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Como se trata a doença periodontal?
O tratamento das doenças periodontais consiste em controle da placa bacteriana, raspagem e alisamento da superfície radicular dos dentes com bolsas periodontais, remoção do tecido de granulação e dos fatores adicionais de
retenção de placa1, além de recorrente orientações de higiene oral. Segundo o National Institute of Health (NIH)2,
o principal objetivo do tratamento da doença periodontal
é controlar a infecção, e existem muitas formas de tratá-la,
dependendo de sua extensão.
A alteração ou remoção da microbiota patogênica é
importante para o controle das doenças periodontais1,3. É
também de extrema importância que os fatores de risco
para a doença (álcool, tabagismo, diabetes) sejam controlados e tratados1.

Bactérias formadoras de placa
Para que o tratamento tenha sucesso, é necessário o exame
preciso e o diagnóstico assertivo; porém, no estágio inicial
do plano de tratamento existem alguns fatores que fazem
com que nem sempre seja possível prever todos os aspectos
``
da terapia corretiva1:

Grau de sucesso do tratamento inicial ainda é desconhecido: a erradicação da doença dependerá da raspagem e do alisamento radicular; porém, está atrelado ao
comprometimento do paciente e de sua habilidade de
adoção de hábitos de dieta favoráveis e corretas práticas
de controle de placa.
Necessidade “subjetiva” do paciente pelo tratamento ainda é desconhecida: após o exame minucioso do
cirurgião-dentista, ele possui informações sobre tudo
que pode estar afetando as saúdes oral e geral do paciente (doença periodontal, cáries, afecções pulpares,
desordem das articulações etc.). Durante a consulta de
apresentação do diagnóstico, é importante que o cirurgião-dentista verifique quais são as necessidades subjetivas do paciente e se elas coincidem com tipo e volume
necessários de tratamento previsto pelo profissional.
Além de eliminar a dor, também é necessário satisfazer
as exigências estéticas e funcionais do paciente.
Resultado de certas etapas do tratamento não pode ser
previsto: no caso de pacientes que possuem múltiplos
elementos acometidos, seja por doença periodontal, cárie, necessidade de tratamento endodôntico ou protético,
é quase impossível prever os resultados alcançados.
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8. Terapia oclusal, que pode incluir ajustes, esplintagem e
Para minimizar os imprevistos, deve-se estabelecer
um risco para cada elemento. Com base nos resultados
movimentação para manter um equilíbrio oclusal.
dos exames e do diagnóstico, pode-se estimar os riscos de
9. Cirurgias pré-protéticas, incluindo aumento de coroa,
cada um dos dentes. Para isso, são observados três pontos
cirurgias mucogengivais, cirurgia a retalho, dentre ouprincipais: quais elementos têm prognóstico bom, quais
tras.
elementos têm prognóstico duvidoso e no caso de quais
10. Exodontia seletiva de dentes, raízes e implantes.
elementos não é aconselhável tratamento1.
11. Planejamento para colocação de implantes, controle e
Os dentes com bom prognóstico requerem terapia retratamento da peri-implantite.
lativamente simples e podem ser considerados pilares para
12. Procedimentos para facilitar o tratamento ortodôntico,
função. Os dentes duvidosos necessitam de terapia abranincluindo frenectomia, fibrotomia e ancoragem tempogente e, dentre as situações que podem ser consideradas
rária.
como prognóstico duvidoso, há: envolvimento de furca,
13. Avaliação pós-tratamento e controles periodontais.
defeitos ósseos angulares, perda óssea horizontal (mais que
dois terços da raiz), tratamento endodôntico incompleto,
Dente normal
patologia periapical, presença de pinos/núcleos volumosos
e cáries radiculares extensas1.
Nível ósseo
Esmalte
Já os dentes que se enquadrarem como “não aconsesaudável
