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Sondagem



Sondagem



Vídeo sondagem





Índice de sangramento papilar (ISP)
É um indicador sensível para a avaliação individual da 
gengivite, e sua execução demanda pouco tempo.

É eficaz para acessar a inflamação da papila interdental por 
meio do registro do sangramento à sondagem, nas áreas 
interdentais, durante o curso do tratamento.

O paciente acompanha com o espelho para que possa ser 
motivado pela verificação da redução do sangramento ao 
longo do tratamento.



Procedimento
O sangramento ocorre na sondagem do sulco gengival distal 
da papila, e depois, o mesial, partindo-se da base em 
direção à extremidade da papila. Após 20 a 30 segundos ( 
após o término da sondagem de 01 quadrante), a 
intensidade do sangramento é avaliada pela escala de graus.

Graus

Grau 1 – ponto 01 ponto de sangramento

Grau 2 – linha/pontos Diversos pontos ou uma linha 
delgada de sangramento

Grau 3 – triângulo O espaço interdental triangular 
é preenchido por sangue

Grau 4 - gotas Sangramento profuso (farto) 
flui para o espaço interdental e 
para os dentes ou gengiva



Somatória dos graus = valor de sangramento.

O ISP médio = valor de sangramento

número de papilas examinadas



Sonda de Nabers

Envolvimento de furca
(lesões de furca)



Furca
De acordo com a classificação 
proposta por Hamp et al. 
(1975), as lesões de furca
podem ser classificadas em:
Classe I caracterizada pela 
perda horizontal do tecido de 
suporte menor que 3mm
Classe II caracterizada pela 
perda horizontal do tecido de 
suporte maior ou igual a 3mm 
e 
Classe III caracterizada pela 
perda horizontal dos tecidos 
de um lado a outro da furca.



Perda óssea vertical(Tarnow e Fletcher, 1984)

Subclasse A: 1 a 3mm

Subclasse B: 4 a 6mm

Subclasse C: acima de 7mm



Sondagem Lesão de furca

Classe I                   Classe II                Classe III



Sondagem da furca





Comprimento do tronco radicular

A. Raízes bem separadas
B. Raízes separadas mas próximas
C. Raízes fusionadas e separadas apenas na sua porção apical
D. Presença de projeção do esmalte que pode levar ao 

envolvimento inicial da furca

Distância entre a JEC até a entrada da furca

Carranza, 2016



Anatomia da furca
Podem apresentar concavidades no teto da furca e possíveis 
canais acessórios, denominados de pontes de bifurcação, que 
complicam não só a raspagem, alisamento radicular e terapia 
cirúrgica, mas também a manutenção periodontal.

A odontoplastia pode reduzir ou eliminar essas pontes 
durante a terapia cirúrgica para obter-se um resultado ideal.

Carranza, 2016



Tratamento de Furca

Os comprometimentos de furca grau I e II podem ser 
tratados com procedimentos de raspagem, ou com cirurgias 
a retalho (convencionais ou regenerativas).

Os comprometimentos grau III podem ser tratados com 
procedimentos ressectivos (hemissecção ou remoção das 
raízes)



Terapia não-cirúrgica

Higiene oral com escovas interdentais

Carranza, 2016



Terapia cirúrgica 

Osteoplastia e odontoplastia

Carranza, 2016



Rizectomia e odontoplastia

Carranza, 2016



Grau de Mobilidade dental

Segundo Mühlemann (1975)

0 - Normal

1- Mobilidade detectável com tato

2 – Mobilidade visível (até 0,5mm)

3 – Mobilidade acentuada (até 1mm)

4 – Mobilidade muito acentuada ( 
mobilidade vertical, perda de função)

Wolf, Pag. 174-75



Mobilidade dentária
Sentido V-L



Mobilidade dentária



O aumento da mobilidade dental (contatos prematuros, 
traumas de dentes isolados) pode ser verificado da seguinte 
forma: 

O paciente deve abrir e fechar a boca ou ativar a musculatura 
mastigatória repetidas vezes. O profissional posiciona seu 
dedo indicador na vestibular do dente suspeito. 



Recessão Gengival

Classificação de Miller (1985)- forma

Define a perda de tecido gengival em sua largura e 
comprimento; em relação ao limite mucogengival ou à 
gengiva inserida remanescente

 Recessão Gengival 
(extensão total da 
margem)

 Fissuras de Stillmann
 Festão de McCall

 Classe I 
 Classe II
 Classe III
 Classe IV



Festão de McCall

Fissura Stillmann



O defeito não alcança a linha mucogengival
tratamento: recobrimento total com enxerto 
de conjuntivo não é possível



O defeito ultrapassa a linha mucogengival alcançando a 
mucosa móvel, papilas praticamente intactas.
tratamento: recobrimento total com a técnica de 
regeneração guiada é possível



Recessões largas que ultrapassam a linha mucogengival
alcançando a mucosa móvel. A contração tecidual e o 
posicionamento dental inadequado podem levar à perda 
considerável das papilas.
tratamento: o recobrimento parcial da superfície radicular. Não 
há possibilidade de regeneração papilar.



E: Perdas de tecidos periodontais ao redor de todo o dente 
(devida à periodontite ou a tratamento ressectivo)
D: casos de gengivoperiodontite ulcerativa, após repetidos 
surtos agudos
tratamento: impossível recobrimento radicular por meio de 
intervenções cirúrgicas



Recessão gengival
LOCALIZADA

Trauma oclusal

Contato prematuro

Interferência oclusal

GENERALIZADA

Trauma escovação

Perda óssea horizontal -
periodontite





Fenestração e deiscência



fenestração

defeito na tábua óssea 
alveolar que, frequentemente, 
deixa exposta uma porção da 
raiz do dente. Tem, 
usualmente, uma localização 
vestibular.

Foto Prof. Giuliene Passoni



deiscência
defeito vertical, estreito, 
na tábua óssea alveolar, 
habitualmente a 
vestibular, sobre a raiz de 
um dente; desde a crista 
óssea até à sua zona 
apical.


