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PLANO DE TRATAMENTO PERIODONTAL

Por onde 
começar???



Encenação



Anamnese
Preenchimento Correto da Ficha Clínica



Anamnese

História 
Médica 

Pregressa

História 
Odontológica

Queixa 
principal

Dados 
demográficos

SEMIOTÉCNICA = ANAMNESE
técnica da pesquisa dos sinais e sintomas e se resolve na 
arte de explorar(coleta dos dados básicos).



















É um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não mera ausência de 

doença ou invalidez.

Saúde (OMS)









Diagnóstico

Grego: diagnosis – ato de discernir, ou seja, reconhecer uma dada 
enfermidade por suas manifestações clínicas, bem como prever a sua 
evolução.



Plano de Tratamento

Planejamento da execução do tratamento



Prognóstico

Consiste em prever a evolução da doença e suas 
prováveis consequências.



PROGNÓSTICO
É uma previsão do curso favorável, da duração e do 
resultado de uma doença com base no conhecimento geral 
da patogênese da doença e na presença de fatores de risco 
para a doença.

Fatores de risco: são aquelas características de um 
indivíduo que o colocam em risco aumentado de 
desenvolver uma doença.



Fatores prognósticos: são características que predizem o 
resultado de uma doença, uma vez que a doença esteja 
presente.

Ex.: pacientes com diabetes ou que fumam tem risco 
aumentado maior e prognóstico pior



Fatores a considerar quando se determina um prognóstico

1. Fatores clínicos gerais

Idade do paciente / gravidade da doença / controle de placa/ adesão do paciente

2. Fatores sistêmicos e ambientais

Tabagismo / doenças sistêmicas / estresse / fatores genéticos

3. Fatores locais

Placa e cálculo / restaurações subgengivais / próteses mal - adaptadas

4. Fatores Anatômicos

Raízes curtas ou cônicas / projeções cervicais do esmalte / pérolas de esmalte / 
concavidades radiculares / sulcos de desenvolvimento / proximidade da raiz / 
envolvimento de furca

5. Fatores Protéticos e restauradores

Seleção do pilar /  cáries / dentes não-vitais / reabsorção radicular

6. MOBILIDADE



Projeções cervicais de esmalte





Sulcos de desenvolvimento



Envolvimento de furca



Prognóstico geral: dentição como um todo

Prognóstico por dente: somente 01 dente. É determinado 
depois do prognóstico geral e é influenciado por ele.

O prognóstico geral responde às seguintes questões:

Deve ser tentado algum tratamento?

É provável que o tratamento tenha sucesso?

Quando as reposições protéticas são necessárias, os 
dentes remanescentes são capazes de suportar a carga 
adicional da prótese?





Tipos de Prognóstico

Excelente Bom Regular

Desfavorável Questionável Desanimador



Prognóstico excelente

Nenhuma perda óssea, condição gengival excelente, boa 
cooperação do paciente, sem fatores sistêmicos ou 
ambientais. 



Prognóstico Bom

Um ou mais dos seguintes fatores: 

adequado suporte ósseo remanescente, possibilidades 
adequadas de controlar os fatores etiológicos e de 
estabelecer uma condição que possa ser mantida, 
cooperação adequada do paciente, sem fatores sistêmicos 
ou ambientais, ou se tiverem que esteja bem controlados.



Prognóstico Regular

Um ou mais dos seguintes fatores:

Osso remanescente menor que o adequado, alguma 
mobilidade dentária, envolvimento de furca grau I, 
manutenção adequada possível, cooperação do paciente, 
presença de fatores sistêmicos ou ambientais limitados. 



Prognóstico Desfavorável 

Um ou mais dos seguintes fatores:

Perda óssea moderada a avançada, mobilidade dentária, envolvimento 
de furca grau I e II, áreas de manutenção difícil ou duvidosa do paciente, 
presença de fatores sistêmicos ou ambientais.



Prognóstico questionável

Um ou mais dos seguintes fatores: 

Perda óssea avançada, envolvimento de furca graus II e III, 
mobilidade dentária, áreas inacessíveis, presença de fatores 
sistêmicos ou ambientais



Prognóstico desanimador

Um ou mais dos seguintes fatores:

Perda óssea avançada, sem áreas de manutenção, extração 
indicada, presença de fatores sistêmicos ou ambientais 
descontrolados.
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Caso 1



Caso 2



Caso 3
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Relação entre diagnóstico e 
Prognóstico

“Para qualquer diagnóstico dado, 
deva haver um prognóstico esperado 
sob condições ideais.”

