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Orlando Ayrton de Toledo (Coordenador)
Soraya Coelho Leal
Tatiana Degani Paes Leme Azevedo
A Associação Brasileira de Odontopediatria (abo-odontopediatria) apresenta este
capítulo composto por três partes, a saber:
A) Doenças periodontais em crianças e adolescentes
B) Orientação para terapia periodontal
C) Tratamento da gengivite induzida por placa, periodontite crônica e outras condições
clínicas periodontais.

A) Doenças periodontais em crianças e adolescentes
Estudos epidemiológicos indicam que a gengivite de intensidade variável é quase
universal nas crianças e adolescentes1,19. Esses estudos indicam também que a prevalência das
formas destrutivas da doença periodontal é mais baixa nos indivíduos jovens do que nos
adultos. Levantamentos epidemiológicos em jovens têm sido realizados em diferentes regiões
do mundo, envolvendo indivíduos de várias origens. A maior parte desses estudos indica que
a perda do ligamento periodontal e do osso de suporte é relativamente incomum no jovem,
mas que a incidência aumenta nos adolescentes de 12 a 17 anos de idade quando comparada
com as crianças de 5 a 11 anos15,22. De forma geral, nos Estados Unidos, os estudos
epidemiológicos indicam que a prevalência de perda (ou destruição) grave do ligamento em
múltiplos dentes, entre crianças e adultos jovens, é aproximadamente 0,2% a 0,5%23. Apesar
dessa baixa prevalência, crianças e adolescentes devem receber avaliação periodontal
periódica, como um componente das consultas rotineiras.
No período de 30 de outubro a 02 de novembro de 1999, a Academia Americana de
Periodontologia organizou um Workshop Internacional a fim de estudar uma classificação e
as condições das doenças periodontais, do qual resultou uma nova classificação24. As doenças
periodontais abordadas obedecem ao Novo Sistema de Classificação. Clinicamente, as
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distintas infecções periodontais que podem afetar os indivíduos jovens incluem: 1) doenças
gengivais induzidas por placa; 2) periodontite crônica; 3) periodontite agressiva; 4)
periodontite como manifestação de doenças sistêmicas, e 5) doenças periodontais necrosantes.

Doenças gengivais induzidas por placa

Gengivite associada apenas com a placa dentária e doenças gengivais modificadas por
fatores sistêmicos associados com o sistema endócrino
Gengivite caracterizada pela presença de inflamação gengival sem perda detectável de
osso ou ligamento periodontal é comum em crianças1,19,25. Embora a microbiologia dessa
doença não tenha sido completamente caracterizada, o aumento de níveis subgengivais de
Actinomices sp., Capnocytophaga sp., Leptotrichia sp. e Selenomonas sp. tem sido
encontrado em crianças quando comparado com gengivite em adultos. Essas espécies podem,
portanto, ser importantes na sua etiologia e patogênese26,27.
A flutuação normal e anormal nos níveis hormonais, incluindo alterações nos níveis de
hormônio gonadotrófico durante o início da puberdade pode modificar a resposta inflamatória
da gengiva à placa dentária. De maneira semelhante, alterações no nível de insulina em
pacientes com diabete podem afetar a saúde gengival. Em ambas as situações, há um aumento
da resposta inflamatória à placa. Entretanto, a condição gengival geralmente responde à
minuciosa remoção dos depósitos bacterianos e à cuidadosa da higiene bucal diária28,29.

Periodontite

Periodontite agressiva, periodontite crônica e periodontite como manifestação de
doenças sistêmicas
Crianças e adolescentes podem adquirir qualquer das formas graves de periodontite
descritas nos procedimentos do Workshop Internacional para a Classificação das Doenças e
Condições Periodontais de 1999 (periodontite agressiva, periodontite crônica e periodontite
como manifestação de doenças sistêmicas). Entretanto, a periodontite crônica é mais comum
em adultos, enquanto a periodontite agressiva pode ser mais comum em crianças e
adolescentes24.
As características primárias da periodontite agressiva incluem uma história familiar de
perda

de

osso

e

ligamento.

