaurados (C). Foram 

incluídos no estudo 50 participantes, homens e mulheres, ≥ 18 anos de idade, 

apresentando restaurações ou reabilitações protéticas envolvendo as faces proximais 

em pelo menos 1 dente posterior. Todos os participantes responderam ao questionário 

de saúde e foram examinados periodontalmente de acordo com as medidas de 

profundidade de sondagem (P.S.), perda de inserção clínica (PIC), índice de 

sangramento gengival (ISG) e índice de placa (IPl). A perda óssea interproximal foi 

determinada em radiografias panorâmicas e intra-bucais presentes nos prontuários 

clínicos dos participantes. Os tipos de restaurações ou coroas protéticas foram 

determinados de acordo com o tipo de término e tipo de material restaurador. A 

amostra foi dividida em três grupos após a coleta de dados: SPG (n= 214 sítios), SBG 

(n= 42 sítios) e C (n= 379 sítios). Os dados foram comparados entre os grupos por 

meio de Anova para medidas lineares e paramétricas (P.S., PIC, perda óssea) e 

Kruskal Wallis para medidas não lineares e não paramétricas (ISG, IPl). A associação 

entre tipos de términos, de materiais restauradores e dos parâmetros clínicos e 

radiográficos periodontais foi investigada pelos testes de correlação de Pearson e 

Spearman, para dados paramétricos e não paramétricos, respectivamente. Houve 

maior prevalência de restaurações de amálgama no grupo SPG e de coroas 

metalocerâmicas no grupo SBG, com diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos (p < 0,001; teste Chi-quadrado). O grupo SBG apresentou maior P.S. (2,59 

± 0,98 mm) do que o grupo C  (2,19  ±  0,80 mm),  porém  sem  diferenças  significantes 



 

 

 

  



 

 

em relação ao grupo SPG (2,32 ± 1,05 mm). O IPl foi significativamente maior no 

grupo SBG do que nos grupos SPG e C (p= 0,0003; Kruskal Wallis). Em média, as 

restaurações subgengivais estavam posicionadas 1,03 ± 1,96  mm subgengivalmente, 

significativamente diferente do grupo SBG (0,42 ± 1,77 mm). Houve maior prevalência 

de sítios saudáveis no grupo SPG do que nos grupos SBG e C (p< 0,05; teste Chi-

quadrado), Houve menor percentual de sítios com perda de inserção ≥ 5 mm no GC. 

Os resultados obtidos sugeriram que restaurações SBG estão associadas com maior 

acúmulo de placa, correlacionado especialmente com os materiais restauradores 

amálgama e coroa metalocerâmica. A prevalência de sítios com perda de inserção 

interproximal é maior em superfícies com margens subgengivais de restaurações. No 

entanto, restaurações subgengivais não estão associadas com maior inflamação 

gengival. 

 

Palavras-chave: gengivite; periodontite; restauração; prótese 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Influence of the position of the margins and type of restorations in periodontal 
conditions: a cross-sectional split-mouth design study 

 

ABSTRACT 

 

In 2018, a new classification of periodontal and peri-implant diseases was proposed 

by the American Academy of Periodontics and the European Federation of 

Periodontology. In this new classification, submarginal restorative margins were 

considered as local risk factors to the development of gingivitis, attachment loss and 

bone loss. It was considered that subgingival margins of restorations would be 

associated with gingival inflammation and greater plaque accumulation. However, 

conflicting results are found in literature. The primary objective of this study is to 

evaluate health and disease conditions around teeth with different types of restorations 

or prosthesis with subgingival margins (SBG) compared to supragingival (SPG) and 

unrestored teeth (C). A total of 41 participants ≥ 18 years presenting at least 1 

interproximal restorations were included. All participants answered the health 

questionnaire and were examined periodontally according to the measurements of 

probing depth (DP.), clinical attachment loss (CAL), gingival bleeding index (GBI) and 

plaque index (PlI). Interproximal bone loss was determined on panoramic and intraoral 

radiographs present in participants' clinical records. The type of restoration were 

determined according to the type of marginal fit and restorative material. The sample 

was divided into three groups after data collection: SPG (n= 214 sites) , SBG (n= 42 

sites) and C (n= 379 sites). Data were compared between groups using Anova for 

linear and parametric measurements (PD, CAL, bone loss) and Kruskal Wallis for 

nonlinear and non-parametric measurements (GBI, PlI). The association between 

terminations types, restorative materials and periodontal clinical and radiographic 

parameters was investigated by Pearson and Spearman correlation tests for 

parametric and nonparametric data, respectively. It was observed a greater prevalence 

of amalgam restorations in SPG and metalloceramic crowns at SBG, with significant 

differences between groups (p< 0.001; Chi-squared test). SBG showed greater PD 

(2.59 ± 0.98 mm) than C (2.19 ± 0.80 mm), porém sem diferenças significantes em 

relação ao grupo SPG (2.32 ± 1.05 mm). PlI was significantly greater at SBG than at 

SPG and C (p =  0.0003;  Kruskal  Wallis).  In  average,  subgingival  restorations  were 

 



 

 

  



 

 

positioned at 1.03 ± 1,96 mm submarginally, significantly different from SBG (0.42 ± 

1.77 mm). A greater prevalence of healthy sites were present at SPG than SBG and 

C (p< 0.05; Chi-squared), There was a lesser percentage of sites with CAL ≥ 5 mm at 

C. The results obtained suggest that SBG restorations are associated to greater plaque 

accumulation, especially in the presence of amalgam and metalloceramic crowns. The 

prevalence of sites with interproximal attachment loss is greater at subgingival margins 

of restorations. However, those restorations are not associated with greater gingival 

inflammation. 

 

Keywords: gingivitis; periodontitis; restoration; prosthesis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A associação entre o posicionamento de margens de restaurações terapêuticas 

e protéticas é discutida há vários anos. Recentemente, revisão sistemática (KIM, 

NEIVA 2015) investigando procedimentos de aumento de tecido mole periodontal não 

associados  ao recobrimento radicular concluiu, a partir de observações clínicas, que 

sítios com deficiência ou ausência de gengiva ceratinizada apresentam maior 

tendência de recessão e inflamação com o posicionamento subgengival de 

restaurações, indicando que procedimentos visando melhora da qualidade da gengiva 

estariam indicados previamente à conclusão do tratamento restaurador ou reabilitador 

para diminuir o trauma ao tecido e reduzir o risco de desenvolvimento de recessão 

gengival após a instalação das coroas protéticas.  

O posicionamento subgengival de margens de restaurações também está 

associado com pior controle de placa e, consequentemente, com piores condições de 

saúde gengival ao longo dos anos (SCHÄTZLE et al., 2001), especialmente na 

presença de sobrecontorno, o qual facilita o acúmulo de placa e a inflamação gengival. 

As distâncias biológicas periodontais – atualmente chamadas de área de 

inserção supra-crestal – são compostas pelo epitélio juncional, com comprimento 

médio de 1,5 mm, e pela área de inserção conjuntiva, com comprimento médio de 

aproximadamente 1 mm. Ainda existe na gengiva marginal uma porção coronal 

relativa ao sulco gengival onde não existe inserção epitelial, com comprimento médio 

de 0,5 mm (WILSON, MAYNARD 1979; PASSANEZI, CAMPOS JR 1996). Essa 

região pode ser considerada como meio externo, visto que o posicionamento de 

margens de restaurações limitado a essas distâncias não resulta em inflamação 

gengival e piora nas condições gengivais (NEVINS, SKUROW 1983; BLOCK 1987; 

PASSANEZI, CAMPOS JR 1996).  Segundo Block (1987), em áreas de sulco raso      

(≤ 1 mm), o término dos preparos deveria ficar localizado no nível ou coronalmente à 

margem gengival. 

A violação das distâncias biológicas do periodonto marginal resulta 

invariavelmente em inflamação e perda de inserção como consequência (GUNAY et 

al. 2000). Assim sendo, o limite mais apical das restaurações deve ser coronal ao 
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epitélio juncional, o que não pode ser determinado pelo clínico. No entanto, as 

distâncias biológicas, medidas da crista óssea alveolar até a margem gengival, 

acomodando área de inserção conjuntiva, epitélio juncional e sulco gengival 

histológico é de aproximadamente 3 mm. Assim, as restaurações protéticas devem 

ser colocadas coronalmente à área de inserção conjuntiva e de adesão epitelial, 

porém subgengivalmente (NEVINS, SKUROW 1983).  

Uma porção de dente íntegro, não preparado de aproximadamente 2 mm 

(EISSMAN et al. 1971) deve ser mantido entre o término apical dos preparos e a crista 

óssea, permitindo a preservação da área de inserção conjuntiva e também entre o 

término dos preparos e a porção mais coronal do epitélio juncional (idealmente 0,5 

mm) (WILSON, MAYNARD 1979). No entanto, não há como determinar clinicamente 

onde está a porção mais coronal do epitélio juncional. Como as gengivas inflamam ao 

redor das coroas protéticas se houver invasão de distâncias biológicas, pode levar à 

perda óssea e de inserção (PARMA-BENFENATI et al. 1986; TAL 1989). Assim, foi 

sugerido que a melhor forma de se determinar clinicamente se há ou não violação das 

distâncias biológicas é avaliar sinais clínicos de inflamação gengival (edema, eritema, 

alteração de forma e contorno) e sangramento à sondagem (PASSANEZI, CAMPOS 

JR 1996; PASSANEZI et al. 2010). 

Diferentes autores (INGBER et al. 1977; FUGAZZOTTO 1985; SIVERS, 

JOHNSON 1985; PADBURY et al. 2003) preconizam a localização subgengival das 

margens das restaurações, indicando 3 mm de distância entre as margens do preparo 

e a crista óssea alveolar para acomodação das distâncias biológicas e 1 mm de 

distância em relação à base do sulco. Newcomb (1974) após analisar 66 coroas 

anteriores com margens subgengivais em diferentes profundidades, concluiu que 

quanto mais próximo o término da coroa está da inserção epitelial, maior é a 

probabilidade de ocorrência de inflamação gengival severa.  

Outros autores, entretanto, preconizam que o posicionamento subgengival das 

margens das restaurações terapêuticas ou protéticas, independentemente da 

profundidade, resultam em maior risco de sangramento à sondagem e recessão após 

sua instalação (ORKIN et al. 1987; SILNESS 1980; RENGGLI, REGOLATI 1972; 

WAERHAUG 1980; STETLER, BISSADA 1987; WANG et al. 1993; FLORES-DE-

JACOBY et al. 1989). Renggli e Regolati (1972) demonstraram que o acúmulo de 
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placa e gengivite eram maiores em áreas proximais de dentes restaurados com 

amálgama, mesmo com bom acabamento, comparativamente a dentes hígidos. Além 

disso, dentes posteriores restaurados ou com coroas protéticas apresentavam mais 

lesão de furca e maior perda de inserção do que dentes não restaurados (WANG et 

al. 1993). A inflamação gengival foi significativamente pior em dentes com 

restaurações subgengivais do que em dentes hígidos com faixa extensa de gengiva 

ceratinizada (STETLER, BISSADA 1987), o que pode sugerir que o biótipo periodontal 

é determinante na preservação da saúde gengival em dentes com restaurações ou 

coroas protéticas com término subgengival. 

Maior inflamação gengival, profundidade de sondagem e índice de placa em 

dentes com restaurações subgengivais podem estar relacionados ou ser explicados 

por microbiota mais patogênica, com maior número de espiroquetas, bactérias 

fusiformes, bacilos e filamentosos (FLORES-DE-JACOBY et al. 1989). Além disso, 

Valderhaug e Birkeland encontraram que depois de 5 anos, apenas 32% das margens 

de restaurações subgengivais (59%) continuavam subgengivais, o que significa o 

desenvolvimento de recessão gengival e maior perda de inserção nessas áreas. 

O sobrecontorno das restaurações também representam um fator de risco à 

inflamação gengival. Lang et al. (1983) demonstraram restaurações com 

sobrecontorno de 0,5 a 1,0 mm contribuem para o processo de inflamação dos tecidos 

gengivais devido ao potencial de acúmulo de placa, com microbiota composta por 

altas proporções de bactérias anaeróbias Gram-negativas, enquanto que a microbiota 

associada com margens de restaurações bem adaptadas estavam compostas por 

bactérias compatíveis com saúde gengival ou gengivite inicial. Nos dois grupos de 

estudo, as restaurações foram posicionadas aproximadamente 1mm 

subgengivalmente, mas houve inflamação apenas no grupo com sobrecontorno e 

restrita ao tecido mole, sem perda de inserção periodontal. Após a colocação das 

restaurações com sobrecontorno, houve aumento progressivo do sangramento 

gengival de 44% após 7-11 semanas para 100% após 22 semanas, período em que 

se observou também sangramento espontâneo em 23% dos casos. Opostamente, 

onde foram instaladas restaurações com margens perfeitamente adaptadas, não se 

observou sangramento gengival ao longo do período do estudo. Além disso, quando 

restaurações em excesso foram substituídas por restaurações bem adaptadas, houve 

redução gradativa do sangramento à sondagem, voltando aos níveis iniciais depois 



20  Introdução 

 

de 20-27 semanas. Simultaneamente ao aumento do sangramento à sondagem, 

houve aprofundamento do sulco decorrente da inflamação gengival em cerca de 1-2 

mm. Portanto, pode-se concluir que restaurações subgengivais com margens em 

excesso facilitam o acúmulo de placa, alteram a qualidade da microbiota e favorecem 

a inflamação gengival. 

Recentemente, foi descrito na literatura o conceito de realocação da margem 

cervical (CRM), que consiste no posicionamento de uma camada basal direta de 

resina composta para elevar restaurações adesivas indiretas supra-gengivalmente. 

Ferrari et al. (2018) avaliaram o sangramento gengival em restaurações posteriores 

indiretas com uma das margens realocadas cervicalmente, e a possível correlação 

entre profundidade das margens interproximais e sangramento à sondagem. Foram 

realizados procedimentos de CRM em ombro em 35 dentes posteriores e avaliados 

depois de 12 meses. As margens das cavidades foram confeccionados abaixo da 

JCE. CRM foi aplicado em uma das caixas proximais. Coroas de dissilicato de lítio 

foram cimentadas. As caixas CRM apresentaram índices aumentados de 

sangramento após 1 ano, porém não houve diferenças significantes entre os grupos. 

A distância linear entre a crista óssea e as margens da restauração foi de 2 mm em 

13/19 (68,42%) sítios teste e em 6/11 (54,55%) no grupo controle. Os achados 

indicaram maior incidência de sangramento ao redor de dentes tratados com CRM e 

em coincidência com margens profundas posicionadas no mesmo nível ou a menos 

de 2 mm da crista óssea alveolar. 

Santamaria et al. (2013) avaliaram os resultados de recobrimento de recessões 

gengivais associadas com LCNC tratadas apenas por enxerto de conjuntivo 

subeptelial (ECS) ou combinado com restauração com ionômero de vidro modificado 

por resina em 36 pacientes com recessões classe I de Miller. As duas formas de 

tratamento resultaram em ganho de inserção e recobrimento radicular significativo, 

sem diferenças entre os grupos do estudo, o que pode sugerir que restaurações 

resinosas subgengivais podem ser biocompatíveis. 

Diante dessas controvérsias e considerando-se que diferentes fatores que 

podem interferir com a resposta inflamatória do tecido gengival frente às restaurações, 

tais como sub ou sobrecontorno, dimensões do sulco gengival histológico, 

profundidade das restaurações em relação à margem gengival e à crista óssea 
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alveolar, tipo de material restaurador e controle de placa pessoal, faz-se necessário 

investigar melhor a relação entre o posicionamento das margens de restaurações e a 

condição de saúde gengival e periodontal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Conceitos de distâncias biológicas 

 

Gargiulo et al. em 1961 realizaram medidas em nível microscópico da junção 

dentogengival em humanos, em uma amostra total de 287 dentes e 325 faces 

dentárias em diferentes fases da erupção dental, observando que a junção 

dentogengival variava nas diferentes fases do processo de erupção, e obtiveram as 

seguintes medidas médias dos componentes supracrestais em questão: sulco 

gengival - 0,69 mm, inserção epitelial – 0,97 mm e inserção conjuntiva – 1,07 mm 

(componente que exibiu a medida mais constante). As dimensões biológicas variavam 

significativamente de acordo com o grau de erupção do dente e da inserção epitelial 

localizada em esmalte ou cemento, especialmente as dimensões do sulco gengival 

histológico e da área de epitélio juncional. Assim, as dimensões biológicas médias 

(soma do epitélio juncional e área de inserção conjuntiva) variaram de 1,77 a 2,43 

mm, dependendo da fase de erupção do dente. 

Cabe registrar que o termo “biologic width”, traduzido como largura biológica, 

ou espaço biológico ou mais comumente como distâncias biológicas, foi proposto por 

Cohen, em 1962 (apud Ingber, Rose, Coslet-1977) no manejo dos tecidos periodontais 

pré restaurador; essa expressão “biologic width” incluia o epitélio juncional e inserção 

conjuntiva, em uma dimensão de 2,04 mm.  