"Fatores como idade do paciente, gravidade da doença, 
suscetibilidade genética e presença de doença sistêmica 
são critérios importantes no diagnóstico da condição e 
também na elaboração de um prognóstico. "



Plano-mestre

Depois que o diagnóstico e o prognóstico estiverem 
estabelecidos, o tratamento é planejado.

Plano de tratamento é o projeto para o gerenciamento do 
caso.

Ele inclui todos os procedimentos necessários para o 
estabelecimento e a manutenção da saúde oral.



"A remoção, preservação ou manutenção temporária de um 
ou mais dentes é uma parte muito importante do completo 
plano de tratamento.” 

Um dente deve ser extraído sob as seguintes condições:

• apresenta acentuada mobilidade, de modo que, quando 
em função, observa-se dor;

• causa abscessos agudos durante o tratamento;

• não apresenta utilidade no completo plano de 
tratamento."



"Em alguns casos, um dente deve ser mantido temporariamente, 
postergando a decisão de sua extração para após a conclusão do 
tratamento. Quando:

• ele mantém os contatos posteriores; o dente pode ser removido 
após o tratamento quando pode ser substituído por implante ou 
outro tipo de prótese;

• ele mantém os contatos posteriores e pode manter-se funcional 
após a instalação de um implante em áreas adjacentes. 

• em uma região estética anterior, um dente pode ser mantido 
durante o tratamento periodontal e removido quando o 
tratamento for concluído e um procedimento restaurador puder 
ser realizado. A manutenção desse dente não deve prejudicar os 
dentes adjacentes. Esse método evita a necessidade de prótese 
temporária durante o tratamento;

• a extração de dentes cujo prognóstico é ruim pode ser realizada 
também durante cirurgia periodontal de dentes adjacentes. 



Decisões:
 dentes a serem mantidos ou extraídos

 técnicas de terapias de bolsas, cirúrgicas ou não-cirúrgicas, que 
serão utilizadas

 necessidade de correção oclusal antes ,durante ou depois da 
terapia de bolsas

 utilização da terapia de implante

 necessidade de restaurações provisórias

Restaurações finais que serão necessárias após a terapia e quais 
dentes serão os pilares para próteses

 terapia endodôntica

Decisões quanto à considerações estéticas

Sequência da terapia



“A meta primária é a eliminação da 
inflamação gengival e a correção 
das condições que a causam e a 

perpetuam.”

Remoção do fator etiológico



"O terapia periodontal de suporte também é de
essencial importância para a manutenção do caso.
Tais cuidados incluem todos os procedimentos para
a manutenção da saúde periodontal após esta ser
alcançada.

Ele consiste em instrução de higiene oral e
consultas de revisão em intervalos regulares, de
acordo com as necessidades do paciente."



Explicando o plano de 
tratamento para o paciente

Para que ocorra uma cooperação e adesão do paciente ao 
tratamento, é necessário explicar ao paciente o plano de 
tratamento, o diagnóstico da doença e seu prognóstico.

Seja específico, seja claro
Explique exatamente o que é, como é tratada e o 

prognóstico
Comece sua argumentação com uma observação 

positiva, mas fale a verdade sempre!!!





Tratamentos emergenciais

•Dentária ou periapical

•Periodontal

•outras

Extração de dentes com prognóstico sombrio e reabilitação 
provisória se necessário

Fase Preliminar



O objetivo dessa fazer é modificar ou eliminar os fatores 
etiológicos microbianos e os fatores que contribuem para as 
doenças gengivais e periodontais.

O resultado esperado é a interrupção da progressão da doença 
e o retorno da dentição a um estado de saúde, conforto e 
função.

Durante o tratamento, a redução e a eliminação dos fatores 
etiológicos e contribuintes das infecções periodontais são 
obtidas pela remoção completa do cálculo dental, correção de 
restaurações defectivas e mal-adaptadas, restauração de lesões 
cariosas e instituição de um programa adequado de controle 
rotineiro de placa bacteriana. 

Fase I da Terapia Periodontal



Reavaliar

• Profundidade de bolsa periodontal e inflamação gengival

• placa bacteriana, cálculo dentário e cáries.

Avaliação da resposta da fase I



Tratamento periodontal incluindo a instalação de implantes.

Tratamento endodôntico

Fase II – fase cirúrgica



Restaurações definitivas

Próteses fixas e removíveis

Exame periodontal

Avaliação da resposta aos procedimentos restauradores

Fase III – fase restauradora



Revisão Periódica

•Placa e cálculo

•Condição gengival (bolsa e inflamação)

•Oclusão e mobilidade dentária

•Outras alterações patológicas

Fase IV – fase de Manutenção













Gengivite moriforme – Granulomatose de Wegener
Vasculite auto-imune