Características

secundárias

incluem

anormalidades
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fagocitárias e resposta exagerada de macrófagos24. A periodontite agressiva pode ser
localizada ou generalizada. Na periodontite agressiva localizada (LAgP) os pacientes têm
perda de ligamento interproximal em pelo menos dois primeiros molares permanentes e
incisivos, com perda de inserção em não mais do que outros dois dentes além de primeiros
molares e incisivos. Na periodontite agressiva generalizada (GAgP), os pacientes têm perda
generalizada de inserção interproximal, incluindo pelo menos três dentes que não sejam
primeiros molares e incisivos. Em indivíduos jovens, o início dessas doenças é muitas vezes
bertário. Alguns investigadores têm observado que a forma localizada muitas vezes parece ser
auto-limitante30, enquanto outros sugerem o contrário20. Alguns pacientes inicialmente
diagnosticados como tendo LAgP foram observados como tendo GAgP ou reconhecidos
como periodontalmente saudáveis seis anos após o exame original31,32.
Muitos trabalhos sugerem que pacientes com LAgP possuem, geralmente, uma formação
muito pequena de placa dentária ou cálculo supragengivais31,43. Contrariamente, outros
investigadores encontraram placa e cálculo em níveis similares a outras doenças
periodontais44,45. Bactérias de provável importância etiológica incluem amostras altamente
virulenta de Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans combinadas com
espécies Bacteroides-like46,49. Em algumas populações, Eurobacterium sp estiveram
associadas à presença de LAgP50,51.
Vários distúrbios funcionais foram relatados em neutrófilos de pacientes com LAgP53,55.
Estes distúrbios incluem anomalias na quimiotaxia56,58, fagocitose59,60, atividade bactericida61,
produção de superóxido62,66, expressão do FcyIIIB (CD16) 67, geração de leucotrieno B468,69, e
ativação de canal de Ca²+ e mensageiro secundário70,75. O distúrbio na quimiotaxia foi, por
alguns investigadores, interpretado como sendo um defeito intrínseco56,58 e, por outros, como
sendo um defeito induzido. A influência desses defeitos funcionais na sensibilidade dos
indivíduos à LAgP é desconhecida, mas é possível que desempenhem um papel nas
manifestações clínicas da doença em alguns pacientes. Na verdade, em alguns casos que
exibem anormalidades fagocitárias, os defeitos neutrofílicos podem estar presentes após o
tratamento77. Marcadores moleculares de LAgP podem incluir um pequeno número anormal
de receptores químioatrativos78-81, e uma quantidade baixa anormal de uma outra
glicoproteína da superfície celular designada como GP-110.82,83 Receptores aderentes aos
monócitos e neutrófilos, tais comoLFA-1 e Mac-1, são normais em pacientes com LAgP.82,83
A GAgP, muitas vezes considerada como uma doença de adolescentes e adultos, pode
ter início em qualquer idade e, muitas vezes, afeta toda a dentição84,85. Indivíduos com GAgP
exibem acentuada inflamação periodontal e possuem grande acumulação de placa e cálculo84.
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Nos Estados Unidos, a prevalência de GAgP relatada em adolescentes (14 a 17 anos de idade)
é de 0,13%23. Áreas subgengivais de dentes afetados exibem elevadas porcentagens de
anaeróbios facultativos não-móveis, bastões Gram-negativos, incluindo Porphyromonas
gingivalis86,87. Em um trabalho, os níveis de P. gingivalis e Treponema denticola foram
significantemente altos nos pacientes com GAgP e LAgP, quando comparados com grupos
controle, tendo os pacientes com GAgP exibido os maiores níveis. Neutrófilos de pacientes
com GAgP frequentemente exibem quimioterapia suprimida, tal como observado na
LAgP77,87, com uma redução concomitante de GP-10. Este fato sugere uma relação entre as
duas variantes de periodontite agressiva82,83.
Alterações nos fatores imunológicos, tal como nas imunoglobulinas estão, como se
sabe, presentes na periodontite agressiva. As imunoglobulinas parecem ser influenciadas por
fatores genéticos e ambientais, e desempenham importante papel protetor na delimitação dos
efeitos da doença nos pacientes com periodontite agressiva. As moléculas de anticorpos
humanos IgG (imunoglobulina G) estão categorizadas em 4 subclasses designadas como IgG
1-4. A maioria dos anticorpos reativos com A. actinomycetemcomitans é específica para
lipopolissacarídeos de alto peso molecular, e é da subclasse IgG 2.
Esta resposta do anticorpo parece ser protetora, uma vez que pacientes com
periodontite de instalação precoce com alta concentração de anticorpos reativos ao
lipopolissacarídeo do A. actinomycetemcomitans têm significantemente menor perda de
inserção (uma medida da gravidade da doença) que pacientes que não possuem este
anticorpo.89,90
Os níveis totais de IgG2 no soro estão sob controle genético.91 Estes níveis também se
mostraram ser afetados pelo diagnóstico periodontal (pacientes LAgP apresentam níveis
muito elevados), raça (afro-americanos possuem níveis mais altos que caucasianos), e fumo
(fumantes apresentam níveis mais baixos de IgG2 , com notáveis exceções em alguns grupos
de pacientes).91,92,94,95 Estes fatores também influenciam respostas de anticorpos específicos
ao A. actinomycetemcomitans.91-93,95 Logo, a resposta protetora do anticorpo fornecida pelo
IgG2, bem como as manifestações clínicas da periodontite agressiva, é modificada pela carga
genética e fatores ambientais como o fumo e a infecção bacteriana.89,91-93,95,96
O sucesso do tratamento da periodontite agressiva depende do diagnóstico precoce,
direcionando a terapia contra os microrganismos infectantes e fornecendo um ambiente livre
de infecção para a cura.97 Embora exista alguma discordância entre estudos individuais no que
se refere ao tratamento da LAgP, a maioria dos autores recomenda a combinação cirúrgica ou
não cirúrgica de raspagem radicular em conjunto com a terapia antimicrobiana
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(antibiótico).47,98 Estes achados estão suportados por outro trabalho no qual terapia mecânica
meticulosa e repetida com antibióticos provou ser suficiente para paralisar a maioria dos casos
de LAgP.99 Entretanto, o tratamento cirúrgico pode ser efetivo para eliminar A.
actinomycetemcomitans sem o uso de antibióticos.100 Em um estudo em 25 lesões
periodontais profundas (profundidade de sondagem de 5 a 10 mm) em pacientes jovens com
LAgP, a raspagem e o alisamento radicular sozinhos não foram efetivos para a eliminação de
A. actinomycetemcomitans, enquanto a terapia cirúrgica foi efetiva.100 Não se sabe, entretanto,
se A. actinomycetemcomitans é o único organismo envolvido na patogênese da doença.
A maioria dos relatos sugerem que o uso de antibióticos é usualmente benéfico no
tratamento da LAgP. Dois relatos descrevem o uso de antibiótico exclusivamente.97,101 Em
ambos os relatos, pacientes com LAgP obtiveram ganho clínico de inserção significativo
quando avaliados após 12 meses com terapia à base de tetraciclina. A maioria dos relatos nos
últimos 10 anos, entretanto, recomenda a combinação de terapias utilizando antibióticos e
raspagem radicular cirúrgica e não-cirúrgica como o tratamento ótimo para a LAgP.98,102-116 O
antibiótico reportado de mais sucesso são as tetraciclinas, algumas vezes prescritas
sequencialmente com o metronidazol.103,117,118 O metronidazol em combinação com a
amoxicilina também tem sido utilizado, especialmente na ocorrência de resistência dos A.
actinomycetemcomitans à tetraciclina.111 Um único ensaio randomizado controlado no qual a
penicilina oral foi usada relatou que a terapia foi bem sucedida com ou sem antibiótico.119
Enquanto o uso conjunto de antibióticos com a raspagem radicular cirúrgica e não-cirúrgica
parece ser bastante efetivo para o tratamento do LAgP, a GAgP nem sempre responde bem a
uma terapia mecânica convencional ou a antibióticos usualmente empregados para o
tratamento da periodontite.30,118,120 Antibióticos alternativos podem ser requeridos, baseados
no caráter da flora patogênica. Em pacientes com GAgP que não responderam à terapia
periodontal padrão, testes laboratoriais de amostras da placa podem identificar patógenos
periodontais que são resistentes a antibióticos tipicamente utilizados para tratar a
periodontite.103 Tem sido sugerido que os testes de acompanhamento depois do uso de um
antibiótico adicional ou outra terapia podem ser úteis para confirmar a eliminação dos
organismos patogênicos alvos.103
A periodontite crônica é mais prevalente em adultos, mas pode ocorrer em crianças e
adolescentes. Pode ser localizada (menos de 30% da dentição afetada) ou generalizada (mais
de 30% da dentição afetada) e é caracterizada por uma taxa de progressão baixa ou moderada
que pode incluir períodos de destruição rápida. Mais ainda, a gravidade da doença pode ser
leve (1 a 2 mm de perda clínica de inserção), moderada (3 a 4 mm de perda clínica de
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inserção), ou grave (≥ 5 mm de perda clínica de inserção). Crianças e adultos jovens com esta
forma de doença foram previamente estudados como pacientes apresentando LAgP e GAgP.
Portanto, resultados publicados estão faltando para este grupo. Em pacientes com uma ou
várias doenças sistêmicas que predispõem à doença altamente destrutiva dos dentes decíduos,
o diagnóstico é de periodontite como uma manifestação da doença sistêmica. Assim como em
adultos, a periodontite associada à doença sistêmica ocorre em crianças e adolescentes. Estas
doenças