Eissmann et al., em 1971, sugeriram que uma porção de dente íntegro, não 

preparado de aproximadamente 2 mm deve ser mantido entre o término apical dos 

preparos e a crista óssea, permitindo a preservação da área de inserção conjuntiva e 

do epitélio juncional.  

Segundo Maynard e Wilson, em 1979, a preservação da inserção periodontal 

saudável é o fator mais expressivo no prognóstico à longo prazo de um dente 

restaurado, e com o objetivo de auxiliar os profissionais quanto à saúde periodontal 

na presença de restaurações, eles propuseram a divisão da unidade dentogengival 

em 3 componentes, denominados de dimensões, e a essas dimensões foi anexado o 

termo fisiológico, que foi escolhido por ser mais consistente com a função normal do 
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organismo. Assim segundo essa classificação, as dimensões fisiológicas do 

periodonto foram divididas em: Dimensão Fisiológica Superficial, Dimensão 

Fisiológica Crevicular e Dimensão Fisiológica Subcrevicular. A Dimensão Fisiológica 

Superficial foi definida estendendo da junção mucogengival à margem gengival, 

compreendendo portanto a gengiva inserida e a gengiva marginal livre, ou seja, a 

gengiva ceratinizada, sendo que uma adequada faixa de tecido ceratinizado é 

fundamental para o sucesso da odontologia restauradora se as margens das 

restaurações se estenderem abaixo da gengiva marginal livre. Segundo os autores, 

5mm de gengiva ceratinizada, composta de 2 mm de gengiva livre e 3 mm de gengiva 

inserida, é necessário para manter os objetivos restauradores; além disso o tecido 

ceratinizado deve ser analisado quanto à espessura, sendo que em tecido fino 

(quando a sonda pode ser vista através da gengiva marginal livre) a capacidade de 

suportar procedimentos restauradores intra-sulculares é duvidosa. A 2ª dimensão, 

Dimensão Fisiológica Crevicular, estende-se da margem gengival livre até o epitélio 

juncional, correspondendo à medida histológica do sulco gengival, e a 3ª dimensão, 

Dimensão Fisiológica Subcrevicular, é definida como a distância da base do sulco à 

crista óssea alveolar, incluindo portanto o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, 

compreendendo as distâncias biológicas descritas por Gargiulo, Wentz e Orban. O 

comprimento dessa Dimensão Fisiológica Subcrevicular pode variar de dente para 

dente, e de face para face no mesmo dente, mas a violação dessa região leva a um 

processo inflamatório progressivo. 

Publicação de Wilson e Maynard, em 1981 teve como objetivo propôr 

“guidelines”  clínicos, periodontal e restaurador,  para restaurações que tem suas 

margens dentro do sulco, baseados no estudo de 1979, sobre dimensões fisiológicas 

do periodonto. Grande parte das restaurações com margens colocadas no sulco 

encontram-se envoltos por tecido gengival inflamado, sofreram recessão ou 

demonstraram reduzida resistência à sondagem. Na odontologia restauradora, a 

margem deve ser preferencialmente supragengival, entretanto as indicações para a 

extensão das restaurações em nível subgengival são em sua maior parte pela 

necessidade de remoção de cáries extensas ou restaurações existentes, dentes 

fraturados, obtenção de retenção adicional ou razões estéticas. Se a margem da 

restauração deve ser colocada dentro do sulco uma medida vertical de tecido 

ceratinizado deveria ser de 5mm, dos quais 3mm de gengiva inserida. Se é necessário 
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esconder a margem restauradora, a gengiva livre deve ser suficientemente espessa 

para prevenir a visualização da restauração e também o estresse deve ser 

completamente dissipado dentro da gengiva inserida. Alguma inflamação é sempre 

presente quando a margem da restauração é colocada dentro do sulco, entretanto a 

densidade do tecido influencia na visibilidade da inflamação. Os padrões de 

curvaturas (arquitetura) ascendentes e descendentes da gengiva marginal e papila 

interdental devem ser observados pelo profissional antes do procedimento, pois se a 

margem da restauração estender apicalmente comprometendo o epitélio juncional e 

o tecido conjuntivo levará à inflamação. A realização de restaurações intra-sulculares 

deveria ser realizada somente quando o periodonto está livre de sinais de inflamação. 

As margens das restaurações deveriam mostrar tantas características dos dentes 

naturais quanto possível, restaurando anatomia e com adequada adaptação. 

Restaurações de amálgama, muito utilizadas, são observadas na prática diária com 

falhas de adaptação, contorno inadequado e contato impróprio. A suavidade de 

margens restauradoras de amálgama no sulco gengival é um importante fator para se 

evitar gengivite e periodontite. Quando da necessidade da remoção de cáries ou 

restaurações pré-existentes e se for necessário estender o preparo dentro do sulco, o 

final da cavidade deve estar confinada ao sulco. O clínico deve sempre tomar cuidado 

na realização dos preparos para que não haja lesão do epitélio sulcular e também de 

fibras, nesta extensão, mas uma pequena fração deste meio sempre é lesionada. A 

aparência clínica do tecido após o procedimento deve ser consistente com o mesmo 

previamente a restauração. Em casos de coroas totais fica evidente que a maioria dos 

términos no sulco gengival apresenta inflamação gengival e periodontal nos tecidos 

adjacentes e as razões para isso são múltiplas: excesso de contorno, margens mal 

adaptadas, presença de doença periodontal, dimensão inadequada de gengiva 

inserida, proximidade do dente adjacente, mas a causa mais comum é a sobre-

extensão do preparo para apical. Essa sobre-extensão apical compromete o epitélio 

juncional e a inserção conjuntiva resultando em inflamação aguda que leva a iniciação 

da lesão periodontal. Essa violação permanente dentro da dimensão fisiológica 

subcrevicular resulta portanto em inflamação, formação de bolsa, aumento no 

acúmulo de placa e doença periodontal. 

Vacek et al. em 1994 avaliaram as dimensão biológicas em 10 cadáveres 

humanos. Foram examinadas 171 superfícies dentárias. As medidas médias de 
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comprimento do sulco foram de 1,34 ± 0,84 mm, inserção epitelial de 1,14 ± 0,49 mm, 

inserção conjuntiva de 0,77 ± 0,32 mm de inserção conjuntiva e perda de inserção de 

2,92 ± 1,69 mm. Os autores recomendaram que a extensão subgengival das margens 

de restaurações estejam 0,5-1,0mm, pois é impossível saber onde o epitélio sulcular 

termina, e enfatizam que um mínimo de 3,0 mm de distância é necessário entre a 

crista óssea e a margem da corôa.  

Alpiste-Illueca em 2004 utilizou uma técnica radiográfica chamada de 

radiografia de perfil paralelo para medir as dimensões da unidade dentogengival nas 

superfícies vestibulares dos dentes anteriores de 88 pacientes saudáveis 

periodontalmente. A medida média da distância JCE-CA foi de 2,05 ± 0,87 mm, 

enquanto que a distância biológica foi de 2,00 ± 0,72 mm. A espessura da inserção 

conjuntiva foi de 1,75 ± 0,24 mm, com correlação significante entre a espessura da 

gengiva livre e da inserção conjuntiva com relação à profundidade do sulco. Esses 

achados indicaram que as distâncias biológicas variam de paciente para paciente, 

embora houvesse pouca variação da espessura da área de inserção conjuntiva e 

gengiva livre. 

Passanezi et al. em 2011 enfatizaram que o periodonto marginal, 

fisiologicamente, é uma condição fundamental  devido à necessidade de manter o 

vedamento biológico do meio interno, pois o local onde o dente irrompe poderia ter a 

continuidade epitelial rompida na cavidade bucal, o que poderia colocar em risco a 

saúde periodontal; para que isso não ocorra o organismo estabeleceu uma 

diferenciação tecidual criando mecanismos homeostáticos pelas características 

estrutural, arquitetural e topográfica dos tecidos, representadas pelas distâncias 

biológicas que refletem um padrão biológico constitucional individual (fenótipo). 

Nessas distâncias biológicas, conceituando de forma ampla, considerando a fisiologia 

dos tecidos marginais periodontais, segundo esses pesquisadores, o sulco gengival é 

uma parte importante desse contexto biológico marginal, agindo de forma a evitar o 

contato direto de uma estrutura permeável, como é o epitélio juncional, com o 

ambiente bucal que é repleto de agressores, o que poderia colocar em risco a 

integridade do meio interno. Ressalte-se que a profundidade do sulco está relacionada 

com a integridade fisiológica e por isso um sulco raso entre 0,2 à 0,7/0,8 mm de 

profundidade, com média de 0,5 mm, e estreito, com aproximadamente 0,15mm de 
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amplitude é muito importante. Apicalmente ao sulco gengival, o epitélio juncional é 

uma estrutura adaptativa desenvolvida para manter o meio interno isolado do meio 

externo, estabelecendo um selamento contra a superfície dental, apresentando 

inúmeros mecanismos homeostáticos; esse selamento depende da qualidade 

inserção de fibras colágenas na área de inserção conjuntiva, e também da união do 

tecido gengival com o tecido ósseo. A manutenção da integridade do selamento 

epitelial é essencial para se manter a inviolabilidade do meio interno. A estrutura mais 

apical das distâncias biológicas voltadas ao dente, a inserção conjuntiva, como 

componente da junção dento-gengival representa o local em que as fibras do 

ligamento gengival se inserem no cemento supra-alveolar e sua função primária é dar 

condições biológicas adequadas para que o periodonto de proteção exerça seu papel 

homeostático na área do sulco. Por último, uma 4ª estrutura das distâncias biológicas, 

a gengiva ceratinizada, influencia o comportamento marginal dos tecidos, e a 

determinação das demais distâncias biológicas, sendo que a imobilidade marginal 

promovida por esse tecido, é fundamental, e é necessária para o comportamento 

homeostático do sulco gengival. É ainda ressaltado, que o comprometimento das 

distâncias biológicas, seja por problemas dentais ou periodontais, tem consequências 

prejudiciais no comportamento marginal do periodonto, levando a alterações 

dimensionais à uma ou mais estruturas (sulco, epitélio juncional, inserção conjuntiva 

e/ou gengiva ceratinizada). 

Como se vê pelos trabalhos expostos, existe uma conceituação restrita sobre 

distâncias biológicas, considerando apenas as estruturas invioláveis, ou seja epitélio 

juncional e inserção conjuntiva (Gargiulo, Wentz, Orban-1961; Cohen-1962), mas uma 

conceituação mais ampla de distâncias biológicas ou distâncias fisiológicas, em que 

o sulco gengival e a mucosa ceratinizada são estruturas integradas participativas 

muito importantes no processo homeostático marginal, mas ainda considerando 

epitélio juncional e inserção conjuntiva com estruturas invioláveis (Nevins, Skurow-

1984; Passanezi, Campos Jr-1996, Gunay et al- 2000; Passanezi et al-2011). 
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2.2 Invasão das distâncias biológicas, inflamação gengival e destruição 

periodontal 

 

Nevins, Skurow em 1983 sugeriram que restaurações protéticas deveriam ser 

colocadas coronalmente à área de inserção conjuntiva e de adesão epitelial, porém 

subgengivalmente. 

A região do sulco gengival histológico, que apresenta aproximadamente 0,5 

mm de comprimento, em média, pode ser considerada como meio externo, visto que 

o posicionamento de margens de restaurações limitado a essas distâncias não resulta 

em inflamação gengival e piora nas condições gengivais, como foi demonstrado por 

Block em 1987.  

Parma-Benfenati et al. em 1986, realizaram experimento em que observaram 

as indicações e consequências de preparos restauradores subgengivais pós cirurgias 

periodontais. No estudo, 2 cães beagle com todos os dentes permanentes 

erupcionados (caninos, primeiro e segundo prémolares) e livres de perda de inserção 

foram submetidos a procedimentos de cirurgia a retalho para que se ganhasse acesso 

ao nível da crista alveolar. Preparos classe V foram realizados na superfície dos 

dentes envolvidos, estendendo-se até a crista óssea alveolar, com um padrão de 

medidas de 2 a 3 mm mesio distal e 1 a 2 mm corono-apical, e restaurados com 

amálgama. Os respectivos dentes no arco oposto foram mantidos hígidos para 

controle, e os animais foram então sacrificados 3 meses após a intervenção, para 

análise histológica. Os resultados mostraram que nos sítios teste na maior parte das 

áreas, o septo ósseo vestibular era fino e de natureza cortical em sua maior parte 

(aproximadamente 5mm de espessura). A associação do trauma pós cirúrgico e da 

restauração de amálgama, invadindo o meio interno, levou a um padrão de reabsorção 

crônica e difusa dos septos, e com isso partes do ligamento periodontal de múltiplas 

regiões ficaram expostos ao meio bucal, porém ainda inserido à parede radicular. 

Tecido conjuntivo então preencheu as áreas que previamente eram ocupadas pelos 

septos, e ocorreu união do periósteo com o ligamento periodontal residual inserido à 

raiz. Os autores concluíram sobre a necessidade de se ter um espaço biológico para 

a formação de um aparato de inserção saudável, quando restaurações subgengivais 

são necessárias. 
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Tal et al. em 1989 dirigiram um estudo no qual se observava a resposta 

periodontal em longo termo (aproximadamente 1 ano) de restauração de amálgama 

supra crestais. Três cães beagle, após preparo prévio, e com todos os dentes 

permanentes erupcionados e livre de perda de inserção, foram submetidos a 

procedimento cirúrgico de retalho total expondo as cristas alveolares vestibulares 

tanto nos dentes controle como testes, mas somente nos sítios testes restaurações 

classe V (4x4x1) foram confeccionadas na superfície vestibular destes dentes, e as 

cavidades então foram restauradas com amálgama. Nos sítios controles, apenas uma 

marca foi realizada ao nível da junção cemento-esmalte. Após 57 semanas os cães 

foram sacrificados para análise histológica. Os resultados mostraram que nos sítios 

controles a gengiva cicatrizou normalmente mantendo-se desde então rosada e firme 

e com características compatíveis com saúde periodontal. Pequenas recessões de 

média aproximada de 0,5 mm foram observadas, com perda óssea mínima (0,15 mm). 

Nos sítios testes a recessão foi mais pronunciada (média de 3,16 mm), expondo 

partes da restauração de amalgama, houve moderada perda óssea, e havia leve 

infiltrado inflamatório na lâmina própria da área da restauração. Os autores concluíram 

que a agressão contínua da inserção gengival resulta em alguma perda do aparato de 

inserção periodontal e que o espaço biológico foi parcialmente restabelecido mais 

apicalmente, por uma inserção conjuntiva supracrestal de dimensão reduzida. 

Oliveira et al. em 2015 realizaram uma análise clínica e radiográfica do 

periodonto em que havia invasão das distâncias biológicas por restaurações com 

sobrecontrono, em pré-molares e molares. O estudo envolveu 9 indivíduos (média de 

idade de 32 anos) com invasão de distância biológica em 21 sítios. Radiografias foram 

realizadas pela técnica interproximal padronizada e os parâmetros clínicos foram 

avaliados com sonda computadorizada, por um examinador único, previamente 

calibrado. Os resultados mostraram que os dentes mais prevalentes para invasões 

foram os segundos prémolares e primeiros molares. A face mesial estava invadida em 

47,6% dos casos e a distal em 52,4% dos casos. O índice médio de placa foi de 

30,76% e o sangramento à sondagem 27%. Os 21 sítios apresentavam-se 

clinicamente como: 11 com estado de saúde periodontal (gengiva normal), 2  com 

gengivite, 7  com periodontite leve e 1 com periodontite moderada. Concluiu-se que 

houve uma correlação entre os parâmetros radiográficos da invasão biológica com as 

condições clínicas e que a medida do nível da crista óssea correlacionou com a 
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recessão gengival; e que a profundidade do defeito correlacionou com o índice de 

placa e sangramento à sondagem. 

Gunay et al. em 2000 argumentaram que a violação das distâncias biológicas 

do periodonto marginal resulta invariavelmente em inflamação e perda de inserção 

como consequência. Assim sendo, o limite mais apical das restaurações deve ser 

coronal ao epitélio juncional, o que não pode ser determinado pelo clínico. As 

distâncias biológicas, medidas da crista óssea alveolar até a margem gengival, 

acomodando área de inserção conjuntiva, epitélio juncional e sulco gengival 

histológico é de aproximadamente 3 mm.  