lhável tratamento” podem ser extraídos durante a terapia
inicial e, dentre as situações quando não se aconselha tra- Gengiva
tamento, há: abcessos periodontais recorrentes, perda de saudável
Periodontite
inserção até o ápice, perfuração no terço apical da raiz, fratura longitudinal da raiz e fratura oblíqua no terço médio
da raiz1.
Placa e
cálculo
A estratégia de tratamento da doença periodontal
Aprofundamento
deve incluir a eliminação da infecção oportunista, assim
de bolsa
Inflamação
como a definição de parâmetros a ser atingidos. Dentre
1,4
eles, há :
1. Redução ou resolução do sangramento à sondagem.
2. Redução da profundidade de sondagem.
3. Tratamento das exposições de furca.
4. Estética e função satisfatória.
Recentemente, alguns estudos vêm mostrando uma nova
5
forma
de tratamento: em vez de ser realizada a raspagem por
Segundo a AAP , o tratamento da doença periodontal
sessões
e sítios (quadrantes ou sextantes), é realizada a rasdeve incluir:
pagem na boca toda em 24h e em, no máximo, duas sessões,
1. Orientação de higiene bucal e ações educativas aos
combinada com uso de clorexidina. Quirynen et al. (2006)6
pacientes, visando ao aconselhamento e ao controle
sugerem que este método seja terapia periodontal potencialdos fatores de riscos (stress e tabagismo).
mente mais eficaz do que o tratamento convencional.
2. Controle das inter-relações entre doença periodontal e
O intuito da raspagem da boca toda em uma ou duas
doenças sistêmicas.
sessões é reduzir a quantidade de patógenos nos sítios6,7.
3. Remoção de placa, cálculo, bactérias supra e subgenPorém, para Eberhard et al. (2008)8 e Apatzidou I e II9, o regival e raspagem e alisamento radicular meticuloso. Alsultado da revisão sistemática mostra que os efeitos do tragumas vezes, será necessário incluir a etapa cirúrgica.
tamento de raspagem e de desinfecção da boca toda são mo4. Os colutórios podem ser utilizados para reduzir, alterar
destos e sem grandes impactos no tratamento periodontal
ou eliminar a quantidade de microrganismos patogênise comparados à raspagem e ao alisamento convencional.
cos ou para alterar a resposta do hospedeiro.
Na prática, a decisão para selecionar uma técnica não ci5. Cirurgias ressectivas para reduzir ou eliminar bolsas
rúrgica sobre a outra deve incluir preferências do paciente.
periodontais e para criar um formato gengival que proA orientação de higiene dos pacientes com doença pepicie boa higienização.
riodontal
é de extrema importância, pois tem relação dire6. Procedimentos regenerativos e reconstrutivos, inta com saúde/doença periodontal. Uma dúvida de muitos
cluindo uso de membrana, enxertos ósseos ou compacientes é a necessidade de se utilizar colutórios bucais
binação de ambos, regeneração óssea, dentre outros.
para a higienização de qualidade.
7. Cirurgia plástica periodontal, para correção de retração, deformidades dos tecidos moles ou melhora a esExiste também a possibilidade de uso de antibióticos
tética gengival.
concomitantemente ao tratamento periodontal tradicional. ``
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A fase de reavaliação é uma análise completa dos resultados obtidos (eliminação ou controle obtido), implicando
novo exame das condições gengivais. Com o resultado dessa reavaliação, pode-se decidir se devem ser tomadas novas medidas adicionais ou corretivas ou se o paciente será
monitorado por terapia de manutenção.

Qual a importância de orientação e
manutenção da higiene bucal ao longo da
vida? Devemos usar colutórios?
O estudo base de Löe et al., de 196510, demonstrou que
a inflamação sofre influência direta pela quantidade de
placa presente na cavidade bucal. Assim, quando ocorre a remoção de placa, a inflamação pode ser revertida.
Este estudo se tornou um clássico na periodontia, pois
comprovou a relação direta entre higienização oral para
controle da gengivite.

