
ETIOLOGIA E PREVENÇÃO DA DOENÇA 
PERIODONTAL

OSP III
Profa. Márcia Alves Ferreira

FASIPE
2017



PERIODONTIA

◦ PERI = EM VOLTA DE ◦ ODONTO = DENTE

CIÊNCIA QUE ESTUDA E TRATA O PERIODONTO.



O QUE É O PERIODONTO?
 É O CONJUNTO DE ESTRUTURAS RESPONSÁVEL PELA  FIXAÇÃO E 

SUSTENTAÇÃO DOS DENTES

QUAIS SÃO ESTAS ESTRUTURAS?
 PERIODONTO DE PROTEÇÃO: GENGIVA.

 PERIODONTO DE SUSTENTAÇÃO/INSERÇÃO: OSSO ALVEOLAR,

LIGAMENTO PERIODONTAL E CEMENTO.
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ETIOLOGIA DA DOENÇA 
PERIODONTAL

 “Lesões de caráter inflamatório, que afetam os tecidos de proteção e sustentação 

dos dentes, sendo denominadas, respectivamente, de gengivite e periodontite.” 

Ranney 1993; Armitage, 1999

 A etiologia da doença periodontal é polimicrobiana, sendo agravada quando a 

higiene bucal é negligenciada.

 Alterações qualitativas e quantitativas da microflora presente na cavidade bucal 

que podem modificar o equilíbrio entre os microrganismos e o hospedeiro, 

permitindo o estabelecimento de resposta inflamatória – infecção oportunista.

 Outros fatores de risco: medicamentosos, hereditários, adquiridos e genéticos.



◦ Grande prevalência na espécie humana.

◦ Consideradas um dos problemas de saúde mais disseminados no mundo.

◦ Uma das maiores causas de perdas dentárias na população (Brown e Löe, 1993).

◦ As doenças periodontais tem origem na Pré-história.

◦ Afeta a saúde geral do indivíduo, podendo ocasionar problemas sistêmicos.

ETIOLOGIA DA DOENÇA 
PERIODONTAL



PERIO-
DONTOPATIAS 
E SÁUDE 

http://clinicaiorc.com.br/



DOENÇA PERIODONTAL

◦ Gengivite atinge o periodonto 

de proteção.

Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN).

◦ Periodontite atinge o periodonto 

de sustentação/inserção.

Periodontite Ulcerativa Necrosante (PUN)

Clínica Aguirre



GENGIVITE E PERIODONTITE

 “Estudos epidemiológicos e clínicos estabelecem a compreensão atual de que 

gengivites e periodontites são duas entidades patológicas diversas, cuja infecção 

resultante está relacionada a dois tipos distintos de biofilme dental e área de 

localização e não a estágios diferentes da mesma doença como se acreditava no 

passado.”  Baelum el al., 1997 

◦ Gengivite esta associada ao biofilme supragengival.

◦ Periodontite esta associada ao biofilme subgengival;

Clínica Aguirre



 Segundo o que se concebe atualmente, a presença do biofilme bacteriano 

supragengival determina alterações inflamatórias na gengiva marginal e, 

consequentemente, que condições ecológicas se estabeleçam, permitindo o 

desenvolvimento de uma flora bacteriana subgengival.” 

Ramberg et al., 1996; Weidlich el al., 2000



Gengivites

 Gengivites: inflamação restrita dos tecidos gengivais marginais sem ocorrer 
destruição tecidual e são originadas a partir de biofilme bacteriano supragengival. 

Armitage, 2004

o Considerada uma doença infectoinflamatória.

o Características: vermelhidão da gengiva marginal, edema e sangramento à 
sondagem.

o É a mais comum das doenças periodontais.

o Pode ocorrer em qualquer indivíduo se houver acúmulo de biofilme na margem 
gengival.

o Considerada de caráter reversível se o controle do biofilme supragengival for 
realizado de forma adequada.



GENGIVITES 

ESTÁGIO INICIAL

Oral Odontologia



GENGIVITES

Oral Odontologia



GENGIVITES

Nossa Clínica Suzano



Periodontites 

◦ As reações inflamatórias e imunológicas alcançam níveis mais profundos, 

ocasionando danos irreversíveis nos tecidos periodontais, cujo reflexo clínico é 

traduzido por migração do epitélio juncional em direção apical e a consequente 

perda da inserção clínica (osso, cemento e ligamento), caracterizando a bolsa 

periodontal, sendo o biofilme subgengival considerado o agente etiológico 

desencadeador.”Armitage, 1999

◦ A bolsa periodontal pode abrigar cerca de 300 a 400 espécies microbianas 

diferentes.



PERIODONTITES

ClinicaCG
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MECÂNISMO DE OCORRÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL

◦ A partir do biofilme bacteriano dental, ocorre a metabolização das substâncias 

nitrogenadas - especialmente a uréia – com elevação do pH a um patamar entre 

8,0 e 9,0 que induz a formação e o acúmulo de fosfato de cálcio na condição de 

cálculo dental.

◦ Por sua superfície porosa, propicia a adesão e retenção de biofilme, dificultando a 

limpeza individual.