incluem

a

síndrome

de

Papillon-Lefévre,121-125 neutropenia

cíclica,126-130

agranulocitose,131,132 Síndrome de Down,133-135 hipofosfatasia,136 e deficiência de aderência
leucocitária.137,138 É provável que defeitos na função celular imune e neutrofílica associados
com estas doenças exerçam um papel importante no aumento da suscetibilidade à periodontite
e outras infecções. Na síndrome de Down, por exemplo, a quantidade da destruição
periodontal tem se mostrado positivamente correlacionada à gravidade dos defeitos
quimiotáxicos dos neutrófilos135. Em alguns casos, genes específicos foram associados com
estas doenças. O relato de consenso do Workshop de 1999 excluiu especificamente a
periodontite diabete-associada como uma forma específica de periodontite associada à doença
sistêmica. Os participantes concluíram que a diabete é um modificador significante de todas
as formas de periodontite. Num levantamento de 263 diabéticos tipo I, entre 11 e 18 anos de
idade, foi observado em 10% a ocorrência de periodontite evidente frequentemente localizada
nos primeiros molares e incisivos, embora a periodontite também seja encontrada na forma
generalizada.142 Sítios afetados subgengivais abrigavam A. actinomycetemcomitans e
Capnocytophaga sp.143
A periodontite como manifestação de doença sistêmica é uma doença rara em criança
que geralmente inicia-se na fase de erupção dos dentes decíduos até a idade de 4 ou 5
anos.144,145 A doença ocorre nas formas generalizada e localizada. Na forma localizada, os
sítios afetados exibem perda óssea rápida e inflamação gengival mínima.144 Na forma
generalizada, há uma perda óssea rápida ao redor de quase todos os dentes e evidente
inflamação gengival. Os neutrófilos de algumas crianças com diagnóstico clínico de
periodontite como manifestação de doenças sistêmicas apresentam anormalidades numa
glicoproteína da superfície celular (LFA-1, leucócito funcional antígeno-1, também conhecido
como CD11, e Mac-1). Os neutrófilos destes pacientes com LAD (deficiência de adesão
leucocitária) parecem ter menor habilidade de se mover, da circulação para sítios de
inflamação e infecção137. Sítios afetados carregam elevadas porcentagens de patógenos
putativos periodontais como o A. actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Eikenella
corrodens, e Capnocytophaga sputigena.146,147
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O tratamento da periodontite como manifestação de uma doença sistêmica em crianças
é similar ao tratamento da periodontite localizada e generalizada agressiva da dentição
permanente e há relatos que incluem a raspagem mecânica cirúrgica e não cirúrgica e terapia
antimicrobiana.124,127-130,132,134,142,144 Lesões localizadas têm sido tratadas com sucesso com
esta abordagem,145,145 mas o prognóstico no manejo da doença periodontal generalizada é
ruim quando doenças sistêmicas são fatores contribuintes.144,145 Em muitos casos, os dentes
afetados têm que ser extraídos.138,144,145

Doenças periodontais necrosantes
A doença periodontal necrosante (NPD) ocorre com variação, mas numa freqüência
baixa (menos de 1%) em crianças Norte-americanas e européias. É observada em maior
freqüência (2 a 5%) em certas populações de crianças e adolescentes de países em
desenvolvimento da África, Ásia e América do Sul.148-150 Os dois achados mais significantes
utilizados no diagnóstico da NPD são a presença de necrose e ulceração interproximal e o
surgimento rápido de dor gengival. Pacientes com NPD podem se sentir frequentemente
febris. Os sítios com gengivite/periodontite ulcerativa necrosante abrigam níveis elevados de
espiroqueta e P. intermedia,151 e a invasão tecidual por espiroqueta tem se mostrado
ocorrer.152 Fatores que predispõem crianças a NPD incluem infecções virais (incluindo HIV),
má-nutrição, stress emocional, falta de sono e uma variedade de doenças sistêmicas.148-150,153
O tratamento envolve a raspagem mecânica, instrução de higiene bucal, e acompanhamento
cuidadoso.154-156 Raspagem com ultra-som tem se mostrado particularmente efetivo e resulta
num rápido decréscimo dos sintomas.157 Se o paciente está febril, antibióticos podem ser uma
importante terapia adjunta. O metronidazol e a penicilina têm sido sugeridos como drogas de
escolha.151,158

Resumo
Crianças e adolescentes estão sujeitos a várias doenças periodontais. Embora a
prevalência das doenças periodontais destrutivas seja muito mais baixa em crianças que em
adultos, as crianças podem desenvolver formas graves de periodontite.23 Em alguns casos,
esta doença destrutiva é a manifestação de uma doença sistêmica subjacente conhecida. Em
outros pacientes jovens, a causa básica para o aumento da suscetibilidade e o estabelecimento
precoce da doença é desconhecida. Estas doenças são frequentemente familiais, sugerindo
uma predisposição genética para a doença agressiva. As modalidades atuais de manejo das
doenças periodontais de crianças e adolescentes podem incluir antibioticoterapia em
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combinação com a terapia cirúrgica e/ou não cirúrgica. Uma vez que o diagnóstico precoce
garante maior chance de sucesso do tratamento,97 é importante que o exame periodontal seja
realizado em crianças como parte da rotina da visita ao dentista.

B) Orientação para Terapia Periodontal
Pesquisas têm fornecido evidência de que as doenças crônicas inflamatórias
periodontais são tratáveis.1-8 Estudos também têm sido direcionados para fornecerem
informação para o melhor entendimento dos mecanismos da progressão e patogênese da
doença para tornar o tratamento das doenças periodontais mais efetivo e previsível.9-11 Como
um resultado dos avanços no conhecimento e terapia, a grande maioria dos pacientes é capaz
de manter sua dentição por toda a vida com tratamento apropriado, controle razoável de placa,
e cuidados de manutenção contínuos.12-21 Entretanto, existem algumas situações nas quais a
terapia tradicional não é efetiva em paralisar a doença. Nestas circunstâncias, a progressão da
doença pode ser reduzida, mas eventualmente pode haver perda dentária.14-21
A aderência às orientações que se seguem não vai garantir resultado de sucesso e não
vai prevenir todas as complicações ou problemas posteriores à terapia periodontal. Também
deve ser ressaltado que estas orientações descrevem sumários de avaliação e procedimentos
de tratamento de pacientes que foram apresentados de forma consideravelmente mais
detalhados em livros textos de periodontia bem como na literatura médica e odontológica.
Finalmente, a decisão por qualquer procedimento específico deve ser tomada pelo clínico sob
a luz de todas as circunstâncias apresentadas individualmente pelo paciente.