1. Tamanho do cabo apropriado para a idade de habilidade do usuário.
2. Tamanho da cabeça apropriada para as dimensões da
boca do paciente.
3. Extremidade arredondada, com cerdas de nylon ou
poliéster.
4. Cerdas macias, com configurações definidas pelo padrão ISO.
5. Modelos de cerdas que aumentem a remoção de placa
nos espaços interproximais e cervicais.
A técnica ideal é aquela que permite ao indivíduo realizar a completa remoção da placa dental. Existem diversas
técnicas de escovação difundidas ao longo dos anos, tais
como: escovação horizontal, escovação de Leonard ou vertical, técnica de Stillman modificada, técnica de Charters e
técnica de Bass. Estudos mostraram que a técnica de Bass
possui grande eficiência na remoção de placa: a cabeça
da escova deve ser posicionada em uma direção oblíqua
e voltada para o ápice da raiz, e então são realizados movimentos rítmicos curtos. Desta forma, as cerdas conseguem
remover a placa da região da margem gengival e subgengivalmente1.

Técnica de Bass

Como descrito anteriormente, a placa é um biofilme, e
nele estão presentes diversas espécies bacterianas, estando
exposta à saliva e aos mecanismos naturais de autolimpeza. Porém, tais mecanismos não conseguem remover toda
a placa e, para que a remoção completa ocorra, é preciso
realizar a higienização oral1.
Consegue-se a remoção da placa por meio da remoção
mecânica. Apesar de existirem muitos outros dispositivos já
utilizados por diversas culturas (palitos de mascar, esponja de mascar etc.), o instrumento principal é a escova de
dente1.
Para Frandsen11, a eficácia da escovação baseia-se em
três fatores: o desenho da escova, a habilidade do indivíduo
e a frequência e a duração da escovação. A escovação ideal
deve ser realizada utilizando-se uma escova com design
favorável, com técnica efetiva e durante tempo adequado.
Segundo Egelberg e Claffey1,12, a escova dental manual
deve apresentar as seguintes características:

Com o surgimento das escovas elétricas, muita comparação surgiu entre as escovas convencionais e as “novas”, e
este assunto foi abordado nesta diretriz.
Outros tipos de escovas, como interdental e unitufo,
também podem ser usados como complemento da escovação com escova convencional e são muito utilizados por
pacientes com comprometimento periodontal. A limpeza
interdental por pacientes suscetíveis à doença periodontal
é extremamente importante, devido à deposição de placa
ser prevalente nessa região. As escovas unitufo são recomendadas para uso em regiões de difícil acesso (áreas de
furca e distal de molares) 1.
``
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O fio ou fita dental (um pouco mais larga que o fio dental) são métodos muito utilizados para remoção de placa
interproximal. Quando usado adequadamente, o fio dental
remove mais de 80% da placa proximal1. Para Waerhaug13,
a placa subgengival pode ser removida, desde que 2 a 3,5
mm do fio sejam introduzidos no sulco gengival.

``

alcance a saúde oral. Os colutórios podem ser utilizados;
entretanto, o uso de agentes preventivos deve ser complemento e não, substituto de métodos mecânicos (escova,
dentifrício e fio dental)1.
Cerda de uma escova após higiene oral e placa acumulada em uma
escova interdental após escovação

O dorso da língua acumula diversos tipos de microrganismos que podem servir como fonte de disseminação
bacteriana na cavidade oral. Define-se escovação da língua
como parte da higiene oral diária junto com a escovação
dos dentes e o uso do fio dental1.
O dentifrício é normalmente usado em combinação
com a escova dentária, com o intuito de facilitar a remoção
de placa. Estão inclusas em sua formulação fluoreto, substâncias antibacterianas, substâncias anticálculo e substâncias com propriedades dessensibilizantes1.
O controle mecânico da placa depende da participação
ativa do indivíduo, e o estabelecimento de tais hábitos de
limpeza oral depende muitas vezes da mudança de comportamento dos pacientes. É de extrema importância a
instrução e a motivação no controle mecânico da placa, e
o paciente (principalmente aquele com comprometimento
periodontal) deve ser a todo tempo motivado para que se

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2739068/Bet-won-t-forget-brush-tonight-These-gruesome-alien-invaders-bacteria-lurking-plaque-TEETH.
html#ixzz3mYu69v6y
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