 

 

2.3 Influência das margens gengivais de restaurações como fator de risco para 

inflamação gengival 

 

Renggli e Regolati em 1972, revisando a literatura sobre o tema restaurações 

e inflamação gengival, verificou que alguns estudos em animais realizaram análises 

histológicas sobre a resposta periodontal em relação aos diversos tipos de materiais 

restauradores. Segundo estes, o periodonto pode se regenerar rapidamente de uma 

lesão caso ainda possua toda sua fisiologia conservada e distâncias biológicas 

mantidas. O fator primário que poderia prejudicar esta regeneração seria a presença 

de placa bacteriana exacerbando a inflamação existente.  No entanto, estes estudos 

demonstraram que, na prática, é muito mais difícil se estabelecer esta condição devido 

à superfície rugosa de diversos materiais que justamente potencializam o acúmulo de 

placa em regiões subgengivais, caso a restauração se estenda até tal ponto. Ainda 

em sua apresentação, argumentaram que alguns clínicos idealizam que estender a 

restauração dentro do sulco gengival seria uma medida preventiva ao 

desenvolvimento de lesões cariosas na região, no entanto diversos autores mostraram 

que esta extensão poderia levar ao inicio de um processo inflamatório no periodonto 

marginal à restauração, uma vez que estas regiões com restaurações respondiam 

com maior inflamação na presença de placa que em regiões não restauradas ou que 

não se estendiam até nível de sulco gengival.  

Pensando nisso, Renggli em 1974 dirigiu um estudo com o objetivo de 

esclarecer, em experimentos clínicos, se margens de restaurações subgengivais 
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causariam inflamação na gengiva adjacente. O primeiro experimento foi para avaliar 

clinicamente em que situação a inflamação gengival era mais pronunciada: adjacente 

à estrutura dental saudável ou adjacente à restaurações com margens supragengivais 

bem adaptadas ou adjacente à restaurações com margens subgengivais bem 

adaptadas. Vinte nove de 554 indivíduos recrutados apresentavam um dente sem 

restauração, um dente com restauração com margem subgengival bem adaptada e 

um dente com restauração com margem supragengival bem adaptada, nos dentes 

selecionados para investigação (16, 24, 36, 44). A posição cervical da margem da 

restauração, tanto clinica quanto radiograficamente foi baseada na junção cemento-

esmalte, e utilizou-se índices clínicos de placa e de inflamação gengival. Os resultados 

mostraram que o grau de inflamação foi maior adjacente aos términos subgengivais 

em relação aos supra e aos dentes saudáveis, mas sem diferenças significantes entre 

essas últimas condições; o acúmulo de placa foi similar para as 3 situações. Um 

segundo experimento teve o objetivo de avaliar histologicamente a inflamação 

gengival adjacente a restaurações subgengivais bem adaptadas. Para isso, cavidades 

foram preparadas em 12 indivíduos e restaurações fundidas de ouro foram instaladas 

no mesmo dia; essas restaurações “inlays” disto-oclusais apresentavam margens 

cervicais à 1mm da margem gengival (subgengivalmente). Mudanças inflamatórias 

foram avaliadas pela proporção do fluido sulcular e índice de placa, sendo que áreas 

contralaterais serviram de controle. Registros no baseline, após 14 e 60 dias, 

mostraram que houve um significativo  aumento do fluido sulcular aos 14 dias e mais 

ainda após 60 dias nos sítios teste, enquanto nos controles não houve alteração nem 

no fluido sulcular nem no índice de placa. Em um terceiro experimento  em que 

restaurações “inlay” proximais foram colocadas em ambos os lados da mandíbula de 

8 indivíduos, sendo que a margem proximal de uma das restaurações foi tornado 

áspera após 23 dias, enquanto a outra permaneceu polida, e avaliou-se os efeitos do 

polimento e aspereza no tecido gengival por um período de 28 e 34 dias tomando 

como critério a proporção do fluido sulcular e índice de placa. Os resultados 

mostraram que a média do fluxo do fluido sulcular foi significante maior próximo às 

restaurações, independentemente se lisas ou rugosas, quando comparado a sítios de 

dentes não restaurados. Não houve diferenças significantes no acúmulo de placa 

entre dentes restaurados e não restaurados, mas comparativamente nos dentes com 

restaurações rugosas o acúmulo de placa foi maior (análise planimétrica). Houve um 
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aumento de placa subgengival entre os períodos de análise. O autor concluiu que o 

término cervico-proximal de restaurações não deve ser dentro do sulco. 

Newcomb, em 1974, após analisar 66 coroas anteriores com margens 

subgengivais em diferentes profundidades, concluiu que quanto mais próximo o 

término do preparo estiver da inserção epitelial, maior é a probabilidade de ocorrência 

de inflamação gengival severa.  

Estudo de Gullo e Powell em 1979 observou os efeitos longitudinais de 

restaurações de amálgama proximais, clinicamente adequadas, no acúmulo de placa 

e inflamação gengival adjacente. Foram incluídos no estudo 32 participantes com 

idade entre 16-32 anos, com um total de 18 restaurações subgengivais e 18 

restaurações supragengivais. As restaurações foram realizadas com todos os 

esforços para que não ocorresse excessos ou deficiências, falta de contatos, 

sobrecontorno ou anatomia oclusal incorreta. Após 3 meses da realização das 

restaurações o acúmulo de placa não foi diferente de forma significante à condição 

pré restauração; o grau de inflamação gengival mostrou uma significante melhora 

após a restauração quando as margens estavam supragengivais, mas quando 

estavam subgengivais, uma deterioração bem significante da saúde gengival ocorreu. 

Os autores concluíram que a demora em restaurar lesões proximais precoces podem 

permitir de lesões cariosas progridam de forma que restaurações com margens 

subgengivais sejam necessárias, com efeitos deletérios aos tecidos periodontais 

adjacentes. 

Maior inflamação gengival, profundidade de sondagem e índice de placa em 

dentes com restaurações subgengivais podem estar relacionados ou ser explicados 

por microbiota mais patogênica, com maior número de espiroquetas, bactérias 

fusiformes, bacilos e filamentosos, conforme proposto por Flores-de-Jacoby et al., em 

1989.  

Albandar et al., investigaram em 1995,  em adolescentes, a relação entre lesões 

cariosas não tratadas e restaurações dentais perfeitas e imperfeitas com a incidência 

de inflamação gengival e progressão de doença periodontal crônica, em superfícies 

proximais de dentes posteriores e na superfície adjacente do dente vizinho, durante 

um período de 3 anos. Um total de 227 crianças com 13 anos foram examinadas 
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clinica e radiograficamente, no início do estudo e anualmente (mais 3 exames), 

registrando-se altura do osso alveolar, sangramento gengival, lesões incipientes de 

cáries e cáries estabelecidas, assim como restaurações adequadas e inadequadas. 

Os resultados  mostraram uma média de 32% de lesões incipientes, 8,5% de cáries, 

7% de restaurações imperfeitas e 10% de restaurações adequadas, havendo uma 

significante associação entre a presença de lesões cariosas não tratadas, 

restaurações inadequadas e perfeitas com a progressão de perda do suporte 

periodontal. Constatou-se também uma associação entre cáries e restaurações 

imperfeitas com a incidência de inflamação gengival. Os autores concluíram que 

cavidades não tratadas e restaurações são fatores de predisposição, com significante 

efeito negativo na saúde periodontal de adolescentes. 

Passanezi e Campos Jr em 1996 abordaram diversos tópicos, em ampla 

revisão de literatura, citando inúmeros trabalhos, em relação a resposta inflamatória 

periodontal e os fatores contribuintes para tal condição ao redor de coroas protéticas. 

Segundo os autores a resposta dos tecidos periodontais seriam os indicadores se os 

procedimentos realizados estão compatíveis com o comportamento biofisiológico do 

periodonto, tanto no periodonto de proteção quanto de sustentação. Em relação ao 

nível da margem cervical em preparos, os autores citam que BLACK (1908) 

preconizou extensão subgengival dos preparos, de forma preventiva, acreditando que 

essa região abaixo da gengiva seria uma zona de imunidade relativa à cárie; e ainda, 

a determinação do preparo subgengival era realizada após a exploração clínica do 

sulco gengival. Em 1925, GOTTLIEB contestou esse princípio da extensão preventiva, 

pois seria prejudicial à saúde. Trabalhos de WAERHAUG citados (1953, 1956, 1960) 

enfatizaram que términos subgengivais seriam críticos para à inflamação gengival 

levando à periodontite, mas considerou que o processo inflamatório também poderia 

estar ligado aos materiais utilizados, sobrecontorno, lisura superfícial, retenção de 

placa ou uma associação desses fatores. Citação de trabalhos de SILNESS na 

década de 1970 também eram concordes que preparos subgengivais de coroas totais 

eram mais prejudiciais, e CRISPIN e SEGHI em 1985 também concordaram que 

margens supragengivais eram a melhor solução. Com esse mesmo pensamento 

trabalho citado de DE WAAL e CASTELLUCCI em 1993, esses autores afirmaram que 

muitas falhas protéticas eram atribuídas à invasão da “zona sagrada” da distância 

biológica. Essa foi também a opinião de FERENCZ (1991 ) e que moldar 



36  Revisão de Literatura 

 

adequadamente términos profundos é difícil e mais traumático e é possível que restos 

de cimento provisório ou definitivo permaneçam no sulco gengival. Os trabalhos de 

VALDERHAUG (1980) e VALDERHAUG e BIRKELAND (1976) que acompanharam 

por 10 anos términos em posições variadas, mostraram que os términos subgengivais 

exibiram mais perda de inserção, aprofundamento de bolsa e recessão e que não 

houve mais proteção quanto à cárie. LARATO (1969) observou que 83% de coroas 

subgengivais exibiam inflamação contra 21% daquelas que eram supragengivais. 

Trabalho citado de FELTON, KANOI, BAYNE, WIRTHMAN (1991) tentaram 

correlacionar a desadaptação das coroas com a saúde periodontal, sem 

desconsiderar a importância de margens subgengivais, e verificaram efeito 

significante no índice gengival e no índice de exsudato. Entretanto vários aspectos 

podem determinar a necessidade de términos de preparos subgengivais: estética, 

retenção friccional, proteção radicular, presença de cáries, abrasão cervical. Talvez 

porisso, foram citados vários autores que preconizaram o preparo subgengival. STEIN 

e GLICKMAN (1960) preconizavam o preparo na base do sulco, determinado 

clinicamente, mas indicavam a realização de gengivectomia para o procedimento de 

moldagem, de forma a ter o preparo supragengival no momento da moldagem e 

depois ficaria subgengival após a cicatrização. ROSEN e GITNIK (1964) 

recomendavam preparo e moldagem entre 5-14 dias da cirurgia periodontal, de modo 

que após a cicatrização o término ficaria subgengival. Já AMSTERDAN (1974), 

KORNFELD (1967) e SCHREIBER (1967) aceitavam o término subgengival, mas 

aquém do sulco clínico. O posicionamento de TYLMAN (1970) e DE WAAL e 

CASTELLUCCI (1993) é que os términos deveriam estar à meia distância entre a base 

do sulco (pela exploração clínica) e a margem gengival, e para WEINBERG (1960), 

NEWCOMB (1974) e CARNEVALE, DI FEBO e FUZZI (1990) o término deria estar 

levemente dentro do sulco. REEVES (1991) ponderou que os preparos poderiam ser 

estendidos até a base do sulco histológico sem que haja agressão, mas uma sobre-

extensão haveria prejuízo biológico e ponderou também a importância da gengiva 

inserida, considerando seu papel protetor. Vários trabalhos foram abordados sobre o 

contorno e adaptação  e rugosidade microscópica das corôas e parece ser consenso 

que esses fatores podem modificar a microbiota da área, influenciando a resposta 

gengival, sobretudo em situações subgengivais. Segundo KARLSEN (1970) tanto em 

corôas quanto em restaurações classe V subgengivais, a falta de adaptação marginal 

e sobrecontorno causariam inflamação gengival mais expressiva, mas quando se 
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respeita os limites  das distâncias biológicas as reações são pequenas; também o 

estudo de RICHTER e UENO (1973) sugeriu que o acabamento e a adaptação das 

corôas foram mais importantes para a saúde gengival do que a localização dos 

términos, se supra ou subgengival. Revisão de RAMFJORD (1974) mostrou que 

rugosidade de restaurações subgengivais aumenta o acúmulo de placa, assim como 

o sobrecontorno, também concorde com a opinião de SACKETT e GILDENHUYS 

(1976). Os autores dessa revisão concluíram que a resposta inflamatória da gengiva 

depende de aspectos de irritação pela reprodução incorreta dos dentes, como 

sobrecontorno, lisura superficial, falta de adpatação marginal, invasão das distâncias 

biológicas, alterando o comportamento homeostático. 

Publicação de Kois em 1996 também  procurou analisar os diversos parâmetros 

biológicos da interface restauração-periodonto.  O autor aborda inicialmente o aspecto 

do acúmulo de placa, considerando que o paciente susceptível à inflamação gengival 

não está apenas ligado à virulência dos microorganismos da placa; também outros 

fatores contribuintes na sua formação devem ser considerados. O acúmulo de placa 

sobre corôas confeccionadas de vários materiais tem sido muito analisado na 

literatura, e a retenção de placa, em geral, depende da rugosidade superficial e da 

energia de superfície do material, e assim restaurações provisórias são menos 

aceitáveis quanto à rugosidade e contorno que as corôas definitivas, e portanto tem 

maior potencial de acúmulo de placa. Quanto à integridade marginal das restaurações, 

o autor comenta que embora pareça lógico supôr que margens inadequadas levem 

inevitavelmente a uma gama de efeitos clínicos indesejáveis, isso não é muito 

previsível. Parâmetros clínicos sobre o que constitui margens aceitáveis nunca foram 

estabelecidos. O grau de “abertura” marginal (vedamento) pode estar relacionado com 

dissolução do cemento, desgaste e inflamação gengival, mas não correlaciona 

diretamente com microinfiltração, cáries recorrentes e progressão de doença 

periodontal. Dados científicos indicam que virtualmente todas as margens são 

“abertas”. Outro aspecto abordado pelo autor foi o contorno, e também a literatura 

discute bastante o assunto, mas comenta que a definição exata de sobrecontorno e 

subcontorno não é clara, e o que deve ser considerado é que quando o contorno de 

uma restauração impede ou dificulta higiene oral ou gera pressão mecânica no tecido 

gengival, a saúde gengival provavelmente pode ser comprometida. Outra vertente 

abordada no trabalho foi a possibilidade de reações desfavoráveis no tecido gengival 
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às ligas restauradoras; ligas contendo níquel parecem levar à maioria dos riscos, mas 

essas reações parecem ser muito raras, sendo que as glicoproteínas salivares são 

capazes de neutralizar a maioria dos efeitos de hipersensibilidade das ligas. Também 

a localização das margens restauradoras foi uma preocupação do autor, estando 

também bem documentada na literatura. Ressalta que a margem localizada apical à 

base do epitélio do sulco, dentro da zona da distância biológica, especialmente dentro 

do tecido conjuntivo viola importante princípio biológico, com consequências adversas 

a longo prazo à saúde gengival. Se as distâncias biológicas são violadas nas faces V 

e L, associadas com osso alveolar fino, provavelmente pela reabsorção óssea poderá 

ocorrer recessão gengival levando à problemas estéticos. A maioria das violações das 

distâncias biológicas ocorrem nas faces proximais podendo ocorrer defeitos infra-

ósseos. 

Schätzle et al., em 2001, realizaram estudo de acompanhamento longitudinal 

de 26 anos, de homens de classe média, escandinavos, que apresentavam bom 

padrão de higiene oral e compareciam regularmente a visitas odontológicas. Foram 

examinados inicialmente 565 indivíduos, dos quais 160 foram selecionados para 

acompanhamento no estudo de acordo com os seguintes critérios: (1) não apresentar 

restaurações ou restaurações com términos gengivais se estendendo a menos do que 

1 mm das margens gengivais na face mesial de molares e pré-molares; (2) ter sido 

examinado nos dois exames subsequentes ao exame inicial. O grupo teste foi 

composto por 98 sítios, em que dentes foram restaurados com margens a mais de 1 

mm subgengivalmente no período entre os exames clínicos. O grupo controle foi 

composto por 615 sítios nos mesmos pacientes que, nos 7 exames clínicos realizados, 

eram hígidos ou apresentavam términos supragengivais a mais de 1 mm da margem 

gengival. Ao final do estudo, 54 pacientes foram examinados. No grupo teste, o índice 

de placa aumentou significativamente após a restauração dos dentes, enquanto que 

no grupo controle permaneceu relativamente constante ao longo dos anos; houve 

aumento significativo do índice gengival, o qual foi significativamente maior no grupo 

teste do que aquele observado no grupo controle em todos os períodos de avaliação. 

A perda de inserção aumentou para os dois grupos ao longo dos anos e, ao final do 

estudo, não houve diferenças significantes entre os grupos teste e controle, embora 

fosse maior no teste do que no grupo controle em todos os períodos de avaliação 
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antes do último exame. Os achados do estudo sugeriram que margens de 

restaurações localizadas subgengivalmente prejudicam a saúde gengival. 