Escopo da periodontia
Periodontia é a especialidade da odontologia que incorpora prevenção, diagnóstico e
tratamento das doenças dos tecidos que suportam e circundam os dentes e implantes
dentários. Esta especialidade inclui a manutenção da saúde, função e estética de todas as
estruturas e tecidos de suporte (gengiva, ligamento periodontal, cemento, osso alveolar e sítios
para a recolocação de dentes). O manejo do paciente durante a terapia pode incluir a
administração de sedação consciente.
Os objetivos da terapia periodontal são de preservar a dentição natural, os tecidos
periodontais e tecidos peri-implantares; de manter e melhorar a condição periodontal e periimplantar, conforto, estética e função. Os sinais clínicos de periodonto saudável atualmente
aceitos incluem a ausência de sinais inflamatórios da doença como vermelhidão, inchaço,
supuração e sangramento à sondagem; manutenção de um nível de periodonto de inserção
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funcional; sem recessão ou com recessão mínima na ausência de perda óssea interproximal; e
implantes dentários funcionais.

Exame periodontal
Todos os pacientes devem ser submetidos a um exame periodontal completo. Tal exame
inclui uma discussão com o paciente e/ou responsável no que se refere à queixa principal,
revisão da história médica e odontológica, exame clínico e análise radiográfica. Testes
microbiológicos, genéticos, bioquímicos e outros testes diagnósticos podem ser úteis, em
nível individual, para avaliar o estado periodontal de pacientes ou sítios selecionados. Alguns
ou todos os procedimentos que se seguem devem ser incluídos num exame periodontal
completo:
1. Exame extra e intra-oral para detectar doenças ou condições não-periodontais.
2. Exame periodontal geral para avaliar a topografia gengival e estruturas relacionadas;
avaliar a profundidade de sondagem, recessão e nível de inserção; avaliar a saúde da
região subgengival com medidas como sangramento à sondagem e supuração; avaliar
o estado clínico da furca; e detectar lesões endo-periodontais.
3. Avaliar a presença, grau e/ou distribuição de placa, cálculo e inflamação gengival.
4. Exame dental, incluindo avaliação de cárie dentária, relação dos contatos proximais, o
estado das restaurações e aparelhos protéticos.
5. Determinação do grau de mobilidade dos dentes.
6. Exame da oclusão.
7. Interpretação de um número satisfatório de radiografias periapicais e interproximais
de qualidade e atuais.
8. Avaliação das possíveis inter-relações sistêmicas periodontais.

Estabelecendo um diagnóstico e prognóstico
O objetivo de um exame periodontal completo é o de se determinar o diagnóstico e
prognóstico periodontais. Este processo inclui uma avaliação dos tecidos periodontais para se
determinar a possibilidade do paciente de se submeter a tratamentos que incluem terapia nãocirúrgica, cirúrgica, regenerativa e reconstrutiva. Esta informação deve ser anotada na ficha
do paciente e comunicada ao mesmo e ao dentista que o indicou, quando apropriado.
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Doenças peridontais e condições
Doenças do periodonto podem ser categorizadas como doenças gengivais,
periodontais, doenças periodontais necrosantes, abscessos do periodonto e deformidades e
condições de desenvolvimento ou adquiridas.22 Gengivite é a inflamação da gengiva sem
perda de inserção ou sem perda não-progressiva de inserção. Outras doenças gengivais podem
ser modificadas por fatores sistêmicos, medicações ou má-nutrição. Periodontite é a
inflamação gengival com perda progressiva de inserção. Diferentes formas incluem, mas não
são limitadas a, periodontite crônica, periodontite agressiva, periodontite como manifestação
de doença sistêmica, periodontite ulcerativa necrosante e periodontite associada a lesões
endodônticas. Periodontite pode ser ainda categorizada pelo grau de perda de inserção como
leve, moderada ou severa; pela extensão como localizada ou generalizada; e pelo estado póstratamento como recorrente ou refratária. Recessão facial envolvendo perda de inserção
periodontal e tecido gengival afeta crianças e adultos.

Desenvolvimento de um plano de tratamento
Os achados clínicos aliados ao diagnóstico e prognóstico devem ser utilizados para
desenvolver um plano de tratamento lógico para eliminar ou aliviar os sinais e sintomas das
doenças periodontais e dessa forma paralisar ou diminuir a progressão da doença. O plano de
tratamento deve ser utilizado para estabelecer os métodos e a seqüência do tratamento
periodontal apropriado. Quando indicado, o plano de tratamento deve incluir:
1. Consulta médica ou indicação para tratamento quando apropriado.
2. Procedimentos periodontais a serem realizados.
3. Consideração de consulta ou tratamento restaurador, protético, ortodôntico e/ou
endodôntico coadjuvante.
4. Previsão para reavaliação durante e após a terapia periodontal.
5. Consideração de agentes quimioterápicos como tratamento coadjuvante.
6. Consideração de testes de diagnóstico que pode incluir avaliação microbiológica,
genética ou bioquímica ou monitoramento durante o curso da terapia periodontal.
7. Programa de manutenção periodontal.

Consentimento informado e relatório do paciente
Quando riscos, potenciais complicações são previstas ou a possibilidade de falha estiver
associada ao tratamento, o consentimento informado deve ser obtido antes de se iniciar a
terapia. A informação dada ao paciente nestas circunstâncias deve incluir o seguinte:
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1.

O diagnóstico, etiologia, terapia proposta, possibilidade de tratamento (s) alternativo
e prognóstico com e sem a terapia proposta ou alternativas possíveis.

2.

Recomendações quanto à indicação de outros profissionais de saúde quando
necessário.

3.

Os riscos e potenciais complicações previstas inerentes associadas com a terapia
proposta, incluindo falha levando finalmente a perda do dente.

4.

A necessidade de manutenção do tratamento periodontal depois de uma terapia ativa
em função do potencial de recorrência da doença.

