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Agregados bacterianos em proliferação que
ocorrem sobre os dentes ou outras
estruturas sólidas da cavidade bucal

O QUE É BIOFILME?

http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/revista/volume-1-numero-3-2012/biofilmes/

LINDHE, 1992
CARRANZA, 1992



Bactérias ( 70-80% )

Matriz intermicrobiana

– Glicoproteínas salivares

– Céls epiteliais descamadas

– Leucócitos

– Polissacarídeos extracelulares

COMPOSIÇÃO



1. Transporte 

2. Adesão inicial

3. Ligação

4. Colonização

GIBBONS & HAY, 1991
QUIRYNEN & BOLLEN, 1995

FORMAÇÃO DO BIOFILME



MECANISMO DE FORMAÇÃO DE BIOFILMES

MICROBIOLOGIA DAS DOENÇAS PERIODONTAIS

ADSORÇÃO DE 
MACROMOLÉCULAS

MULTIPLICAÇÃO E 
METABOLISMO 
BACTERIANO

ADESÃO E COADESÃO DE 
MICRORGANISMOS

DESAGREGAÇÃO E 
LIBERAÇÃO DE 

MICRORGANISMOS

O biofilme é uma comunidade séssil 
microbiana caracterizada por células 
aderidas a um substrato orgânico ou 

inorgânico, embebido em uma matriz de 
substâncias poliméricas extracelulares. 

Donlan & Consterton, 2002..

BIOFILMES EM INFECÇÕES ENDODÔNTICASBIOFILMES 



GIBBONS & HOUTE, 1973



GIBBONS & HOUTE, 1973



Co-agregação bacteriana
Formação em espiga de milho

GIBBONS & HOUTE, 1973



Co-agregação
bacteriana

Formação em escova

LISTGARTEN, 1976



Doença periodontal
Infecção endógena

agentes etiológicos membros da
microbiota bucal - baixa virulência e
alto número

baixa imunidade clínica

essenciais fatores pré-disponentes



Relação etiológica entre placa 
bacteriana e doença periodontal

• Bactérias encontradas em grande número na doença
periodontal

• Eliminação ou supressão bactérias - redução
parâmetros clínicos da doença periodontal

• Resposta imune elevada frente aos microrganismos
da microbiota subgengival

• Inoculação em animais - desenvolvimento sinais
clínicos da doença periodontal

• Fatores de virulência - contribuição desenvolvimento
doença periodontal

NISENGARD, NEWMAN, ZAMBON, 1988



Hipóteses para participação da 
placa na etiologia da doença 

periodontal

• Hipótese da placa específica       
(LOESCHE, 1976)

• Hipótese da placa não específica 
(THEILADE, 1986)

• Hipótese da placa ecológica           
(MARSH, 1991)



Microbiota periodontal

Sítios saudáveis
Cocos e bacilos gram positivos 

(Streptoccocus e Actinomyces )



Periodonto Saudável



Gengivite

Redução Streptoccocus e aumento 
Actinomyces (A. odontolyticus, A. naeslundii)

Fusobacterium nucleatum, Lactobacillus, 
Veillonella e Treponema sp.

Microbiota periodontal



Gengivite





Microbiota periodontal

GUNA e periodontite ulcerativa
aguda

Bacteroides (Prevotella intermedia) e
espiroquetas



Guna



Microbiota periodontal
Periodontite (perda de inserção condizente com a
quantidade de cálculo)

espiroquetas (Treponema denticola) e bacilos gram
negativos móveis, Actinomyces e BPPN (Porphyromonas
gingivalis, Prevotella intermedia)

Antiga periodontite agressiva (grande perda de 
inserção/pequena quantidade de cálculo) 

Bacteroides forsythus, A.a., Fusobacterium nucleatum,
Streptococcus intermedius, Eikenella corrodens, P.
gingivalis, Pseudomonas e Candida



Periodontite 



Periodontite Agressiva 
Localizada



MICROBIOLOGIA
Maioria dos estudo mencionam:

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa.)

 Porphyromonas gingivalis (Pg.)

• Possuem fatores de virulência;

• Fácil crescimento em laboratório.

• Porém outros microrganismos podem ser importantes,

porém não são fáceis de serem cultivados.

• Aa. e Pg. podem não ser os microrganismos mais virulentos

da microbiota subgengival.