Estudo de Franzon Filho em 2003 avaliou as condições periodontais ao redor 

de prótese parciais fixas comparando com os dentes isentos de prótese, em 60 

indivíduos. Os parâmetros clínicos periodontais analisados foram profundidade de 

sondagem, índice de placa e índice gengival, enquanto os quesitos protéticos 

avaliados das próteses encontradas, que pudessem representar um impacto 

biológicos nos tecido periodontais foram: contorno, aspectos oclusais, lisura 

superficial, tipo de pôntico, nível do término cervical, ameias, contato proximal e 

adaptação cervical. Os resultados mostraram que embora o índice de placa tenha sido 

similar tanto para dentes com e sem prótese, o índice gengival e a profundidade de 

sondagem foram mais pronunciados nos dentes pilares de próteses. Dos nove 

aspectos protéticos analisados, a maioria da próteses não contemplava 50% deles. 

Em 2013, Demarco et al. verificaram se haveria associação de restaurações 

diretas posteriores com sangramento gengival e cálculo em uma população de 

indivíduos adultos jovens. Uma amostra representativa (720 indivíduos) de 5.914 

crianças nascidas em 1982 em Pelotas-RS, foi prospectivamente investigada em 

relação a restaurações posteriores e saúde periodontal quando tinham 24 anos. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que cavidades classe I foram encontradas em 

15,2% dos dentes, classe II em 3,6% e o percentual de dentes com sangramento 

gengival foi de 6,1% e com cálculo 22%. Os autores concluíram que restaurações 

posteriores, especialmente aquelas envolvendo as faces proximais, e maior número 

de faces restauradas estiveram associadas com maior prevalência de sangramento 

gengival e acúmulo de cálculo. 

Revisão sistemática e meta-análise publicada por Dhanraj et al. em 2017 teve 

como objetivo avaliar a saúde periodontal em corôas totais “veneer” com margens 

supragengivais e subgengivais. Os resultados dessa pesquisa mostraram que ambas, 

margens supra e subgengivais, influenciam a saúde periodontal de modo similar, 

considerando o acúmulo de placa e a condição de saúde gengival, mas houve um 

leve aumento, significante estatisticamente, na profundidade de sondagem em 

margens subgengivais. Embora essa diferença não tenha sido clinicamente 

significante os autores recomendam mais ensaios clínicos randomizados com alto 
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poder estatístico e aumento de amostra para se ter uma melhor compreensão desse 

fato. 

 

 

2.4 Influência das margens gengivais de restaurações como fator de risco para 

perda óssea e de inserção periodontal 

 

Estudo de Highfield e Powell em 1978 procurou avaliar os efeitos nos tecidos 

periodontais da remoção de excessos de margens de restaurações de amálgamas. 

No estudo. foram incluídos pacientes periodontais distribuídos aleatoriamente em 4 

grupos para que pudessem ser observados os efeitos nos escores dos índices de 

placa e gengival e na reversão de sinais radiográficos precoces de destruição do osso 

alveolar em  período de 3 meses,  em 80 restaurações com excesso marginal: Grupo 

1: controle-  excessos marginais não removidos, controle de placa pessoal habitual; 

Grupo 2: excessos marginais removidos, controle de placa pessoal habitual; Grupo 3: 

excessos marginais não removidos, controle de placa profissional, incluindo profilaxia 

e fio dental a cada 2 semanas; Grupo 4: excessos marginais removidos, controle de 

placa profissional. Os resultados do estudo demonstraram que um significante efeito 

na inflamação gengival quando ambos placa e excessos marginais foram removidos. 

Os tratamentos não mostraram efeito significante no acúmulo de placa. Escores 

ósseos iniciais e após 3 meses mostraram alta significância na interação do 

tratamento e a maior melhora ocorreu no grupo 4. Os resultados sugeriram que a 

remoção regular de placa leva ao desaparecimento da inflamação gengival e ganho 

de osso alveolar de suporte, e é mais efetivo quando os excessos marginais são 

removidos. 

Em 1994, Jansson et al. realizaram uma investigação avaliando a influência de 

excessos marginais de restaurações na condição periodontal, e se tal influência 

poderia ser modificada pelo nível de higiene oral do paciente. O estudo foi conduzido 

de forma retrospectiva em uma população referência (922 indivíduos), entre 1986-

1988. Os resultados da pesquisa mostraram que bolsas periodontais nos sítios 

proximais, com excesso marginal, estiveram significantemente mais profundas 

comparadas com restaurações metálicas sem excesso. Essa diferença foi maior para 

sítios com perda óssea radiográfica ≤ 6 mm, enquanto nenhuma diferença significante 
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foi encontrada para sítios com perda radiográfica ˃ 6 mm. Nos pacientes com média 

de perda de inserção radiográfica ≤ 5 mm, margens de restaurações com excesso 

foram associadas com significante aumento de perda de inserção radiográfica. Os 

autores concluíram que há influência de excesso marginal na profundidade de bolsa 

e diminuição de inserção radiográfica com aumento de perda de inserção periodontal, 

em pacientes propensos à periodontite; e que o efeito na profundidade de bolsa de 

um excesso marginal pode agir sinergicamente potencializando o efeito da pobre 

higiene oral. 

 Sant’Ana et al., em 2002, avaliaram a progressão da doença periodontal em 

sítios restaurados e não restaurados de 25 pacientes com idade de 18 a 45 anos por 

meio de imagens radiográficas digitalizadas. A distância entre a junção cemento-

esmalte e a porção mais coronal da crista óssea alveolar proximal (JCE-CA) foi 

medida no exame inicial e após 6 meses, nas imagens interproximais verticais obtidas 

com posicionador personalizado. No total, foram analisados 377 sítios, sendo que 

4,24% dos sítios teste e 3,98% dos sítios controle mostraram distância JCE-CA maior 

do que 2 mm, sem diferenças significantes entre os grupos. Os resultados sugeriram 

que não houve diferença significante no padrão de progressão da doença periodontal 

em dentes restaurados e não restaurados, porém não considerando o posicionamento 

da margem gengival.   

Publicação de Broadbent et al. em 2006 teve como propósito verificar se fatores 

como cáries dentais e restaurações nas faces proximais poderiam contribuir com o 

risco para a perda de inserção, já que frequentemente colocam em risco as distâncias 

biológicas periodontais. Nesse estudo incluiu-se 884 faces proximais de indivíduos 

nos quais se avaliou restaurações e cáries aos 26 anos e novamente aos 32 anos, 

registrando profundidade de sondagem, recessão gengival e perda de inserção. Os 

resultados mostraram que quando eventos de cáries/restaurações tinham ocorrido em 

uma face interproximal antes dos 26 anos, a perda de inserção aos 32 anos no sítio 

periodontal correspondente, era duas vezes mais provável de ser ≥ 3 mm do que se 

a superfície tivesse permanecido saudável aos 32 anos, o mesmo ocorrendo também 

se os eventos de cáries/restaurações tivessem ocorrido após 26 anos. Os autores 

concluíram que a perda de inserção em sítios devido a presença de 

cáries/restaurações ocorre em adultos na 3ª ou 4ª década de vida. 
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Ababneh et al., em 2011 investigaram a influência dos tipos de preparos 

cavitários (classe II, III, V, corôas e pilares de próteses) e de materiais restauradores 

(amálgama, resina composta, cimento de ionômero de vidro, ligas não preciosas, 

porcelana e acrílico) na saúde gengival/periodontal. O estudo reuniu 102 indivíduos 

com idade entre 15 e 70 anos (média de idade de 34 anos), sendo excluídos pacientes 

com qualquer agravante periodontal, seja doença instalada ou fatores de risco como 

diabetes, doenças sistêmicas ou que faziam uso de imunossupressores. A idade das 

restaurações era desconhecida pois a maioria destes pacientes não se recordava de 

uma data precisa. Para cada paciente foi realizado um exame periodontal, quando se 

avaliava parâmetros como: profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, 

índice gengival e índice de placa. Dentes não restaurados, serviram de controle. Para 

maior precisão nos exames os autores optaram por analisar cada dente restaurado 

em 4 faces (vestibular, mesial, distal, lingual/palatina) registrando os dentes 

restaurados e uma face para os dentes controles. Nos 102 indivíduos, um total de 

3372 superfícies foram analisadas, dentre elas 725 (21%) eram restauradas e 2647 

(78,5%) hígidas. Restaurações classe II predominaram (306 superfícies– 42,2%), 

pilares de próteses (192 superfícies), coroas (156 superfícies - 21,6%), classe V (26 

superfícies– 3,6%) e classe III (45 superfícies– 6,2%). Amálgama foi o material mais 

encontrado (299 superfícies -41,2%) seguido por acrílico (208 superfícies -28,6%), 

porcelana (98 superfícies - 13%), Ionômero de vidro/resina composta (76 superfícies- 

10,5%), ligas metálicas não preciosas (44 superfícies- 6,1%). Os resultados 

mostraram que as restaurações classe III estiveram associadas com menores índice 

de placa, índice gendival, profundidade de sondagem e nível de inserção clínica, 

enquanto as restaurações classe II tiveram maiores índices de placa e profundidade 

de sondagem. Corôas e pilares de próteses tiveram maiores índices gengivais, e 

grande profundidade de sondagem, mas índice de placa baixo. Restaurações classe 

V demonstraram maiores perda de inserção. Restaurações de resina composta e 

ionômero de vidro mostraram menor índice gengival e profundidade de sondagem, 

enquanto porcelana mostrou menores índice de placa e nível clínico de inserção. O 

amálgama esteve associado com maiores índice de placa e profundidade de 

sondagem. Ligas não preciosas e fundiçoes recobertas com acrílico mostraram 

maiores índices gengivais e nível de inserção clínica. Os autores concluíram que 

coroas, pilares de próteses (especialmente de acrílico ou metais não preciosos) e 
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restaurações classe II de amálgama parecem estar associados com colápso 

periodontal. 

A pesquisa de Abidi et al em 2011 avaliou o efeito das margens de próteses e 

o tipo de material restaurador na saúde periodontal. Para isso foram incluídos no 

estudo 100 indivíduos, com um total de 50 coroas metálicas e 50 coroas em porcelana, 

fabricadas no mesmo departamento, sendo que dentes contralaterais serviram de 

controle. A avaliação clínica considerou índice de sangramento, índice de placa, 

profundidade de bolsa. A análise dos resultados evidenciou que os dentes restaurados 

com margens supragengivais tinham melhores escores quando comparado com 

àqueles com margens subgengivais, independentemente do material de fabricação da 

corôa. Os autores concluíram que preparos supragengivais para coroas são melhores 

tolerados pelo periodonto do que os subgengivais e que não houve influência do tipo 

de material restaurador na saúde gengival. 

Litonjua et al. em 2012, analisaram em sua revisão a relação entre formação 

de placa e gengivite associada à materiais restauradores, uma vez que a presença de 

material restaurador mal adaptado pode ser um fator contribuinte para patologias 

periodontais. Acredita-se que a placa dentária possui maior adesão em superfícies 

restauradas do que em esmalte em si (por fatores contribuintes como: polimento, 

lisura de superfície e anatomia final da restauração). A placa é composta por vários 

agentes microbianos em uma mesma matriz protetora, formando o biofilme, tendendo 

a se iniciar em superfícies irregulares como trincas, sulcos, defeitos abrasivos. Fatores 

atuam junto à película favorecendo a interação físico-química bacteriana (forças Van 

der Waals, repulsão eletrostática, ligação iônica, covalente ou de hidrogênio), sem 

dúvida influenciando na instalação do biofilme. Quanto mais livre de energia a 

superfície se encontrar menos interferência na adesão entre biofilme-dente haverá, 

porém os fatores chaves que mais influenciam neste aspecto seriam regularidade e 

porosidade superficial.  Estudos em vitro demonstraram que a adesão bacteriana em 

resina composta poderia estar associada a padrão de estrutura extracelular de alguns 

tipos de streptococos. Segundo os autores, Hanning (1999) em um estudo in vivo 

comparou diversos materiais como: amálgama, titânio, cerâmica, ionômeros, resina 

composta e esmalte bovino, e concluiu que nas fases iniciais da formação de biofilme 

o comportamento é quase idêntico em todos os materiais incluindo o esmalte; 

segundo Hanning a fase de instalação da película primária sobre a superfície parece 
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mascarar qualquer variância entre os materiais. Em contrapartida Kawai (2001) em 

um estudo in vitro comparando amálgama, ligas de ouro, resina composta e três tipos 

de cerâmica mostrou que a adesão bacteriana se deu em maior parte em amálgama 

e menor parte em cerâmica, no entanto quando todas as superfícies foram polidas e 

submetidas novamente ao teste, a adesão reduziu drasticamente em todos os 

materiais, exceto na cerâmica. Porém outras investigações demonstraram que na 

resina composta parece aderir mais biofilme se comparado a amálgama e cerâmicas. 

Weitman (1975) em um estudo clínico investigou 4 técnicas de acabamento diferentes 

em restaurações de resina composta comparando com esmalte, ligas metálicas e 

porcelana; o estudo mostrou que em 24 horas os sítios com resina acumularam o 

equivalente de placa à 72 horas nos dentes controles hígidos. Referiram-se também 

à principal consequência imediata causada pelo acúmulo de placa, a gengivite, uma 

vez que o material restaurador influenciará diretamente no tecido mole adjacente 

podendo elicitar um processo inflamatório, seja por invasão de distâncias, acúmulo de 

placa ou ambos. Os estudos avaliados envolveram desde estudos in vitro à ensaios 

clínicos, porém todos demonstraram que o material restaurador atuando com maior 

ou menor potencial em acumular biofilme não traz nenhuma consequência desde que 

o paciente possua higienização boa/adequada. Em alguns casos foi até preferível 

restaurar áreas de lesões cervicais pois a facilitação de higienização na área se 

mostrou muito mais benéfica do que manter uma área de difícil acesso somente por 

ter uma regularidade superficial maior. 

O estudo de Collares et al. em 2018 teve como propósito verificar o efeito de 

restaurações diretas proximais no periodonto adjacente, em adultos. Uma amostra de 

539 indivíduos de 5.914 nascimentos em Pelotas-RS, foram investigados 

prospectivamente considerando perda de nível de inserção, profundidade de 

sondagem e sangramento à sondagem, aos 31 anos. Para cada sítio, a superfície 

dental foi avaliada como saudável ou restaurada, a extensão da restauração (sub ou 

supragengival) e o material restaurador (compósito e amálgama). Considerou-se 3 

níveis de variáveis: periodontal, dental e individual. Os resultados mostraram que de 

28.796 sítios periodontais avaliados, foi observado perda de inserção clínica e 

profundidade de sondagem  ≥4 mm em 1,5% e 4,8%, respectivamente. Modelo 

estatístico multinível mostrou que restaurações proximais tiveram um efeito 

significante na perda de inserção clínica e profundidade de sondagem e que 
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restaurações subgengivais de amálgama exibiram maior efeito quando comparado às 

supragengivais e às restaurações de compósito. Assim, os autores concluíram que o 

estudo suporta parcialmete a hipótese que restaurações proximais estão associadas 

com injúria periodontal, e embora não seja indicativo de doença, um expressivo 

aumento de perda de inserção clínica e profundidade de sondagem foi observado nos 

sítios restaurados. 

Ahmed et al. em 2018 compararam a condição periodontal ao redor de corôas 

protéticas, relativamente ao percentual e número de pontos sangrantes , perda de 

inserção clínica e profundidade de sondagem em diferentes locais da margem das 

corôas. Foram incluídas no estudo 117 corôas; destas, 46 apresentavam margens 

subgengivais, 32 ao nível gengival e 39 em nível supragengival. Os escores dos 

índices de placa e gengival foram maiores nas margens subgengivais. Concluiu-se 

que o tecido gengival nas áreas de margens subgengivais tende a apresentar maior 

sangramento e 3 vezes mais chance de perda de inserção clínica em relação às 

margens supra gengivais. 

 

2.4.1 Posição das margens gengivais 

 

Valderhaug e Birkeland (1976) encontraram que depois de 5 anos, apenas 32% 

das margens de restaurações subgengivais (59%) continuavam subgengivais, o que 

significa o desenvolvimento de recessão gengival e maior perda de inserção nessas 

áreas. 

Ingber, Rose e Coslet 1977 avaliaram o conceito de distância biológica e o 

quanto ele é reflexivo nos procedimentos de dentística restauradora. Um dente que 

se encontra destruído seja por cárie ou fratura extensa pode parecer perdido, e a 

decisão de restaurá-lo ou não se baseia em diversos fatores como: proporção coroa-

raiz após restaurado, posição do dente no arco, previsibilidade do tratamento, estética, 

se o periodonto adjacente será comprometido provocando deformidades anatômicas 

e perda de suporte no dente em questão e a capacidade de manter o periodonto 

saudável após o procedimento restaurador. A combinação da inserção conjuntiva e 

inserção epitelial denominou-se como região de distâncias biológicas, as quais devem 

ser estritamente respeitadas durante quaisquer processos restauradores, uma vez 

que a invasão trará problemas como inflamação do periodonto marginal, perda óssea 
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e de nível de inserção. O objetivo de se manter a região livre de invasão é o que 

determinará se o caso clínico necessitará de procedimentos de reestabelecimento de 

distâncias biológicas, sejam cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cirurgias periodontais visam 

remover uma porção óssea da região invadida para que esta retorne a uma posição 

mais apical, proporcionando um espaço adequado e sem invasão para a formação de 

um novo complexo dentogengival, deixando o clínico com estrutura dentária suficiente 

sem a necessidade de violar estas distâncias. Aproximadamente 3mm coronais à 

crista óssea são necessários para permitir cicatrização e restauração adequada. 