Uma via do consentimento do paciente à terapia proposta deve ser mantida. Ainda mais,
anotações completas do diagnóstico, tratamento, resultados, e acompanhamento recomendado
são essenciais, começando pelo exame inicial e continuando enquanto o paciente estiver sob
cuidados. Quando riscos e potenciais complicações forem previstos, ou possibilidade de falha
estiver associada ao tratamento, é aconselhável que se obtenha o consentimento informado
por escrito antes do início da terapia.

Procedimentos de tratamento
Uma grande variação de terapias existe na periodontia. Nenhuma abordagem isolada
pode fornecer a única possibilidade para se tratar uma ou todas as doenças periodontais. Uma
modalidade de tratamento pode ser apropriada para qualquer sessão da boca enquanto outra
abordagem pode ser aplicável a outros sítios.
Quando indicado, o tratamento periodontal deve incluir:
1. Educação do paciente, treinamento individual de higiene bucal, e aconselhamento
quanto ao controle de fatores de risco (e.x.: fumo, condições médicas, stress) com
referência quando apropriado.
2. Remoção de placa bacteriana e cálculo supragengival e subgengival são realizados por
meio de raspagem periodontal. O alisamento radicular abrangente é utilizado para
tratar irregularidades superficiais da mesma ou alterações causadas por problemas
periodontais. Em algumas circunstâncias, estes procedimentos podem ser incorporados
ao tratamento cirúrgico.
3. Procedimentos finais quando apropriados incluem avaliação pós-tratamento com
revisão e reforço de higiene bucal diária.

Os seguintes cursos de tratamentos podem ser indicados em adição aos procedimentos
mencionados acima:
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1. Agentes quimioterápicos. Estes agentes podem reduzir, eliminar ou mudar a qualidade
dos patógenos microbianos; ou alterar a resposta do hospedeiro através da liberação
local ou sistêmica de agente(s) apropriado(s).
2. Procedimentos ressectivos: Estes procedimentos visam reduzir ou eliminar bolsas
periodontais e criar uma forma gengival aceitável para permitir higiene bucal efetiva e
manutenção do tratamento periodontal. Procedimentos em tecidos moles incluem
gengivectomia, gengivoplastia, e vários procedimentos de retalho mucogengival.
Procedimentos ósseos incluem osteotomia e osteoplastia. Procedimentos em tecidos
dentários incluem ressecção de raiz, hemi-secção dentária e odontoplastia.
Procedimentos ósseos e de tecidos dentários combinados podem ser requeridos para o
manejo de lesões endodônticas-periodontais.
3. Os procedimentos periodontais regenerativos incluem: enxertos de tecidos moles,
enxertos ósseos, biomodificação radicular, regeneração tecidual guiada e combinações
destes procedimentos para defeitos ósseos, furca e recessão.

Procedimentos

periodontais reconstrutivos incluem: regeneração óssea guiada, aumento de rebordo,
preservação de rebordo, desenvolvimento de sítio para implante, e preenchimento de
seio.
4. Cirurgia plástica periodontal para aumento gengival, para correção de recessão
gengival ou defeitos de tecido mole ou para alcançar melhora da estética bucal.
5. Terapia oclusal, que pode incluir: movimentos dentários mínimos, ajuste oclusal,
esplintagem, ou recomendação de aparato para a redução de trauma oclusal.
6. Procedimentos protéticos periodontais incluem: cirurgia de retalho exploratória,
procedimentos de ressecção, procedimentos regenerativos ou reconstrutivos ou
aumento de coroa clínica, realizado para facilitar planos de tratamento restaurador ou
protético.
7. Extração seletiva de dentes e raízes quando indicados, para facilitar a terapia
periodontal, planos de tratamento restauradores e/ou protético.
8. Procedimentos para facilitar o tratamento ortodôntico incluindo, mas não limitado a,
exposição dentária, frenectomia, fibrotomia e aumento gengival.
9. Manejo das inter-relações periodontal sistêmica quando apropriado.

Terapia de manutenção periodontal
Depois de completado o tratamento periodontal ativo, visitas de manutenção para
acompanhamento periodontal devem incluir:
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1. Histórico médico e dentário atualizado.
2. Avaliação atual dos tecidos moles extra e intra-orais, dos tecidos periodontais e,
quando indicado, se referir a outras condições como por exemplo o para tratamento de
lesões cariosas, processos pulpares, e outras alterações.
3. Avaliação do status de higiene bucal com re-instrução quando indicado.
4. Limpeza dentária mecânica para desorganizar/remover placa dental e biofilme,
manchas e cálculo. Agentes quimioterápicos locais ou sistêmicos podem ser utilizados
como tratamento coadjuvante para doenças refratárias ou recorrentes.
5. Eliminação ou atenuação de risco e fatores etiológicos novos ou persistentes quando
apropriado.
6. Identificação e tratamento de alterações periodontais novas, recorrentes e áreas
refratárias.
7. Estabelecimento de um intervalo apropriado, individualizado para a manutenção do
tratamento periodontal.
O paciente deve ser mantido informado quanto:
1. Áreas persistentes, recorrentes, refratária ou nova de doença periodontal.
2. Mudanças no prognóstico da doença periodontal.
3. Previsibilidade de doença periodontal futura ou retratamento de sítios indicados.
4. Outros problemas de saúde bucal observados que podem incluir cárie dentária,
restaurações defeituosas, e condições ou doenças de mucosa não-periodontais.

Resultados de fatores modificadores
Os resultados do tratamento periodontal podem ser adversamente afetados por
circunstâncias além do controle do dentista.10 Exemplos de tais circunstâncias incluem
doenças sistêmicas; controle inadequado de placa pelo paciente; fatores etiológicos
desconhecidos ou indeterminados que não foram controlados na terapia atual; problemas
pulpares-periodontais; inabilidade ou falha do paciente de seguir o tratamento sugerido ou
programa de manutenção; fatores de saúde adversos como fumo, stress, e disfunção oclusal; e
anatomia, estrutura incorreta ou fatores iatrogênicos.10,19,24-28
Os objetivos da terapia periodontal ocasionalmente podem estar comprometidos
quando: 1) um paciente recusa receber o tratamento recomendado; ou 2) um clínico decide
reter temporariamente um dente perdido ou prótese porque está servindo como pilar para uma
prótese removível ou fixa ou está mantendo a dimensão vertical.29
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São exemplos de pacientes que podem ser melhor tratados com um programa
terapêutico limitado: indivíduos que estão inaptos ou não querem se submeter aos
procedimentos requeridos para se alcançar o(s) objetivo(s) da terapia periodontal e um
periodonto saudável ou aqueles medicamentosamente comprometidos.30 Porém, o prognóstico
de casos tratados com o programa terapêutico limitado pode ser menos favorável.