◦ Outros fatores locais que podem contribuir ao acúmulo de biofilme dental: 

restaurações e aparelhos protéticos defeituosos, hiperplasias gengivais, cavidades 

de cárie, fumo e a dieta.



PREVALÊNCIA

Estudos epidemiológicos sustentam que as principais variáveis associadas ao 
desenvolvimento e a severidade da doença periodontal são:

o Idade e higiene.

o Nível de desenvolvimento econômico e padrão educacional.

o Hábito de fumar e alcoolismo.

o Problemas gerais de saúde como: diabetes mellitos, AIDS, doenças e terapias que 
causam xerostomia.

o Estreses

o Privações econômicas e sociais. 



◦ 4,4 milhões de trabalhadores.

◦ Prevalência de 65,2% em indivíduos de            

20 a 54 anos.

◦ De 20 a 24 anos: 57,1%

◦ De 25 a 34 anos: 63,1%

◦ De 35 a 44 anos: 70%

◦ De 45 a 54 anos: 77,7%  

TRABALHADORES DA 

INDUSTRIA.

FAIXAS DE RENDA 

ANALISADAS

◦ INDUSTRIÁRIOS GANHANDO:

Até 3 salários mínimos

De 3 a 10 salários mínimos

Mais de 10 salários mínimos.

◦ Não foram encontradas diferenças 

significativas entre as três faixas de renda 

analisadas 

ESTUDOS DE PREVALÊNCIA 
Índice Periodontal Comunitário - IPC

Pinto e Lima (2006)



Índice Periodontal 

Comunitário - IPC



MEDIDAS PREVENTIVAS

◦ Prevenção e controle da formação do biofilme bacteriano.

◦ A limpeza mecânica, através da escovação e uso do fio dental, constitui o 

principal meio, o mais efetivo, acessível, difundido e aceito universalmente como 

eficaz na remoção e controle do biofilme dental (Carranza, 1990).

 Controle individual do biofilme.

 Controle profissional do biofilme.

 Controle por meios químicos. 



Controle individual do biofilme.

◦ Responsabilidade individual.

◦ Constitui uma medida de auto-cuidado.

◦ Fundamentada na orientação em saúde repassada pelo profissional.

◦ Independente da técnica, a realização da escovação dental de forma adequada, a 

motivação do paciente em manter limpos os dentes, melhora a condição gengival 

e reduz significativamente os níveis de biofilme bacteriano dental.

◦ Requerem escovas especiais: áreas com recessão gengival, exposição de furca, 

dentes proteticamente reconstruídos, espaço interdental mais amplo.



Recessões 
gengivais



ESCOVAS



Controle profissional do biofilme

◦ Remoção periódica de biofilme dental por um profissional, ou por profissional 
técnico/auxiliar.

◦ Raspagem e alisamento radicular.

◦ Remoção e controle dos depósitos microbianos das superfícies dentais.

◦ Orientação e educação em saúde.

◦ Ensino da prática de higiene bucal.

◦ Deplacagem (profilaxia).

◦ Raspagem supra e subgengival.

◦ Remoção de fatores retentivos de biofilme/placa.



Controle por meios químicos.
 Indicada em condições locais ou sistêmicas especiais do paciente: momentâneo 

ou definitivo.

◦ Doenças periodontais agudas;

◦ Período pós tratamento periodontal cirúrgico;

◦ Após cirurgia bucomaxilofacial;

◦ Traumatismos bucofaciais que determinam a necessidade de contenção 
intermaxilar;

◦ Tratamento dos processos agudos no periodonto;

◦ Ausência de coordenação motora;

◦ Alterações sistêmicas que podem influenciar a cura da doença periodontal;

◦ Pacientes considerados de risco tanto à cárie quanto à doença periodontal. 



Controle por meios químicos. 

◦ Substância antimicrobiana com melhores resultados: Clorexidina.

◦ Uso de antibióticos: Tetraciclina.

◦ Óleos essenciais: Listerine.

◦ Compostos de amônias: Cepacol.

◦ Sais metálicos: Fluoreto Estanhoso.

◦ Agentes oxicidantes: Amosan Oral B.

◦ Sanguinária: Viadent

◦ Triclosam: Signal Ação Global 



Clorexidina

◦ Gel para uso tópico (1% ou 2%), solução para bochecho e irrigação de bolsas 

periodontais (0,12% a 0,2%).

◦ Efeito antiplaca, tratamento da gengivite e efeito anticárie.

◦ Tem valor limitado para biofilme subgengival porque não atinge o fundo da bolsa 

periodontal.

◦ Efeitos indesejáveis: alteração na gustação, mancha os dentes, gosto amargo, 

aumento de tártaro, sensação de queimação, descamação da mucosa.



Estratégias de combate às doenças periodontais.

 Estratégia de atenção precoce: remoção de placa, remoção do cálculo supra e 

subgengival e polimento coronário e radicular.

 Estratégia de alto risco: trabalhadores de baixa renda que fumam; pessoas com 

AIDS, diabetes ou com deficiência psicomotoras.

 Estratégia de base populacional: redução dos níveis do biofilme na população. 

Medidas: ações para e com a população, educação em saúde de grupos, oferta de 

produtos a preços acessíveis, participação nos movimentos para melhores 

condições de vida, construção de programas públicos.
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