Em 1987 Stetler, Bissada avaliaram a condição periodontal de dentes com 

restaurações submarginais associadas com faixas estreitas ou amplas de gengiva 

ceratinizada em 26 indivíduos. A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com 

a faixa de gengiva ceratinizada (< 2 mm – grupo I; ≥ 2 mm – grupo II), e cada grupo 

subdividido em dois sub-grupos: A- com restaurações subgengivais e B- dentes 

homólogos sem restaurações subgengivais. Os resultados demonstraram que, na 

presença de restaurações subgengivais, o grau de inflamação gengival é 

significativamente maior em associação com faixa estreita (< 2 mm) de gengiva 

ceratinizada do que com faixa ampla. Por outro lado, dentes não restaurados com 

faixa estreita ou ampla de gengiva não mostraram diferenças significantes na 

inflamação gengival. 

Wang et al. em 1993 demonstraram que dentes posteriores restaurados ou com 

corôas protéticas apresentavam mais lesão de furca e maior perda de inserção do que 

dentes não restaurados.  

Em 2003 Padbury Jr., Eber e Wang realizaram uma revisão sobre margens de 

restaurações e seus reflexos na saúde gengival, com o propósito de condensar tanto 

a literatura passada quanto presente envolvendo estes conceitos. Enquanto a maioria 

dos clínicos são conscientes quanto à forma, estética, função de uma restauração, e 

conforto da dentição, algumas incertezas permanecem sobre conceitos específicos 

como distâncias biológicas e indicações e aplicações de aumento cirúrgico de corôa 

clínica.  Embora a expressão distância biológica seja familiar à maioria dos clínicos, 

ainda existe confusão a respeito do seu significado e relevância para os 

procedimentos clínicos.  
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Revisão sistemática publicada em 2015 por Kim e Neiva investigou 

procedimentos de aumento de tecido mole periodontal não associados ao 

recobrimento radicular. Concluiu-se a partir de observações clínicas, que sítios com 

deficiência ou ausência de gengiva ceratinizada apresentam maior tendência de 

recessão e inflamação com o posicionamento subgengival de restaurações, indicando 

que procedimentos visando melhora da qualidade da gengiva estariam indicados 

previamente à conclusão do tratamento restaurador ou reabilitador para diminuir o 

trauma ao tecido e reduzir o risco de desenvolvimento de recessão gengival após a 

instalação das coroas protéticas.  

Recentemente, foi descrito na literatura o conceito de realocação da margem 

cervical (CRM), que consiste no posicionamento de uma camada basal direta de 

resina composta para elevar restaurações adesivas indiretas supra-gengivalmente. 

Ferrari et al. (2018) avaliaram o sangramento gengival em restaurações posteriores 

indiretas com uma das margens realocadas cervicalmente e a possível correlação 

entre profundidade das margens interproximais e sangramento à sondagem. Foram 

realizados procedimentos de CRM em ombro em 35 dentes posteriores e avaliados 

depois de 12 meses. As margens das cavidades foram confeccionadas abaixo da JCE 

e CRM foi aplicado em uma das caixas proximais. Coroas de dissilicato de lítio foram 

cimentadas. As caixas CRM apresentaram índices aumentados de sangramento após 

1 ano, porém não houve diferenças significantes entre os grupos. A distância linear 

entre a crista óssea e as margens da restauração foram de 2 mm em 13/19 (68,42%) 

sítios teste e em 6/11 (54,55%) no grupo controle. Os achados indicaram maior 

incidência de sangramento ao redor de dentes tratados com CRM e em coincidência 

com margens profundas posicionadas no mesmo nível ou a menos de 2 mm da crista 

óssea alveolar.  

 

2.4.2 Tipo de material restaurador 

 

Martinez em 2003, realizou um experimento em cães, nos quais foram 

realizados preparos cavitários classe V a 1 mm da margem óssea, propositalmente 

invadindo as distâncias biológicas, na face vestibular de dentes posteriores. Para a 

restauração dessas cavidades foram utilizados resina composta ou ionômero de vidro 

resinoso e amálgama. O objetivo da pesquisa foi verificar as respostas biológicas da 
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invasão das distâncias biológicas periodontais e também comparar a influência de 

cada material restaurador em relação à resposta gengival. Além de parâmetros 

clínicos, os animais foram sacrificados após 3 meses para obtenção de biópsias para 

o exame histológico. O autor concluiu que a invasão das distâncias biológicas 

produziu alterações periodontais em diferentes graus, e que a resposta inflamatória 

teve intensidade de acordo com o material restaurador, sendo que o ionômero de vidro 

resinoso desencadeou a menor resposta inflamatória, sem diferenças significantes em 

relação ao amálgama, mas diferente da resina composta que exibiu quadro 

inflamatório mais acentuado. 

Gomes et al. em 2005 avaliaram clínica e histologicamente a resposta 

periodontal de procedimentos restauradores em 3 cães beagle, que foram submetidos 

à adequação periodontal e realizando escovação diária com gel de clorexidina durante 

1 mês. Após este período o parâmetros clínicos como índice de placa  e profundidade 

de sondagem foram registrados no lado vestibular nos dentes experimentais (segundo 

e terceiro prémolares superiores, e segundo, terceiro e quarto prémolares inferiores). 

Rebateu-se retalhos de espessura total nestes dentes e com um cinzel se 

confeccionou janelas cirúrgicas que se estendiam à partir da crista óssea 

(aproximadamente 5 a 7mm de comprimento e 2mm de largura). As áreas radiculares 

expostas foram raspadas e 2 tipos de preparos cavitários foram realizados de acordo 

com a posição da parede  cervical,  e os materiais restauradores utilizados foram 

amálgama e ionômero de vidro modificado por resina. Cavidades tipo 1: parede 

cervical supragengival e cavidades tipo 2: parede cervical apical ao nível ósseo 

original (alojadas nas janelas cirúrgicas realizadas). As cavidades foram então 

restauradas utilizando amálgama ou cimento de ionômero de vidro e os retalhos foram 

reposicionados e suturados. As áreas foram controladas e os quadrantes esquerdos 

(superiores e inferiores) passaram a receber escovação diária. Passados 104 dias o 

índice de placa e profundidade de sondagem foram reavaliados, e os animais foram 

sacrificados para análise histológica (medida da distância da margem apical da 

restauração ao ligamento periodontal).  Os resultados mostraram que nos quadrantes 

esquerdos onde se realizou escovação o índice de placa foi de 0%, enquanto nos 

quadrantes direito, sem controle, a média foi de 66% (maxila) à 100% (mandíbula). 

Restaurações tipo 1 de amálgama estiveram associadas com maior distância da 

restauração ao ligamento (668um nos sítios sem controle de placa e 973um nos sítios 
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com controle de placa). Para as restaurações tipo 1 de ionômero de vidro a variação 

média da distância da margem apical ao ligamento periodontal foi de 448µm nos sítios 

sem controle de placa e 312µm nos sítios com controle de placa. Nas restaurações 

tipo 2 de amálgama, a variação média da distância da margem apical ao ligamento 

periodontal foi de 358µm nos sítios sem controle de placa e 541µm nos sítios com 

controle de placa, enquanto nas restaurações tipo 2 de ionômero de vidro a variação 

média da distância da margem apical ao ligamento periodontal foi de 385µm nos sítios 

sem controle de placa e 306µm nos sítios com controle de placa. Os sítios restaurados 

com amálgama tiveram o epitélio da bolsa completamente alterado, independente do 

tipo de cavidade. Restaurações em ionômero de vidro tipo 1, em sítios sem controle 

de placa, foram associadas com maior alteração epitelial em relação aos sítios com 

controle de placa. A maioria das restaurações com ionômero em cavidades tipo 2 não 

provocaram alteração do epitélio. Nas cavidades tipo I (confeccionadas onde a área 

cervical foi estendida ao nível supra gengival) a severidade da inflamação no tecido 

conjuntivo foi maior perto do epitélio da bolsa, e diminuindo em direção ao epitélio 

oral. Severos escores foram associados com amálgama na ausência de controle de 

placa, enquanto para o ionômero os escores foram mais brandos. O estudo mostrou 

que o grau de inflamação foi maior aos tecidos adjacentes às restaurações, 

diminuindo gradualmente ao se distanciar destas. As restaurações de amálgama 

foram associadas à maior extensão inflamatória tanto nas áreas com controle de placa 

quanto sem, além de estarem associadas alterações no epitélio, evidenciando então 

que a reação periodontal à invasão periodontal geram diferentes respostas teciduais 

dependendo da natureza do material (adesivo ou mecânico), levando a crer que as 

características dos materiais adesivos possam oferecer um contexto de maior 

biocompatibilidade nestas situações. 

Santamaria et al. (2013) avaliaram os resultados de recobrimento de recessões 

gengivais associadas com LCNC tratadas apenas por enxerto de conjuntivo 

subeptelial (ECS) ou combinado com restauração com ionômero de vidro modificado 

por resina em 36 pacientes com recessões classe I de Miller. As duas formas de 

tratamento resultaram em ganho de inserção e recobrimento radicular significativo, 

sem diferenças em relação aos grupos de estudo, o que pode sugerir que 

restaurações resinosas subgengivais podem ser biocompatíveis.  
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Pesquisa de Vrochari et al. em 2017 comparou a rugosidade média de um 

material cerâmico e uma resina composta usada para restaurações indiretas, após 

esmerilhamento e repolimento utilizando de meios convencionais intraorais, “in vitro”. 

Os materiais utilizados na pesquisa foram ceramic IPS e.max Press (EMP) e  resina 

Gradia (GR). Doze discos de cada material foram preparados de acordo com o 

fabricante e foram realizadas medidas iniciais de rugosidade, e os espécimes foram 

asperizados com pontas diamantadas. Posteriormente foram polidos com kit de 

polimento Dialite da Komet para a cerâmica, e sistema de acabamento e polimento 

Prisma Gloss Polishing para a resina. Com os resultados das médias de rugosidade 

inicial e a após o polimento, os autores concluíram que a porcelana alcançou melhor 

resultado que a resina com os meios de polimento intraorais, mas a rugosidade após 

o polimento, em ambos, foi significantemente maior que antes de se promover a 

asperização. Ambos os materiais exibiram rugosidade acima do limite crítico para 

aumento do acúmulo de placa e inflamação periodontal, mas foram considerados 

aceitáveis clinicamente 

Bertoldi et al em 2018 analisaram a resposta gengival diante de material 

adesivo (resina composta) numa observação histológica em humanos, comparando 

no mesmo dente o tecido gengival próximo a restauração de resina composta com o 

tecido gengival da porção hígida deste dente. Oito pacientes foram selecionados com 

dentes que necessitavam de tratamento endodôntico, restaurações pós instalação de 

núcleo protético, e então restaurações protéticas indiretas. Todos os pacientes 

mantiveram-se no protocolo de higiene definido. Após 3 meses da realização das 

restaurações as amostras gengivais foram colhidas e analisadas histologicamente.  

Em relação ao nível da inflamação, observou-se que esta era levemente menor no 

tecido gengival próxima à estrutura dentaria do que em relação à gengiva próxima à 

resina composta, porém sem significância estatística entre sítios hígidos e sítios 

restaurados. 

 

2.4.3 Contorno das restaurações 

 

Segundo Perel em 1971, as nuances de contorno das coroas clínicas naturais 

e artificiais são numerosas, e que sob o ponto de vista da periodontia, a anatomia do 

1/3 gengival das supefrfícies V e L tem um interesse especial, e que essas são as 
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áres das restaurações classe V. Segundo o autor a realização de um contorno protetor 

junto à margem gengival não aumenta a saúde de um tecido saudável; pelo contrário, 

isso pode predispôr à mudanças inflamatórias no tecido mole, devido ao acúmulo de 

debris pela alimentação e à falta de acesso à gengiva marginal pelos meios de 

higiene. 

Publicação de Yuodelis, Weaver e Sapkos em 1973 ressaltou que o sucesso 

de uma restauração deve ser considerado sob os pontos de vista do contorno, da 

anatomia oclusal, da adaptação marginal, contatos proximais, estética e função. Os 

autores ressaltaram que era frequentemente afirmado que o propósito da 

protuberância de esmalte vestibular e lingual dos dentes, era proteger a gengiva 

marginal livre dos efeitos da mastigação traumática, ou seja, que os abaulamentos da 

coroa desviariam o alimento do sulco gengival em direção à gengiva ceratinizada. 

Essa teoria tem sido apoiada há muito tempo e não tem sido seriamente questionada. 

Clinicamente é evidente que a retenção de placa é maior nas regiões em que as 

medidas de higiene rotineiras são relativamente inacessíveis, áreas interproximais e 

nas cervicais vestibulares e linguais; a manutenção de regiões vulneráveis ao acúmulo 

de placa, a íntima relação entre características morfológicas de uma corôa e o grau 

de acessibilidade devem ser considerados. O sobrecontorno ostensivo para proteger 

o sulco gengival na alimentação promove o acúmulo de partículas e matéria 

microbiana na área inacessível à limpeza pelo paciente. Um sobrecontorno 

“superprotege” a placa microbiana. 

O estudo de Parkinson em 1976 teve como objetivo investigar se o contorno 

excessivo de corôas representaria nicho de acúmulo de placa. No estudo incluiu-se 

uma amostra total de 50 restaurações, sendo 25 coroas totais metálicas e 25 coroas 

totais revestidas em porcelana; 50 dentes contralaterais serviram de controle. Os 

resultados mostraram que nas coroas totais metálicas, 80% tinham largura V-L maior 

que os dentes controles contralaterais (variou de – 0,3 à 1,1 mm), enquanto que para 

as coroas de porcelana a variação de maior largura foi de 0,2 à 1,6 mm, sendo essas 

diferenças estatisticamente significantes entre as coroas artificiais, com pior resultado 

para as coroas revestidas em porcelana. Quanto ao acúmulo de placa, quando se 

comparou a média do índice de placa nas coroas de porcelana com os dentes naturais 

a diferença foi estatisticamente significante (1,16 para corôas e 0,56 para dentes), o 

mesmo ocorrendo para as corôas metálicas (1,24 para corôas e 0,72 para dentes). 
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Não houve diferenças significantes no acúmulo de placa entre os tipos de coroas 

artificiais. 

O sobrecontorno das restaurações também representa um fator de risco à 

inflamação gengival. Lang et al. (1983) demonstraram restaurações com 

sobrecontorno de 0,5 a 1,0 mm contribuem para o processo de inflamação dos tecidos 

gengivais devido ao potencial de acúmulo de placa, com microbiota composta por 

altas proporções de bactérias anaeróbias Gram-negativas, enquanto que a microbiota 

associada com margens de restaurações bem adaptadas estavam compostas por 

bactérias compatíveis com saúde gengival ou gengivite inicial. Nos dois grupos desse 

estudo, as restaurações foram posicionadas aproximadamente 1mm 

subgengivalmente, mas houve inflamação apenas no grupo com sobrecontorno e 

restrita ao tecido mole, sem perda de inserção periodontal. Após a colocação das 

restaurações com sobrecontorno, houve aumento progressivo do sangramento 

gengival de 44% após 7-11 semanas para 100% após 22 semanas, período em que 

se observou também sangramento espontâneo em 23% dos casos. Opostamente, 

onde foram instaladas restaurações com margens perfeitamente adaptadas, não se 

observou sangramento gengival ao longo do período do estudo. Além disso, quando 

restaurações com excesso foram substituídas por restaurações bem adaptadas, 

houve redução gradativa do sangramento à sondagem, voltando aos níveis iniciais 

depois de 20-27 semanas. Simultaneamente ao aumento do sangramento à 

sondagem, houve aprofundamento do sulco decorrente da inflamação gengival em 

cerca de 1-2 mm. Portanto, pode-se concluir que restaurações subgengivais com 

margens com excesso facilitam o acúmulo de placa, alteram a qualidade da microbiota 

e favorecem a inflamação gengival. 

Kohal, Pelz e Strub em 2004 avaliaram o efeito de 3 diferentes contornos de 

corôas subgengivais, em cães, quanto à composição da microbiota subgengival. No 

estudo foram utilizados 4 cães, nos quais os 2º e 3º prémolares foram preparados em 

3 quadrantes e reabilitados com corôas, em ouro. Um quadrante serviu como controle. 