Avaliação da terapia
Depois de completada a terapia periodontal planejada, o relatório deve documentar que:
1. O paciente foi aconselhado como realizar e por que realizar um programa de higiene
bucal personalizado diário.
2. Procedimentos terapêuticos aceitos foram realizados para paralisar a progressão da(s)
doença(s) periodontal(is).
3. Os procedimentos de alisamento da raiz deixaram a superfície radicular subgengival
sem depósitos de cálculo clinicamente detectávéis ou áreas rugosas.
4. Os sulcos gengivais se apresentam sem sangramento à sondagem ou supuração.
5. Recomendações foram feitas para a correção de qualquer alteração na forma ou
posição dentárias, bem como em restaurações ou próteses que possam estar
contribuindo para o processo da doença periodontal.
6. Um programa de manutenção periodontal apropriado, específico para circunstâncias
individuais, foi recomendado ao paciente para controle da doença em longo prazo.

C) Tratamento da gengivite induzida por placa, periodontite crônica e outras condições
clínicas periodontais.
As duas principais formas da doença periodontal são a gengivite e a periodontite. A
placa bacteriana, ou biofilme placa dental, é o fator etiológico primário, responsável pela
destruição do periodonto de proteção e de sustentação1,2.
A gengivite pode ser definida como uma inflamação gengival que não resulta em perda
clínica dos tecidos de sustentação. Já a periodontite é uma inflamação do periodonto de
proteção e de sustentação, caracterizada pela perda do tecido conjuntivo de sustentação e do
osso alveolar. Cada uma destas condições pode ser classificada de acordo com a etiologia, a
apresentação clínica e a associação de fatores complicadores3.
O último levantamento epidemiológico em saúde bucal realizado no Brasil, revelou uma
prevalência de alterações gengivais de 6,38% para a faixa etária de 5 anos163.
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A gengivite é considerada uma doença reversível. Sua terapia está baseada,
primeiramente, no equilíbrio dos fatores etiológicos buscando-se reduzir ou eliminar a
inflamação, permitindo a recuperação do tecido gengival. A manutenção apropriada do tecido
periodontal por meio de cuidados pessoais e profissionais é importante na prevenção da
recidiva da inflamação.
Já a abordagem terapêutica para a periodontite pode ser dividida em duas grandes
categorias:
- tratamento anti-infeccioso: visa paralisar a progressão da perda do periodonto de
sustentação, por meio da remoção dos fatores etiológicos e;
- terapia regenerativa: objetiva restaurar as estruturas destruídas pela doença.
Os procedimentos de manutenção periodontal são essenciais para as duas abordagens
terapêuticas, devendo sempre ser incluídos4.
A doença periodontal pode ser resultante de várias causas, como por exemplo, presença
de bactérias ou traumas. No entanto, o acúmulo de microorganismos aderidos à superfície
dentária é o principal fator associado à esta enfermidade5-7.A presença de bactérias
subgengivais específicas8-10, tabagismo9-13, diabetes9,10,14, idade9,10 e gênero masculino são
fatores de risco proeminentes para o desenvolvimento da doença periodontal crônica. Além
disso, existem evidências de que fatores ambientais, genéticos e sistêmicos também podem
contribuir com o seu desenvolvimento14,15.
Este texto objetiva revisar o tratamento da gengivite induzida pela placa e da
periodontite crônica, sem, contudo, esgotar a discussão sobre o tema. É válido ressaltar que
em alguns casos, as terapias descritas não tratarão a doença ou não eliminarão sua progressão,
dessa forma, a decisão a respeito da realização de qualquer procedimento específico deverá
ser tomada pelo clínico de acordo com a necessidade de cada paciente.

Gengivite induzida por placa.
A terapia para indivíduos com gengivite induzida pela placa dental está inicialmente
direcionada para a redução da quantidade de bactérias e dos depósitos calcificados e nãocalcificados. Pacientes que apresentem esta condição mas, não sendo portadores de cálculo,
de alterações na morfologia gengival e ou de doenças sistêmicas que afetem a saúde bucal,
podem responder positivamente ao regime terapêutico composto de controle individual de
placa16. Para tanto, uma variedade de instrumentos mecânicos auxiliares na higiene bucal
pode ser utilizada. A manutenção periódica é fundamental, já que pesquisas clínicas indicam
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que programas de controle de placa individual, sem reforço profissional periódico, são
inconsistentes em promover a inibição da gengivite por longos períodos de tempo19,24,25.
A terapia composta de remoção profissional de placa, de cálculo e de outros fatores
retentivos locais, além de medidas de controle de placa individual deve ser realizada para
aqueles pacientes diagnosticados como portadores de gengivite e que apresentam cálculo ou
outros fatores locais que interfiram no controle da placa bacteriana26,27.
A remoção do cálculo dental é acompanhada pela raspagem e alisamento radicular por
meio de instrumentos manuais, sônicos ou ultra-sônicos. Essa terapia objetiva reduzir a
quantidade de bactérias subgengivais a um nível inferior à capacidade de início da inflamação
clínica. O sucesso desta instrumentação é determinado pela reavaliação do tecido periodontal
após o tratamento e durante a fase de manutenção.
Para alguns pacientes, a utilização de agentes tópicos antimicrobianos para reduzir a
quantidade de placa dental pode ser benéfica tanto para a prevenção quanto para o tratamento
da gengivite28-30.
Vários agentes utilizados em bochechos e dentifrícios já foram testados em pesquisas
clínicas28. No entanto, para ser aceito pela Associação Dental Americana (ADA), o agente
efetivo no tratamento da gengivite deve ser capaz de reduzir a placa e demonstrar redução
efetiva da inflamação gengival em um período igual ou superior a 6 meses. Além disso, deve
ainda ser seguro e não induzir efeitos colaterais. Desta forma, 3 medicamentos são
considerados aceitáveis para o controle da gengivite:
- Produto com os ingredientes ativos: timol, mentol, eucaliptol e metil salicilato29;
- Produto com o ingrediente ativo digluconato de clorexidina e;
- Triclosan29.
Para pacientes com deficiência no controle de placa, a associação de agentes anti-placa
no tratamento da gengivite poderá resultar em seu controle30. As evidências científicas de
experimentos controlados indicam que a penetração destes agentes quando aplicados
topicamente no sulco crevicular é mínima31. Dessa forma, recomenda-se sua utilização apenas
para o controle da placa supragengival. É válido salientar que a associação da escovação com
a irrigação supragengival, com ou sem medicamentos, resulta em melhor controle da
inflamação gengival do que aquele conseguido somente pela escovação. Este efeito também é
conseguido após a remoção da bactéria subgengival por meio do uso do fio dental32.
A avaliação e o controle dos fatores sistêmicos deverão ser realizados para aqueles casos
em que a remoção do biofilme e dos fatores locais não resulta em restabelecimento da saúde
gengival.
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Doenças Periodontais Necrosantes
A gengivite ulcerativa necrosante (GUN) está associada ao acúmulo de bactérias
específicas em indivíduos com baixa resistência1, e normalmente responde rapidamente à
terapêutica baseada em controle de placa e debridamento profissional. A administração de
antibióticos sistêmicos está indicada se linfoadenopatia ou febre estiverem presentes. A
prescrição de bochechos quimioterápicos poderá ser benéfica durante o estágio inicial do
tratamento. Após a resolução da fase aguda, podem ser indicadas intervenções adicionais com
intuito de prevenir a recorrência da doença ou corrigir as deformidades causadas nos tecidos
moles.
A periodontite ulcerativa necrosante (PUN) se manifesta como uma rápida necrose com
destruição da gengiva e do periodonto. Os sinais iniciais são caracterizados por sangramento
gengival, dor e, usualmente, representa um agravamento da gengivite ulcerativa necrosante
em indivíduos com baixa resistência. Ela já foi reportada em indivíduos HIV positivos e
negativos, mas sua prevalência é desconhecida. O tratamento envolve debridamento
profissional associado com irrigação de antissépticos (povidine ou iodo), bochechos com
antimicrobianos (clorexidina) e administração sistêmica de antibióticos19.

Hiperplasia gengival.
A inflamação gengival crônica pode resultar em hiperplasia gengival. Este crescimento
gengival exagerado pode estar relacionado a fatores genéticos ou ao uso de drogas como por
exemplo, anticonvulsivantes, ciclosporinas e drogas que bloqueiam o canal de cálcio43-44. Em
indivíduos que fazem uso de fenitoína, o crescimento gengival pode ser minimizado com boa
higiene bucal e manutenção profissional47,48. O manejo pós-operatório é de fundamental
importância já que todos os benefícios da redução cirúrgica podem ser perdidos pela rápida
proliferação tecidual durante a fase pós cirúrgica51. A recorrência é comum em pacientes com
crescimento gengival induzido por drogas, podendo ser requeridas novas intervenções
cirúrgicas e não-cirúrgicas. Para estes casos o médico do paciente poderá ser consultado
buscando-se verificar a possibilidade de utilização de uma medicação que não induza à
hiperplasia gengival.

Periodontite Crônica
A terapia apropriada para pacientes com periodontite varia em função da extensão, das
características da perda de inserção, das variações na anatomia local, do tipo de doença
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periodontal e do objetivo terapêutico. Em conseqüência à destruição dos tecidos de
sustentação do dente, vai ocorrer a formação de bolsa periodontal e alteração na anatomia
óssea. Os objetivos do tratamento baseiam-se na paralisação da progressão da perda de
suporte, e na resolução da inflamação, por meio da eliminação dos fatores etiológicos,
permitindo o reparo da região afetada.

Raspagem e alisamento radicular
Os efeitos benéficos da raspagem e do alisamento radicular juntamente com o controle
individual de placa, no tratamento da periodontite crônica já foram validados52-65. Podem ser
observados:
- redução da inflamação clínica;
- alterações microbianas para uma flora subgengival menos patogênica;
- redução na profundidade de sondagem, e;
- menor progressão da doença52-65.
Alguns estudos demonstram melhora nas condições clínicas após esta terapia, no
entanto, outros trabalhos reportam dados contraditórios62,63,66,67. O acréscimo da curetagem
gengival a este procedimento não reduz significativamente a profundidade de sondagem ou o
ganho clínico de inserção quando comparado à terapia composta de raspagem e
alisamento68,69. Os seguintes fatores podem limitar o sucesso do tratamento:
- anatomia radicular (concavidades, depressões, etc),
- lesões de furca66e,
- profundidade à sondagem70-72.
Após algumas semanas da realização do procedimento, a reavaliação pode ser
conduzida para determinar a resposta ao tratamento. Vários fatores devem ser considerados:
- controle individual de placa: se estiver inadequado, deverão ser fornecidas novas
instruções, motivação e, ou, indicados a utilização de quimioterápicos tópicos;
- fatores anatômicos: se houver presença de concavidades radiculares ou furcas que
podem limitar a efetividade da raspagem e o controle de placa, poderá ser requerida terapia
adicional, como cirurgia;
- fatores sistêmicos: a presença de algumas condições como diabetes, gestação, stress,
AIDS, e discrasias sanguíneas podem levar a uma falta de resposta à terapia local, requerendo
controle também dos fatores sistêmicos.

227

Manual de Referência
abo-odontopediatria
___________________________________________________________________________
Terapia Farmacológica
Os fármacos podem ser utilizados como adjuvantes no manejo de certos pacientes com
periodontite73. Estas terapias complementares são categorizadas pelo tipo de administração
nos sítios doentes, em sistêmica ou local.

Drogas de administração sistêmica
Numerosas investigações reportam o uso sistêmico de antibióticos com intuito de
paralisar ou reduzir a progressão da periodontite. Podem ser indicados nas seguintes
situações:
-pacientes portadores de numerosos locais que não respondem ao debridamento
mecânico;
-infecções agudas;
-pacientes com comprometimento sistêmico;
-presença de microrganismos invasores de tecidos e,
-doenças em progressão74-77.
A administração de antibióticos para o tratamento da periodontite crônica deve seguir os
princípios farmacológicos aceitos, incluindo, quando apropriado, a identificação do
microrganismo patogênico e o teste de sensibilidade ao antibiótico. Várias pesquisas têm
focado a aplicação sistêmica de agentes moduladores como drogas antiinflamatórias nãoesteroidais (AINES)78-80 e doses de doxiciclina81-84. Algumas investigações reportam certos
benefícios quando estes medicamentos são incorporados ao protocolo de tratamento78,81-84.
Recentemente, a FDA (Food and Drug Administration) aprovou o uso sistêmico de inibidores
de colagenase, doxiciclina, como terapia auxiliar à raspagem e alisamento radicular no
tratamento da periodontite. Entre os benefícios pode-se citar a redução estatisticamente
significante da profundidade de sondagem, ganho de inserção clínica e redução na incidência
da progressão da doença82-84. Estes dados sugerem que o uso desta medicação associada à
raspagem e alisamento radicular promove melhora na condição periodontal.
A terapia farmacológica sistêmica apresenta benefícios como a habilidade em tratar
pacientes sem resposta à terapia convencional, ou em indivíduos com várias regiões
apresentando periodontite recorrente. Por outro lado, a administração sistêmica de antibióticos
pode levar ao desenvolvimento de espécies bacterianas resistentes83, surgimento de infecções
oportunistas e possibilidade de sensibilização alérgica73. O uso prolongado de AINES pode
levar a disfunção gastrointestinal com hemorragia, disfunção hepática, disfunção renal,
distúrbios do sistema nervoso central, inibição da agregação plaquetária, aumento do tempo
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de sangramento e reações de hipersensibilidade73. De maneira geral, desde que o paciente com
periodontite crônica responda à terapia convencional, torna-se desnecessário administrar
rotineiramente medicações sistêmicas.