As corôas tinham diferentes perfis de emergência, incluindo contorno normal,  

sobrecontorno de 30 graus e de 50 graus. Durante o período do estudo, higiene oral 

foi instituída 7 vezes por semana, e amostras microbiológicas foram colhidas  dos 

sítios testes e controles, no “baseline”, após 3 meses e após 5 meses. Os resultados 

mostraram que houve predomínio de P. intermedia, T. denticola e C. showae nos dois 
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grupos no baseline. Aos 3 meses a quantidade total de bactérias aumentou e uma 

variedade mais ampla de espécies foi detectada. A frequência de detecção da maioria 

das espécies bacterianas aumentou do “baseline” para 5 meses. A frequência de 

detecção de muitas espécies foi maior nos grupos com sobrecontorno do que no grupo 

com contorno normal e nos dentes naturais. Assim, os autores concluíram que corôas 

subgengivais com sobrecontorno mostram apenas leve efeito na composição 

microbiológica da placa, quando regime de higiene intensivo é instituído. 

 

2.4.4 Agregação Bacteriana 

 

Estudo de Lang, Kiel e Anderhalden em 1983, foi realizado com o objetivo de 

determinar se restaurações subgengivais com excesso resultariam em mudanças da 

microflora subgengival. No estudo foram incluídos 9 estudantes com dentes “limpos” 

e gengiva clinicamente saudável, com 5 restaurações onlay MOD em ouro, com 1 mm 

de excesso de margens proximais, colocadas em molares mandibulares por 19-27 

semanas; elas foram substituídas por 5 restaurações onlays semelhantes com 

margens clinicamente perfeitas, que serviram como controle. Outras 5 restaurações 

onlays foram colocados na ordem inversa nos demais pacientes. Coleta 

microbiológica foi realizada antes das restaurações e após a cada 2-3 semanas. Os 

resultados mostraram que após a colocação de restaurações com excesso, a 

microbiota subgengival parecia fortemente com a microbiota observada em casos de 

periodontite crônica, com aumento da proporção de bactérias anaeróbicas Gram 

negativas, de Bacteróides com pigmentação negra e anaeróbicos facultativos. 

Quando foram colocadas restaurações com margens clinicamente perfeitas a 

microbiota tinha característica de gengiva saudável ou gengivite inicial. As mudanças 

na microbiota subgengival foram claras, independentemente se as restaurações com 

excesso foram colocadas no 1º período do experimento ou após. Clinicamente houve 

aumento do índice gengival quando margens com excesso foram colocadas; 

sangramento gengival leve à sondagem precedeu a maior concentração de bacteróide 

pigmentados de negro. Nenhuma perda de inserção foi verificada. Essas mudanças 

na microbiota subgengival após a colocação de restaurações com excesso mostra um 

potencial mecanismo de iniciação de doença periodontal associada a fatores 

iatrogênicos 
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Estudo de Montanaro et al em 2004 teve como propósito investigar “in vitro” a 

adesão de cepas de Streptococcus mutans na superfície de diversos materiais 

restauradores. Os materiais utilizados no experimento foram : 3 compósitos fluidos 

(Filtek Flow, Tetric Flow e Arabesk Flow), 3 compósitos microhíbridos (Clearfil APX, 

Solitaire 2 e Z250), 2 ionômeros de vidro (Fuji IX e Fuji IX Fast), 1 compômero (F2000), 

1 ormocer – cerâmica organicamente modificada (Admira) e um material controle 

(superfície tratada como poliestireno). Espécimes em forma de discos (4,0 mm de 

diâmetro e 1 mm de espessura) de todos os materiais, foram preparados, esterilizados 

e após 4 semanas da polimerização foram colocados em uma suspensão bacteriana 

por 4 h, e então esses espécimes foram submetidos à análise de quantificação. Os 

resultados mostraram, que com exceção do ormocer Admira e do ionômero de vidro 

Fuji IX Fast, que se mostraram com maior aderência bacteriana, os outros materiais 

mostraram uma similaridade, com valores não diferentes estatisticamente em relação 

ao material controle, e que a liberação de flúor de alguns materiais não foi capaz de 

inibir a adesão bacteriana. 

Paolantonio et al. em 2004 investigaram as características clínicas e 

microbiológicas que ocorriam na gengiva após restaurações subgengivais com 

diversos materiais. O estudo incluiu 16 pacientes com idade entre 31 e 44 anos, não 

fumantes, que apresentavam 3 defeitos de abrasão/erosão para serem restaurados 

com amálgama, ou ionômero de vidro ou resina composta. Imediatamente antes dos 

preparos de cavidades classe V, exame clínico e coleta de placa subgengival na face 

vestibular e também de um dente adjacente, não tratado (controle) foram realizados, 

sendo repetidos à cada 4 meses, pelo período de 1 ano. Os resultados mostraram, 

que por todo o estudo os parâmetros clínicos não mostraram mudanças significativas 

em nenhum dos grupos; nenhuma mudança significante microbiológica foi observada 

nos grupos amálgama, ionômero de vidro e sítios controle, mas no grupo com resina 

composta houve um aumento significante na contagem total bacteriana, com 

significante decréscimo de bactérias aeróbicas Gram-positivas, associada com um 

aumento significativo de microbiota anaeróbica Gram-negativa, concluindo que 

restaurações de resina composta podem ter um efeito negativo na quantidade e 

qualidade da placa subgengival. 

Santos et al. em 2007 analisaram os reflexos na saúde periodontal e no 

acúmulo de biofilme subgengival do cimento de ionômero de vidro e resina composta 
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de microcargas, em sítios de restaurações subgengivais, durante um período de 6 

meses, Cinquenta e quatro pacientes, periodontalmente saudáveis, foram 

selecionados e divididos em grupos: grupo 1- pacientes com exposição radicular sem 

lesões cervical tratados com reposicionamento coronal de retalho(N=18); grupo 2- 

pacientes com exposição radicular  e lesões cervicais restauradas com cimento de 

ionômero de vidro e reposicionamento coronal de retalho (n=18); grupo 3- pacientes 

com exposição radicular, lesões cervicais tratadas com resina composta de 

microcarga (N=18). Parâmetros como profundidade de sondagem, índice de placa, 

sangramento a sondagem foram medidos no “baseline” e 6 meses após as cirurgias 

de reposicionamento de retalho. Os resultados mostraram que não houve diferenças 

significantes entre os grupos quanto aos parâmetros clínicos avaliados, assim como 

a média de recobrimento radicular. Para o grupo com restaurações de ionômero 

observou-se significante diminuição na proporção de 9  periodontopatógenos, para o 

grupo com resina composta  houve um aumento significativo na proporção de 

Fusobacterium nucleatum polymorphum e Gemella morbillorum,  e uma redução em 

5 periodontopatógenos. Conclui-se que aos 6 meses, que restaurações de resina 

composta ou cimento de ionômero de vidro, subgengivais, com bom acabamento, não 

afetaram negativamente a saúde periodontal. Entretanto, o cimento de ionômero de 

vidro pareceu exercer maiores efeitos positivos em relação a composição do biofilme 

subgengival em relação às resinas compostas. 

A publicação de Aykent e colaboradores em 2010, teve como objetivo examinar 

o efeito de diferentes métodos de acabamento e polimento de superfícies de materiais 

restauradores (2 resinas compostas indiretas de nova geração- SR Adoro e Estenia; 

1 resina composta direta - Tetrice; 1 cerâmica- VITABLOCS Mark II), na adesão 

microbiana (S. mutans).  Quarenta espécimes de cada material foram obtidos e 

divididos em 4 grupos que foram assim tratados: instrumentos rotatórios diamantados, 

discos abrasivos de papel (Soft-Lex), pontas de borracha silicone-carbide (Shofu) ou 

feltro com pasta diamantada. A rugosidade superfícial foi medida com perfilômetro. 

Os espécimes foram cobertos com saliva artificial e mucina para produzir uma pelícola 

e uma suspensão bacteriana foi então adicionada para aderir a ela (24h) e a adesão 

bacteriana foi analisada com microscópio confocal à laser. Os resultados do 

experimento mostraram maiores rugosidades superfíciais para o grupo SR Adoro com 

instrumentos rotatórios diamantados, e as menores adesões bacterianas foram 
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constatadas nos grupos cerâmica e SR Adoro. A quantidade de adesão bacteriana 

variou dependendo do tratamento superfícial e do material, mas houve uma 

significante e positiva correlação entre a rugosidade e a adesão bacteriana. 

Morrier et al em 1998 avaliaram o efeito antibacteriano de amálgamas, ligas, 

elementos e fases, diante de bactérias cariogênicas Actinomyces viscosus e 

Streptococcus mutans. Os materiais avaliados foram: amálgamas comerciais 

(Amalcap-Vivadent; Cavex Avalloy LC e DP – Cavex; Cupromuc-Merz; Fluoralloy e 

Synalloy–Dentoria), ligas Ag-Cu, fases ƴ, ƴ1, ƴ2 e Cu6Sn5, metal puro e soluções de 

cloreto de cobre, mercúrio, estanho e zinco, e fluoreto de sódio aquoso. Os resultados 

indicaram que Cupromuc/Fluoralloy, amálgama sem ƴ2 e Amalcap exibiram alta, 

moderada e  nenhuma atividade antibacteriana respectivamente. Atividade 

antibacteriana não foi relacionada com o conteúdo de cobre. Entretanto mercúrio, 

cobre, liga Ag-Cu, fluoreto e zinco mostraram atividade antibacteriana (Hg˃Cu˃F˃Zn); 

estanho, fases gama e Cu6Sn5 não exibiram tal atividade. Os autores concluíram que  

embora Hg e Cu contribuíram significantemente para a atividade antimicrobiana dos 

amálgamas, alto conteúdo de cobre não está necessariamente correlacionado com 

alta atividade antimicrobiana. Esses elementos poderiam ser utilizados para conferir 

propriedades antimicrobianas ao amálgama, provavelmente dependendo da 

liberação, mas seus efeitos nas células do hospedeiro devem ser investigados. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Diante da proposta da nova classificação das doenças periodontais e peri-

implantares, o objetivo primário deste estudo foi avaliar transversalmente as 

condições de saúde e doença gengival e periodontal ao redor de dentes com 

diferentes tipos de restaurações ou próteses com términos subgengivais (SBG) em 

comparação com términos supragengivais (SPG), e em dentes hígidos, não 

restaurados (C). 

Os objetivos secundários desta pesquisa foram: 

• Avaliar a profundidade de sondagem, perda de inserção, perda óssea, 

índice de placa e sangramento em dentes restaurados ou reabilitados 

proteticamente com términos supra e subgengivais em comparação com 

dentes hígidos homólogos do mesmo indivíduo; 

• Avaliar a associação entre parâmetros periodontais e tipo de prótese ou 

restauração (coroa metalocerâmica, inlay, onlay, restauração em 

amálgama, resina ou ionômero de vidro). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Esse estudo, de natureza transversal e observacional, de não intervenção, do 

tipo boca-dividida, foi realizado nas clínicas de Periodontia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru – USP, após aprovação pelo CEP-FOB/USP (processo CAAE 

08505919.8.0000.5417 – ANEXO I). Todos os participantes foram orientados 

verbalmente e por escrito quanto à natureza do estudo e assinaram espontaneamente 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi garantido ao indivíduo não 

participar ou retirar seu Consentimento em qualquer momento, sem prejuízo algum ao 

andamento do seu tratamento. 

 

Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo 41 participantes, homens e mulheres, ≥ 18 anos de 

idade, apresentando restaurações ou reabilitações protéticas envolvendo as faces 

proximais em pelo menos 1 dente posterior. 

 

Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo indivíduos que não apresentaram restaurações ou 

coroas protéticas envolvendo as faces interproximais em dentes posteriores, usuários 

de medicamentos com efeito sobre os tecidos periodontais (ex: anti-convulsivantes, 

ciclosporina, beta-bloqueadores de cálcio), pessoas com doenças debilitantes, 

gestantes e lactentes. Foram também excluídos do estudo participantes com 

diagnóstico de periodontite, determinada pela presença de perda de inserção 

interproximal em dois ou mais dentes não adjacentes, perda óssea radiográfica e 

sangramento à sondagem em ≥ 10% dos sítios. 
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Anamnese e exame clínico 

 

Todos os participantes responderam ao questionário de saúde (ANEXO II) e 

foram examinados periodontalmente de acordo com as medidas de profundidade de 

sondagem (P.S.), perda de inserção clínica (PIC), índice de sangramento gengival 

(ISG) e índice de placa (IPl) (ANEXO III), como  parte dos procedimentos clínicos de 

rotina realizados para diagnóstico e planejamento dos pacientes em tratamento 

periodontal. Os exames de P.S., PIC e ISG foram realizados com sonda milimetrada 

do tipo UNC-15 em seis sítios/dente, com exceção dos terceiros molares. A sonda foi 

posicionada o mais paralelamente possível ao longo eixo do dente e introduzida no 

sulco com pressão suave. A medida de P.S. foi determinada pela distância entre a 

margem gengival (MG) e o fundo do sulco ou bolsa (FS/B). A medida de PIC foi 

determinada pela distância da JCE ao FS/B. Quando a JCE não esteve visível devido 

à presença de restaurações ou próteses, foram utilizados como pontos de referência 

o término da restauração ou prótese ou a posição da JCE do dente adjacente (quando 

detectável) e o FS/B. O ISG foi determinado pela ausência (0) ou presença (1) de 

sangramento até 10 segundos após a introdução da sonda no sulco gengival 

(AINAMO; BAY, 1975). O índice de placa foi determinado pela presença (1) ou 

ausência (0) de placa visível em quatro sítios (faces proximais: mesial e distal  e faces 

livres: vestibular e lingual) ao redor dos dentes (O’LEARY et al., 1972). 

 

Exame radiográfico 

 

As radiografias panorâmicas digitais (1:1) e intra-bucais constantes dos 

prontuários clínicos dos participantes foram utilizadas para análise da perda óssea 

interproximal. Para tanto, foi utilizado o software Adobe Photoshop, através da 

ferramenta linha, após calibração das imagens na proporção de 1:1, onde a distância 

da crista óssea alveolar e a JCE ou ponto de referência da prótese (em milímetros) foi 

determinada em dentes posteriores apresentando coroas protéticas e/ou restaurações 

interproximais dos tipos MOD, MO ou DO (Figura 1). 
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Figura 1 – Imagem da tela do computador para análise da distância entre a JCE e a crista óssea 
alveolar em imagens radiográficas digitais (1:1) no software Adobe Photoshop.  
 

Tipos de restaurações ou coroas protéticas 

 

Os tipos de restaurações ou coroas protéticas foram anotados em prontuário 

próprio, de acordo com o tipo de término (supragengival ou subgengival) e tipo de 

material restaurador (amálgama, resina, cimento de ionômero de vidro, cerômero, 

porcelana pura, metalocerâmica, zircônica ou outros). Vale ressaltar que os 

participantes apresentavam os dentes já restaurados para inclusão no estudo.  

Foram utilizados como controle dentes homólogos não restaurados ou com 

restaurações oclusais apenas. Após essa análise, a amostra foi dividida em dois 

grupos, de acordo com a localização do término interproximal: 

• Supragengival (SPG): Foram incluídos nesse grupo os dentes que 

apresentavam restaurações terapêuticas ou protéticas cujo término estava 

localizado coronalmente à MG; 

• Subgengival (SBG): Foram incluídos nesse grupo os dentes que 

apresentavam restaurações terapêuticas ou protéticas cujo término estava 

localizado subgengivalmente.  
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A distância do término das restaurações ou corôas e a crista óssea alveolar em 

imagens radiográficas foi utilizada para determinar invasão das distâncias biológicas, 

quando a distância entre a porção mais apical da restauração ou prótese e a porção 

mais coronal da crista óssea alveolar era ≤ 2 mm. 

A distância entre a margem gengival e o término das restaurações nos grupos 

experimentais e à junção cemento-esmalte no grupo controle (REF-MG) foi 

mensurada durante o exame clínico de sondagem periodontal, complementado pela 

análise das imagens radiográficas, para se determinar o nível do término das 

restaurações em relação à margem gengival. 

O grupo controle (C) foi composto por dentes homólogos não restaurados ou 

apresentando restaurações oclusais (classe I) apenas. 

 

Cálculo amostral 

 

O cálculo amostral se baseou nos valores médios de perda ou ganho de 

inserção encontrados na literatura, em trabalhos recentes de regeneração de defeitos 

periodontais, de acordo com a revisão sistemática e metanálise publicada por 

Khoshkam et al. em 2015. Adotando-se o valor médio de desvio-padrão de 1,11 mm, 

a fim de que uma diferença clínica mínima de 1 mm fosse detectada estatisticamente 

e considerando α=5% e β=20%, o número da amostra (n) deveria ser de 42 pacientes. 

Considerando uma estimativa de perda de 20% da amostra, o cálculo final resultou 

em n=50.   

 

Análise estatística  

 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente no programa GraphPad 

Prism 8.0 para Mac. Em todos os testes, foi adotado nível de significância de 5%. Os 

dados foram comparados entre os grupos SPG, SBG e C por meio de Anova para 

medidas lineares e paramétricas (P.S., PIC, perda óssea) e por meio de Kruskal Wallis 

para medidas não lineares e não paramétricas (ISG, IPl). A associação entre tipos de 

términos, de materiais restauradores e dos parâmetros clínicos e radiográficos 

periodontais foi investigada pelos testes de correlação de Pearson e Spearman, para 

dados paramétricos e não paramétricos, respectivamente. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram incluídos nesse estudo 41 pacientes com idade variável de 19 a 66 anos, 

os quais contribuíram com 635 sítios interproximais de dentes posteriores para 

análise. As características gerais da amostra estão descritas na Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 – Características gerais da amostra 
 
Idade (média; dp) 45,44 (12,90) 
Sexo 
    Homens (n, %) 
    Mulheres (n, %) 

 
16 (39,02%) 
25 (60,98%) 

Raça 
    Branca (n, %) 
    Amarela (n, %) 
    Parda (n, %) 
    Negra (n, %) 

 
32 (78,05%) 
6 (14,63%) 
2 (4,88%) 
1 (2,44%) 

Fumo 
    Não (n, %) 
    Sim (n, %) 

 
39 (95,12%) 
2 (4,88%) 

 

A tabela 2 demonstra os tipos de restaurações presentes nos grupos 

supragengival e subgengival. Houve maior prevalência de restaurações de amálgama 

no grupo SPG de coroas metalocerâmicas no grupo SBG, com diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. 

 

Tabela 2 – Tipos de restaurações presentes nos grupos SPG e SBG, de acordo com o tipo de material 
restaurador. 
 
Tipo de restauração SPG 

(n= 214) 
SBG 

(n= 42) 
Total 

(n= 256) 
Resina (n, %) 65 (30,37) 4 (9,52) 69 (26,95) 
Amálgama (n, %) 127 (59,35) 9 (21,43) 136 (53,13) 
Iônomero de vidro (n, %) 4 (1,87) 0 (0) 4 (1,56) 
Coroa (n, %) 18 (8,41) 29 (69,05) 47 (18,36) 

p< 0,0001; teste Chi-quadrado 
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Na tabela 3, estão descritas as características periodontais clínicas e 

radiográficas dos sítios C, SPG e SBG. Observou-se maior média de P.S. no grupo 

SBG quando comparado ao grupo C (p< 0,05), porém sem diferenças significantes 

em relação ao grupo SPG. O grupo SBG apresentou maior acúmulo de placa do que 

os grupos SPG e C. A distância entre a JCE ou, alternativamente, o término da 

restauração (quando a JCE não era visível) e a CA foi significativamente maior no 

grupo SPG. A posição média das restaurações subgengivais foi de 1,03 (1,96) mm 

subgengivalmente, enquanto que as margens das restaurações supragengivais 

estavam posicionadas, em média, a 0,42 (1,77) mm supragengivalmente. No grupo 

controle, a JCE, usada como ponto de referência), estava localizada 0,96 mm 

subgengivalmente, sem diferenças significantes em relação ao grupo SBG. 

 

Tabela 3 – Medidas periodontais lineares observadas nos sítios com restaurações supragengivais, 
subgengivais e não restaurados 
 
 SPG 

(n= 214) 
SBG 

(n= 42) 
C 

(n= 379) 
p 

P.S. (mm) 
Média (dp) 
Mediana (95%CI) 

 
2,32 (1,05)a,b 

2 (2,17; 2,46) 

 
2,59 (0,98)b 

3 (2,28; 2,90) 

 
2,19 (0,80)a 

2 (2,11; 2,27) 

 
0,01* 

PIC (mm) 
Média (dp) 
Mediana (95%CI) 

 
1,48 (1,82)a 

1 (1,23; 1,72) 

 
1,76 (2,10)a 

1 (1,10; 2,41) 

 
1,22 (1,39)a 

1 (1,08; 1,36) 

 
0,30* 

ISG 
Média (dp) 
Mediana (95%CI) 

 
0,21 (0,41)a 

0 (0,15; 0,27) 

 
0,30 (0,46)a 

0 (0,16; 0,45) 

 
0,21 (0,41)a 

0 (0,17; 0,25) 

 
0,36* 

IPl 
Média (dp) 
Mediana (95%CI) 

 
0,35 (0,66)a 

0 (0,26; 0,44) 

 
0,54 (0,50)b 

1 (0,39; 0,70) 

 
0,25 (0,44)a 

0 (0,20; 0,29) 

 
0,0003* 

JCE-CA (mm) 
Média (dp) 
Mediana (95%CI) 

 
2,77 (1,50)a 

2,45  
(2,57; 2,98) 

 
1,74 (1,56)b 

1,7  
(1,26; 2,22) 

 
1,99 (1,10)b 

1,7  
(1,88; 2,11) 

 
<0,0001* 

REF-MG (mm) 
Média (dp) 
Mediana (95%CI) 

 
0,42 (1,77)a 

1  
(-0,66; -0,18) 

 
-1,03 (1,96)a,b 

-1  
(-1,63; -0,42) 

 
-0,96 (1,20)b 

-1  
(-1,08; -0,84) 

 
0,03* 

*Kruskal-Wallis pós-teste Dunn; significante se p< 0,05 

  



Resultados  71 

 

Na tabela 4, observa-se a proporção de sítios de acordo com a profundidade 

de sondagem e perda de inserção. Dentes com restaurações subgengivais 

apresentaram significativamente menor prevalência de sítios com P.S. ≤ 2 mm do que 

dentes com restaurações supragengivais ou dentes hígidos (teste Chi-quadrado; p= 

0,01). Esse grupo também apresenta maior proporção de dentes com bolsas ≥ 4 mm 

(7,52%) do que os grupos supragengival (6,63%) e sítios saudáveis (2,63%). 

Houve maior prevalência de sítios saudáveis nos grupos SPG e C do que no 

grupo SBG (p< 0,05; teste Chi-quadrado). Houve significativamente maior proporção 

de sítios com perda de inserção no grupo SBG do que nos grupos SPG e C.  

 

Tabela 4 – Prevalência de sítios saudáveis, com bolsas e com perda de inserção nos diferentes grupos 
 
 
 

SPG 
(n= 214) 

SBG 
(n= 42) 

C 
(n= 379) 

p 

P.S. (%) 
≤ 2 mm 
3 mm 
4 mm 
5 mm 
≥ 6 mm 

 
142 (66,36%) 
55 (25,7%) 
11 (5,14%) 
3 (1,40%) 
3 (1,40%) 

 
20 (47,62%) 
18 (42,86%) 
2 (4,76%) 
1 (2,38%) 
1 (2,38%) 

 
263 (69,39%) 
106 (27,97%) 
4 (1,06%) 
4 (1,06%) 
2 (0,53%) 

 
0,01+

 

PIC (%) 
Sem perda 
1 mm 
2 mm 
3 mm 
4 mm 
≥ 5 mm 

 
84 (39,25%) 
62 (28,97%) 
20 (9,36%) 
13 (6,07%) 
11 (5,14%) 
24 (11,21%) 

 
11 (26,19%)  
15 (35,71%) 
5 (11,90%) 
7 (16,67%) 
1 (2,38%) 
3 (7,14%) 

 
121 (31,93%) 
171 (45,12%) 
30 (7,91%) 
20 (5,28%) 
22 (5,80%) 
15 (3,96%) 

 
0,0003+ 

+Teste Chi-quadrado; significante se p< 0,05 

 

A análise bivariada realizada nos diferentes grupos demonstrou correlação 

positiva entre a distância JCE-CA e os demais parâmetros periodontais no grupo C, 

conforme demonstrado na Tabela 5.  No grupo SPG, houve correlação positiva entre 

JCE-CA e os parâmetros P.S., PIC, IPl e REF-MG, indicando que esta medida 

aumenta proporcionalmente ao aumento das medidas de P.S., PIC, acúmulo de placa 

e distância entre a margem da restauração e a margem gengival. Não há correlação 

com o ISG neste grupo. 
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No grupo SBG, por outro lado, observou-se correlação positiva apenas entre 

JCE-CA e REF-MG. 

 

Tabela 5 – Análise bivariada da correlação entre JCE-CA e os demais parâmetros periodontais nos 
diferentes grupos 
 
Supragengival 
Correlação JCE-CA vs. P R 
P.S. 0,04 0,13 
PIC <0,0001 0,27 
SS 0,96 0,002 
IPl 0,0003 0,20 
REF-MG 0,0058 0,18 
Subgengival 
P.S. 0,53 0,09 
PIC 0,58 0,13 
SS 0,75 0,04 
IPl 0,77 -0,04 
REF-MG 0,001 0,48 
Controle 
P.S. < 0,0001 0,22 
PIC < 0,0001 0,38 
SS 0,01 -0,12 
IPl < 0,0001 0,23 
REF-MG < 0,0001 0,28 

 

A influência dos materiais restauradores nos parâmetros periodontais também 

foi analisada comparativamente entre os grupos por meio do teste Kruskal Wallis pós-

teste Dunn, com nível de significância de 5%. Foram excluídos da análise os sítios 

restaurados com cimento de ionômero de vidro (n= 4) devido ao tamanho da amostra 

e outros cujos tipo de restauração não puderam ser determinados (n= 4). Os 

resultados estão descritos na tabela 6. 

Os resultados obtidos demonstraram ausência de diferenças significantes entre 

os tipos de materiais restauradores relativamente às medidas de P.S., PIC e ISG. 

Houve maior acúmulo de placa em sítios restaurados com coroas metalocerâmicas 

do que com resina ou não restaurados. Houve maior distância JCE-CA nos sítios 

restaurados com amálgama. 
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Tabela 6 – Influência dos materiais restauradores nos parâmetros periodontais  
 
 Resina 

Composta 
(n= 70) 

Amálgama 
(n= 134) 

Coroa  
(n= 44) 

Controle 
(n= 379) 

p 

P.S.  
Média (dp) 
Mediana 
(95%CI) 

 
2,37 (1,06) 

2 
(2,11; 2,62) 

 
2,30 (0,95) 

2 
(2,14; 2,47) 

 
2,56 (1,26) 

2 
(2,18; 2,95) 

 
2,19 (0,80) 

2 
(2,11; 2,27) 

0,22 

PIC  
Média (dp) 
Mediana 
(95%CI) 

 
1,24 (1,31) 

1 
(0,92; 1,55) 

 
1,46 (1,82) 

1 
(1,15; 1,77) 

 
2,29 (2,58) 

1 
(1,51; 3,08) 

 
1,22 (1,39) 

1 
(1,08; 1,36) 

0,13 

ISG 
Média (dp) 
Mediana 
(95%CI) 

 
0,21 (0,41) 

0 
(0,11; 0,31) 

 
0,18 (0,39) 

0 
(0,11; 0,25) 

 
0,34 (0,47) 

0 
(0,19; 0,48) 

 
0,21 (0,41) 

0 
(0,17; 0,25) 

0,19 

IPl 
Média (dp) 
Mediana 
(95%CI) 

 
0,18(0,39)a 

0 
(0,09; 0,27) 

 
0,44(0,82)a,b 

0 
(0,30; 0,58) 

 
0,52(0,50)b 

1 
(0,36; 0,67) 

 
0,25(0,44)a 

0 
(0,20; 0,29) 

0,0002 

JCE-CA 
Média (dp) 
Mediana 
(95%CI) 

 
2,67 (1,58)a 

2,15 
(2,29; 3,05) 

 
2,71 (1,60)a 

2,50 
(2,43; 2,98) 

 
2,31(1,05)a,b 

2,30 
(1,99; 2,63) 

 
1,99 (1,10)b 

1,70 
(1,88; 2,11) 

<0,0001 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A nova classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares 

(CATON et al., 2018; ERCOLI; CATON, 2018) estabelece que o posicionamento de 

margens de restaurações dentro da área de epitélio juncional e inserção conjuntiva 

supracrestal (atualmente chamados de tecidos inseridos supracrestais) está 

associado com inflamação gengival e, possivelmente, recessão gengival, 

especialmente na presença de fenótipo gengival fino (KIM; NEIVA, 2015). No entanto, 

margens subgengivais de restaurações podem não estar associadas com inflamação 

gengival se o paciente for capaz de realizar adequadamente as medidas de controle 

de placa pessoal e as visitas de manutenção periódicas (ERCOLI; CATON, 2018).  

Assim sendo, este estudo investigou as condições periodontais, clínicas e 

radiográficas, ao redor de dentes restaurados e não restaurados de pacientes em 

tratamento odontológico na Faculdade de Odontologia de Bauru – USP. 

No total, foram analisados 635 sítios proximais, sendo 214 com margens de 

restaurações ou próteses supragengivais, 42 subgengivais e 379 faces dentárias 

proximais hígidas. Os resultados obtidos demonstraram que sítios restaurados 

apresentam profundidade de sondagem média significativamente maior do que sítios 

hígidos, porém sem diferenças estatisticamente significantes entre margens supra e 

subgengivais. Por outro lado, sítios com margens de restaurações subgengivais 

apresentaram acúmulo de placa significativamente maior do que sítios hígidos ou com 

restaurações supragengivais. Apesar disso, não houve diferenças significantes entre 

os grupos relativamente à perda de inserção e sangramento à sondagem, assim como 

relatado em outro estudo (DHANRAJ et al., 2017). 

Por outro lado, outros autores sugeriram que margens subgengivais de 

restaurações estão associadas à maior perda de inserção, profundidade de 

sondagem, acúmulo de placa e inflamação gengival do que margens de restaurações 

supragengivais (LANG et al., 1993; SCHÄTZLE et al., 2001; AHMED et al., 2018; 

ERCOLI; CATON, 2018; CATON et al., 2018).  
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Em 26 anos de acompanhamento, SCHÄTZLE et al. demonstraram que o grau 

de inflamação gengival ao redor de restaurações subgengivais foi maior do que aquela 

observada em dentes hígidos ou com restaurações localizadas a mais de 1 mm 

coronalmente à margem gengival. No entanto, foi ressaltado pelos próprios autores 

que os sítios teste apresentavam maior índice de sangramento inclusive no exame 

inicial, antes da confecção da restauração, podendo estar relacionada à presença de 

cáries proximais extensas, requerendo a realização de restaurações proximais 

também mais extensas. Esse é um dado relevante e que deve ser considerado, já que 

nosso estudo é do tipo boca-dividida e essas relações não foram observadas. 

A nova classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares 

também estabelece como fisiológica a distância entre a JCE e a crista óssea alveolar 

observada em imagens radiográficas variável entre 1 e 3 mm (LANG; BARTOLD, 

2018). Assim, a distância entre a JCE ou a porção mais apical da restauração (quando 

a JCE não estivesse visível) e a crista óssea alveolar foi medida nas imagens 

radiográficas digitais em proporção 1:1. Quando se considera medidas lineares 

médias, nenhum dos grupos apresentou distância JCE-CA > 3 mm; no grupo 

subgengival, houve menor distância das margens da restauração ou JCE à crista 

óssea alveolar (1,74 ± 1,56 mm), porém sem diferenças em relação ao grupo controle 

(1,99 ± 1,10 mm), enquanto que a distância entre a JCE ou margens da restauração 

à crista óssea alveolar foi significativamente maior no grupo supragengival (2,77 ± 

1,50 mm), sendo que neste grupo muitas vezes foi utilizado como ponto de referência 

o próprio término da restauração devido à dificuldade de visualização clara da JCE, o 

que pode ter introduzido um risco de viés nessa análise. Por outro lado, utilizando uma 

técnica radiográfica chamada de perfil radiográfico paralelo, Alpiste-Illueca observou 

que a distância média entre a JCE e a crista óssea em dentes anteriores superiores 

foi de 2,05 ± 0,87 mm, o que está de acordo com o observado em nosso estudo. 

Esses achados, embora aparentemente conflitantes, foram também 

demonstrados em cortes histológicos do periodonto de cães por Gomes et al. (2005), 

em sítios com cavidades experimentais restauradas por amálgama ou resina 

composta em posição supragengival ou no nível da crista óssea original (subgengival). 

Nos dois grupos, o controle de placa aumentou a distância entre o ligamento 

periodontal e o término da restauração, indicando remodelamento dos tecidos para 
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acomodação das distâncias biológicas. Isso poderia explicar porque, em nossa 

amostra, a distância entre a JCE/término da restauração foi maior no grupo 

supragengival. Deve-se ressaltar que todos os participantes estavam realizando 

tratamento odontológico nas clínicas da Faculdade de Odontologia de Bauru, e, 

portanto, sob controle de placa profissional, o que pode ter contribuído para os 

resultados observados. 

Adicionalmente, propostas recentes de tratamento das recessões gengivais 

com degrau apical com restauração em compósitos previamente à cirurgia de enxerto 

de tecido conjuntivo subepitelial e deslize coronal de retalho mostraram ganho de 

inserção, sugerindo que esses materiais podem ser biocompatíveis, mesmo quando 

colocados subgengivalmente (SANTAMARIA et al., 2013). 

Em nosso estudo, o término das restaurações subgengivais se encontrava mais 

apical e, portanto, mais próximo da crista óssea alveolar, enquanto que as margens 

das restaurações supragengivais se encontravam mais distantes da crista óssea 

alveolar, quando se considerou a mesma como ponto de referência para realização 

das medidas. Esta foi uma dificuldade encontrada para obtenção dessa medida, 

especialmente quando duas faces proximais adjacentes apresentavam restaurações 

radiopacas, o que dificultava bastante a determinação precisa da localização da JCE 

nas imagens radiográficas, tendo sido utilizado o término da restauração nestas 

situações como ponto de referência.  