Drogas de administração local
A administração controlada de agentes quimioterápicos em bolsas periodontais pode
alterar a flora patogênica e melhorar os sinais clínicos de periodontite86-94. As drogas de
administração tópica, apresentam algumas vantagens como o fato da administração ser local
na região da atividade da doença, apresentar concentração bactericida e ter seu efeito
prolongado.
Alguns medicamentos já foram aprovados pela FDA: fibra de acetato de vinil etileno
contendo tetraciclina86-92, chip de gelatina com clorexidina93, formulação de polímeros de
minociclina92 e gel de polímero bioabsorvível de doxiciclina. Essas substâncias, quando
associadas à raspagem e alisamento radicular, auxiliam na redução das bolsas periodontais e
no sangramento à sondagem, favorecendo o ganho de inserção clínica.
Quando estes medicamentos são utilizados como terapia única, apresentam problemas
como: reações alérgicas, impossibilidade de desorganizar o biofilme e ausência na remoção
do cálculo95. Dentre os benefícios podem ser citados:
-facilidade de aplicação;
-uso limitado somente em locais doentes que não respondam à terapia convencional e;
-possibilidade de melhorar o resultado do tratamento em locais específicos.
A indicação de antibióticos em determinado local dependerá da avaliação clínica do
paciente, mas poderá ser indicado, principalmente, em casos que não respondam ao
tratamento convencional. Os resultados da administração de drogas locais devem ser
avaliados com relação à magnitude da melhora que pode ser obtida em relação à severidade
da doença. Uma revisão completa sobre o assunto pode ser encontrada no artigo impresso pela
American Academy of Periodontology: The Role of Controlled Drug Delivery for
Periodontitis.87

Terapia Cirúrgica
No tratamento da periodontite crônica, o acesso cirúrgico visa facilitar a instrumentação
mecânica das raízes. É indicado para:
1) promover melhor acesso para a remoção dos fatores etiológicos;
2) reduzir a profundidade das bolsas e;
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3) regenerar ou reconstruir os tecidos periodontais perdidos96-98.
As pesquisas clínicas indicam que tanto a abordagem cirúrgica quanto a não-cirúrgica
podem ser efetivas na aquisição de saúde para o periodonto. Dessa forma, o clínico deve
indicar a terapia específica de acordo com os achados de cada paciente.

Terapia Cirúrgica Regenerativa.
A terapia mais indicada para indivíduos que perderam quantidade significativa de
suporte periodontal é a terapia cirúrgica regenerativa. O debridamento radicular juntamente
com o controle de placa apresenta eficácia em resolver a inflamação26,27,60-65. No entanto, não
induz a formação de quantidade significativa de tecido conjuntivo110-111, podendo resultar em
formação de epitélio juncional longo106-108, com remodelamento do alvéolo109.
As pesquisas clínicas sugerem que a utilização de certos materiais associados a técnicas
cirúrgicas, podem favorecer a obtenção de novo tecido periodontal de suporte ou a
regeneração dos tecidos perdidos. A utilização de proteínas indutoras de formação de tecidos
pela engenharia biológica, como por exemplo, proteínas de matriz extracelulares e proteínas
morfogenéticas ósseas, estimulam a regeneração periodontal ou óssea e apresentam resultados
promissores134-142. A revisão de literatura sobre regeneração periodontal143-144 e terapia
mucogengival145, disponibiliza informações adicionais a respeito dessas terapias.
Alguns fatores de risco como diabetes e tabagismo afetam o sucesso dessas modalidades
de tratamento. O fumo está associado ao alto risco de periodontite progressiva9-13,147 fazendo
com que o tratamento seja menos efetivo em fumantes quando comparado aos nãofumantes1148-150. Estes fatores foram revisados no artigo: Tobacco use and the periodontal
patient151.

Manejo Oclusal.
Várias pesquisas indicam que a força oclusal excessiva não inicia a doença periodontal
induzida pela placa ou a perda de tecido conjuntivo de suporte (periodontite)152-155. No
entanto, outras investigações sugerem que a mobilidade dentária pode estar associada a efeitos
adversos no periodonto, afetando a resposta da terapia com relação ao ganho clínico de
inserção156-157. Desta forma, a terapia oclusal pode reduzir a mobilidade dentária, além de
possibilitar o ganho de alguma quantidade óssea que tenha sido perdida durante a presença de
força oclusal traumática. Para a indicação do ajuste oclusal como parte da terapia periodontal,
os clínicos devem utilizar seu julgamento baseado na avaliação de fatores clínicos
relacionados com o conforto do paciente, saúde e função160.
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Procedimentos de Manutenção Periodontal.
O monitoramento periódico da condição periodontal e os procedimentos apropriados
para manutenção devem fazer parte do plano de tratamento para manejo da periodontite
crônica28. Apesar de alguns estudos experimentais demonstrarem sucesso quando pacientes
são monitorados por profissionais em intervalos de 2 semanas161, um programa como este é
impraticável para pacientes com periodontite crônica. Para estes pacientes, o sucesso da
terapêutica utilizada depende de um efetivo controle de placa diário e uma manutenção em
consultório com intervalos de 3 a 4 meses. Informações adicionais podem ser obtidas no
artigo Supportive Periodontal Therapy162.

Resumo
Os componentes inflamatórios da gengivite induzida por placa e da periodontite
crônica podem ser manuseados efetivamente pela maioria dos pacientes com um programa de
controle de placa associado ao debridamento radicular não-cirúrgico e/ou cirúrgico. Alguns
pacientes podem necessitar ainda de terapia adicional. Todas as modalidades terapêuticas
revistas neste capítulo podem ser utilizadas pelo clínico no manejo do paciente portador de
alterações periodontais.
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