Em média, as margens das restaurações estavam localizadas a 

aproximadamente 1 mm da margem gengival no grupo subgengival, com diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao grupo controle, porém sem diferenças 

em relação ao grupo supragengival. Isso significa que as restaurações supragengivais 

estavam localizadas próximas ao nível da margem gengival. O efeito deletério de 

margens subgengivais no acúmulo de placa e na inflamação gengival ocorre quando 

as margens estão posicionadas a mais de 1 mm subgengivalmente (SCHÄTZLE et 

al., 2001), o que implicaria em invasão das distâncias biológicas em pelo menos uma 

parte dos pacientes, já que existe variabilidade das dimensões das distâncias 

biológicas entre indivíduos, tipos de dentes, sítios e biótipo gengival (VACEK et al., 

1994; KOIS, 1996; ALPISTE-ILLUECA, 2004; SCHMIDT et al. 2013), explicando a 



80  Discussão 

 

ausência de diferenças significantes entre os grupos supra e subgengivais nos 

parâmetros periodontais clínicos observados em nosso estudo. 

Quando as margens das restaurações invadem as distâncias biológicas 

sagradas do periodonto marginal, o organismo responde com inflamação gengival, 

aprofundamento do sulco ou bolsa e perda de inserção (PASSANEZI; CAMPOS JR, 

1996; PASSANEZI et al. 2011). O estudo clássico de Gargiulo et al., em 1961, definiu 

que o comprimento do epitélio juncional pode variar de 0,7 a 1,35 mm, enquanto que 

o comprimento do sulco histológico pode variar de 0,6 a 1,76 mm, dependendo do 

estágio de erupção do dente. Em média, o epitélio juncional apresentou 0,97 mm de 

comprimento, enquanto que a área de inserção conjuntiva apresentou 1,07 mm e o 

sulco gengival histológico apresentou 0,69 mm. Assim, restaurações posicionadas a 

mais de 0,7 mm subgengivalmente poderiam invadir distâncias biológicas na maior 

parte dos casos e resultar em inflamação, aumento da profundidade de sondagem, da 

perda de inserção, recessão gengival e maior acúmulo de placa. No entanto, pudemos 

observar que o grupo SBG apresentou posicionamento subgengival das restaurações 

semelhante ao posicionamento da JCE no grupo C. Isso sugere ausência de invasão 

de distâncias biológicas, em média, nesse grupo, o que explica a ausência de 

inflamação gengival e de diferenças significantes entre os grupos na maioria dos 

parâmetros periodontais, com exceção do índice de placa. 

Quando ocorre invasão das distâncias biológicas por margens de restaurações 

ou próteses, pode ocorrer perda óssea crestal e remodelação do tecido conjuntivo 

dentro de 0 a 8 semanas (TARNOW et al., 1986). Como as restaurações avaliadas 

nesta pesquisa já estavam presentes no momento da inclusão, essa remodelação já 

teria ocorrido no momento da avaliação.  Além disso, devido à variação das 

dimensões biológicas entre pessoas e entre sítios no mesmo dente, o fato da 

restauração estar posicionada subgengivalmente não significa que houve invasão de 

distâncias biológicas. Quanto maior o tempo decorrido entre a confecção da 

restauração subgengival, maior é o acúmulo de placa e a inflamação gengival 

observadas ao longo do tempo (SCHÄTZLE et al., 2001), porém esse fator não foi 

determinado nesta pesquisa. 
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Em nosso estudo, as medidas médias obtidas indicaram não existir perda 

óssea, assim como não houve diferenças entre os grupos relativamente à perda de 

inserção e sangramento à sondagem, indicando que, embora os términos pudessem 

estar localizados subgengivalmente, as distâncias biológicas do periodonto marginal 

foram respeitadas, não se observando, portanto, perda óssea e de inserção 

associadas (PASSANEZI; CAMPOS JR., 1996; PASSANEZI et al., 2010, 2011). 

Recente revisão sistemática demonstrou não haver diferenças significantes nos 

parâmetros periodontais associados com términos supra e subgengivais, exceto por 

um pequeno aumento na profundidade de sondagem após a confecção das 

restaurações (DHANRAJ et al., 2017), corroborando os achados do nosso estudo. 

Também é importante ressaltar que a progressão da doença periodontal em sítios 

restaurados é semelhante àquela observada em sítios não restaurados, desde que 

não haja invasão das distâncias biológicas (SANT’ANA et al., 2002). 

Quando se analisou a prevalência de sulcos saudáveis e bolsas rasas, 

moderadas e profundas nos diferentes grupos, encontrou-se maior prevalência de 

sulcos saudáveis no grupo controle (69,39%), enquanto que o grupo subgengival 

apresentou a menor prevalência de sulcos saudáveis (47,62%), com diferenças 

significantes entre os mesmos (p= 0,01; teste Chi-quadrado). Quando se considera a 

prevalência de sítios com profundidade de sondagem ≥ 4 mm, observa-se que o grupo 

subgengival apresentou percentual maior (9,52%) do que os grupos supragengival 

(7,94%) e, principalmente, do que o grupo controle (2,65%). Esses achados indicam 

que a presença de restaurações pode estar associado com maior profundidade de 

sondagem, independentemente da posição do término. 

Além deste, outros fatores podem contribuir para a deterioração da saúde dos 

tecidos periodontais em dentes restaurados, tais como: qualidade da restauração 

(grau de polimento, ponto de contato efetivo), contorno das restaurações, período de 

tempo decorrido desde a instalação da restauração e tipo de material restaurador 

(KOIS, 1996). Em nosso estudo, a maior parte dos sítios analisados estava restaurado 

com amálgama, seguido da resina composta e de coroas metalocerâmicas. Embora 

o tempo de existência das restaurações não pudesse ser determinado pois os 

pacientes não sabiam informar quando as restaurações haviam sido confeccionadas, 

assim como relatado por Ababneh et al. (2011), a maior parte dos dentes restaurados 

em resina tinha menor tempo de existência do que dentes restaurados com amálgama 
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ou com coroas protéticas. Isso explica, ao menos parcialmente, o maior acúmulo de 

placa interproximal associado com esses dois tipos de restauração comparativamente 

a sítios restaurados com resina composta ou não restaurados (Tabela 6). Vale 

ressaltar que Ababneh et al. também observaram maior acúmulo de placa em dentes 

restaurados com amálgama, assim como Collares et al. (2018), que encontraram 

maior perda de inserção e profundidade de sondagem > 4 mm em dentes restaurados 

com amálgama e margens posicionadas subgengivalmente, embora a prevalência 

dessas condições fosse bastante pequena (1,5% e 4,8%, respectivamente), a 

despeito do tamanho considerável da amostra (28.796 sítios), indicando que o efeito 

deletério das restaurações no periodonto é bastante restrito. 

A qualidade das restaurações também pode influenciar a inflamação gengival, 

com materiais menos polidos favorecendo o maior acúmulo de placa (GULLO; 

POWELL, 1979; KOIS, 1996). Isso também pode explicar porque os sítios com 

restaurações de amálgama ou coroas protéticas, presentes na cavidade bucal dos 

participantes há vários anos e com diferentes graus de preservação, apresentavam 

maior acúmulo de placa do que as restaurações de resina composta. 

No entanto, não há diferenças nas medidas de profundidade de sondagem, 

perda de inserção e sangramento à sondagem em sítios restaurados com resina 

composta, amálgama ou coroas protéticas, já que, possivelmente, não houve invasão 

das distâncias biológicas, existindo uma área de 2 mm de tecido dental saudável entre 

o término das restaurações e a crista óssea alveolar para acomodação das distâncias 

biológicas (NEVINS; SKUROW, 1983; PARMA-BENFENATTI et al., 1986; TAL et al., 

1989; PASSANEZI et al., 2010, 2011). A distância JCE-CA foi maior nos grupos 

restaurados com resina composta ou amálgama comparado ao grupo controle, 

enquanto que nos sítios restaurados com coroa protética, a distância JCE-CA era 

maior mas sem diferenças estatisticamente significantes do que o grupo controle ou 

em relação aos grupos restaurados com resina ou amálgama. 

Relativamente à perda de inserção, as medidas lineares não mostraram 

diferenças estatisticamente entre os sítios com término supra ou subgengival em 

relação ao controle ou entre sítios tratados por meio de resina, amálgama ou coroa 

protética. Por outro lado, quando se investiga a prevalência de sítios com perda de 

inserção interproximal, observa-se que o grupo subgengival apresentou maior 
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percentual de sítios com perda de inserção interproximal (73,8%) do que os grupos 

supragengival (60,75%) ou controle (68,07%), o que está em consonância com outro 

estudo (AHMED et al., 2018). 

No grupo controle, a análise bivariada da correlação entre a distância JCE-CA 

e os diferentes parâmetros periodontais mostrou correlação positiva com 

profundidade de sondagem, perda de inserção, índice de placa e distância REF-MG, 

indicando que, quanto maiores fossem essas medidas, maior seria a distância JCE-

CA. Da mesma forma, houve correlação positiva entre esses parâmetros e a distância 

JCE-CA no grupo supragengival, enquanto que no grupo subgengival houve 

correlação positiva apenas entre as distâncias JCE-CA e REF-MG, indicando que 

quanto mais profundas as restaurações, maior era a distância JCE-CA. 

Alguns fatores importantes devem ser destacados na realização deste estudo. 

Em decorrência da pandemia COVID-19, o número de pacientes incluídos na amostra 

final foi menor do que o planejado e foi necessário avaliar as medidas JCE-CA em 

imagens radiográficas já existentes no prontuário dos pacientes. Muitas dessas 

imagens não apresentavam a mesma qualidade das radiografias obtidas para esta 

finalidade, dificultando a visualização da JCE em decorrência da sobreposição de 

imagens, e nem correspondiam à condição atual do dente avaliado. Isso pode explicar 

porque a distância JCE-CA foi maior no grupo supragengival do que no grupo controle, 

já que, em muitos casos, o término da restauração foi usado como ponto de referência 

para obtenção da medida. Assim, cabe interpretar que não há diferença clínica 

significativa nessas medidas em dentes com restauração supragengival em relação 

aos dentes hígidos. 

Por outro lado, a menor distância JCE-CA no grupo subgengival significa maior 

proximidade entre o término da restauração e a crista óssea alveolar. Como os 

pacientes foram triados na clínica de Periodontia ou na Clínica Integrada, corria-se o 

risco de incluirmos participantes com periodontite na amostra. Assim, quando o 

paciente apresentasse perda óssea e de inserção interproximal em ≥ 2 dentes não 

adjacentes, os sítios com doença periodontal foram excluídos da análise mesmo que 

apresentassem restaurações proximais para minimizar o risco de viés. 
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Diferentes estudos sugeriram que a inflamação e recessão gengival associadas 

a margens subgengivais de restaurações são piores em dentes com fenótipo gengival 

fino (STETLER; BISSADA, 1987; KIM; NEIVA, 2015; ERCOLI; CATON, 2018). No 

entanto, também em decorrência da pandemia COVID-19, não foi possível coletar os 

dados relativos à altura e espessura da gengiva ceratinizada de todos os participantes. 

Assim, outros estudos são necessários para melhor investigar a influência das 

margens das restaurações na condição de saúde do periodonto. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Dentro da metodologia empregada, pode-se observar que: 

� Restaurações supra ou subgengivais não estão associadas com maior 

inflamação gengival, desde que não haja invasão das distâncias biológicas.  

� Restaurações supra e subgengivais estão associadas com aumento da 

profundidade de sondagem média em comparação com superfícies 

hígidas, não restauradas. 

� Restaurações subgengivais apresentam maior acúmulo de placa do que 

restaurações supragengivais ou superfícies íntegras.   

� O acúmulo de placa é significativamente maior em superfícies restauradas 

por amálgamas ou coroas protéticas, possivelmente associadas com o 

tempo de existência das restaurações. 

� A prevalência de sítios saudáveis, com profundidade de sondagem rasa (< 

2 mm) é significativamente maior no grupo controle e no grupo 

supragengival do que no grupo subgengival. 

� A prevalência de sítios com perda de inserção interproximal é maior nas 

superfícies com margens subgengivais de restaurações. 

 

Esses achados indicam que outros estudos são necessários para melhor 

investigar o papel de outras variáveis na condição periodontal de dentes com margens 

de restaurações supra e subgengival. No entanto, vale salientar que restaurações 

subgengivais não são deletérias aos tecidos gengivais e periodontais desde que as 

distâncias biológicas do periodonto marginal sejam preservadas e que um bom 

controle de placa pessoal seja mantido. 
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ANEXO A – Ficha clínica periodontal 

Paciente:       Data do exame:    Examinador 
 Perda de inserção (JCE-FS) 

 

Profundidade de sondagem (MG-FS) Sangramento à sondagem (0- ausente; 1- 

presente) 

Índice de placa 

 MV V DV ML L DL MV V DV ML L DL MV V DV ML L DL M V D L 

17                       

16                       

15                       

14                       

13                       

12                       

11                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

37                       

36                       

35                       

34                       

33                       

32                       

31                       

41                       

42                       

43                       

44                       

45                       

46                       

47                       
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CO- crista óssea; 1Mobilidade: 0- ausente; 1- grau 1; 2- grau 2; 3- grau 3;  2Lesão de furca  classe: medida horizontalmente na furca. Classe II – até 1/3 do comprimento  do dente; classe II - > 1/3 mas a sonda não atravessa; classe III – a sonda atravessa o dente; Grau: 
distância entre o assoalho da furca e a porção mais coronal da crista óssea (perda óssea na furca); grau A-  1 a 3 mm;  B- 4 a 6 mm; C- ≥ 7 mm; 3 taxa de perda óssea; 4Trauma oclusal: 0- ausente; 1- primário; 2- secundário; 5Supuração: 0- ausente; 1- presente 

 

Mobilidade1 
Lesão de furca2 Perda óssea 

(JCE-CA) 

Taxa de perda 
óssea 

radiográfica3 

No unidades 
funcionais (UF) 

Trauma oclusal4  Supuração5 

Classe Grau 

17         

16         

15         

14         

13         

12         

11         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

37         

36         

35         

34         

33         

32         

31         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         
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Sítio gengival Sítio dentário 

 Profd REC EG AGC Biótipo JCE (A/B) Degrau (+/-) 

Ausente       

RT1       

RT2       

RT3       

RT= tipo da recessão; Profd REC – profundidade da recessão; EG- espessura gengival; AGC – altura da faixa de gengiva ceratinizada; JCE – junção cemento-

esmalte; classe A – JCE detectável; classe B- JCE não detectável; degrau = concavidade da superfície radicular; (+) significa presença de degrau cervical > 

0.5 mm; (-) significa ausência de degrau cervical 
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Ficha de avaliação das restaurações 

 

Nome do paciente: 

No do prontuário: 

Idade: 

Gênero: 

 

Dente:     Sítio: 

Profundidade de sondagem: 

Sangramento à sondagem:    (     ) sim (      ) não 

Placa:     (     ) sim (      ) não 

Tipo de restauração:   (     ) resina (     ) amálgama (      ) CIV 

    (     ) coroa metalocerâmica  (      ) cerâmica pura 

    (     ) coroa metálica   (      ) outros 

 

Tipo de término:   (     ) supragengival    (      ) subgengival 

 

Distância entre o término e a margem gengival: 

 

Distância JCE ou término – crista alveolar (Rx): 
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FICHA DE COLETA DOS DADOS 
 
 

Nome do paciente: _____________________________________________________ 

Número do prontuário: __________________________________________________ 

Sexo:  (    ) masculino  (     ) feminino 

Data de Nascimento: ____/_____/______ Idade: _______ Raça: ________________ 

Doenças sistêmicas: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Medicamentos em uso: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Fumante:  (    ) sim  (     ) não     (     ) ex-fumante 

Quantos maços/dia? 

Há quanto tempo parou de fumar? 

 

Avaliação 

Dente Tipo de 

restauração 

Tipo de 

término 

P.S. NIC ISG IPl JCE-CA * 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*considerar como referência a JCE (quando visível) ou término da prótese/restauração 

(quando a JCE não estiver visível) 
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Dados adicionais: 

Índice de placa de boca toda: 

Índice de sangramento de boca toda: 

Classificação da doença periodontal: 

 

Se existente no prontuário clínico, calcular também: 

Profundidade de sondagem média (boca toda, exceto 3º molares):  

Nível de inserção médio (boca toda, exceto 3º molares) : 

 

 

Exemplo de preenchimento: 

Dente Tipo de 

restauração 

Tipo de 

término 

P.S. NIC ISG IPl JCE-CA * 

16 MOD - 

amálgama 

Supragengival      

26 Coroa 

metalocerâmica 

Subgengival      

36 Hígido -----      
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