Armitage, G.C. Periodontology 2000; v.53, 70-88, 2010



Controle
Mecânico do 

Biofilme



CONTROLE MECÂNICO DO BIOFILME

Considerado o método mais eficaz, atuando na 
sua prevenção e remoção. 

É uma técnica simples constituída por vários 
dispositivos de limpeza dos dentes:

Escovas dentais Escovas interproximais Fios dentais

ortodontiaatual.blogspot.com 
dentistica-on-line.blogspot.com

dreduardo.wordpress.com



Controle Mecânico da Placa

Escova de dente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Toothbrush1899Paris.jpg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Toothbrush1899Paris.jpg


ESCOVAS DENTAIS



http://epoca.globo.com/infograficos/623_escova_perfeita/623_escova_perfeita.html

ESCOVA DE DENTE





Escovas Manuais

Cabo:
-Proporcionar uma empunhadura segura

-Angulado: melhorou a HO (necessidades
individuais) Soncini & Tssamtsouris,1989

-Cabo longo: para posteriores
Guilfoyle,1977

-Haste flexível: controle da força e 
ajuste ao arco dental   Soparka et al,1991



DESENHOS



Pro - Periodent 415 Macia



Oral B P30 Macia



Tek  Macia



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

AGUDO



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

AGUDO



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

CRÔNICO



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

CRÔNICO



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

CRÔNICO



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

CRÔNICO



TRAUMA DE ESCOVAÇÃO 

CRÔNICO



Escovas Elétricas:

-Deficientes físicos

-Deficientes mentais

-Motivação momentânea



ESCOVAS ELÉTRICAS
• Movimentos vibratórios: horizontal, 
vertical, semi-rotatório e combinações;

• Escovação mais simples;

• Pacientes com problemas físicos ou 
mentais;

• Motivação inicial em crianças;

• Pacientes hospitalizados. Rateitchak 1993





TÉCNICAS DE ESCOVAÇÃO

-Bass

-Stillman

-Charters

-Fones











ESCOVAÇÃO



UNITUFO



Bitufo



Interdental



Interdental



- Introduzido no espaço interdental 

com a base do  triângulo voltada 

para a gengiva;

- Madeira macia e triangular. 

PALITOS INTERDENTAIS



PALITOS INTERDENTAIS “PLÁSTICOS”
Massagem

Controle de Biofilme



PALITOS INTERDENTAIS



FIOS E FITAS DENTAIS



TRAUMA – FIO DENTAL



PASSA FIO



CONTROLE DE BIOFILME 

INTERPROXIMAL

PORTA FIO:

Na limpeza das faces 
proximais, não há

diferenças entre o método
manual com e sem auxílio

do porta fio.

Milanezi et al. 1994



RASPADOR DE LÍNGUA

• remove a placa do 
dorso da língua;

• reduz a contagem 
microbiana total da 
boca;

• a placa demora mais 
para se formar ao 
redor dos dentes;



HIGIENE LÍNGUA



DENTIFRÍCIOS



DENTIFRÍCIOS

Ação mecânica Ação química

REMOÇÃO DO BIOFILME BACTERIANO

Lara et al. Rev. A.B.O., 3:176-83, 1996



MOTIVAÇÃO EM

PERIODONTIA



MOTIVAÇÃO E INSTRUÇÃO

•Fase Direta

•Fase Indireta

Lascala, N.T., p.59-80, 1997



ANTES DO TRATAMENTO -

FASE DE EXAMES

• Motivação direta - importância da saúde bucal;

• A linguagem deve ser adequada;

• Importância do tratamento periodontal;

• Informações sobre o C.P.,  Cárie e D.P., pode-se utilizar de 

meios indiretos (Folhetos informativos, Videos, desenhos);

• Razões pelas as quais o paciente procurou solução para 

seus problemas odontológicos;
Lascala, N.T., p.59-80, 1997



ANTES DO TRATAMENTO -

FASE DE EXAMES

• Exame clínico (paciente pode acompanhar com um espelho 

de mão), radiografias, moldagens e fotografias iniciais;

• Poderão ser mostrados áreas com sangramento, bolsas placa 

cálculo;

• Motivação indireta - folhetos explicativos podem ser dados ao 

final da consulta; Enviar vídeos: links YouTube; Whatsapp.

• Pedir ao paciente para trazer escova. 

Lascala, N.T., p.59-80, 1997



DURANTE O TRATAMENTO

• Evidenciação da placa bacteriana em todas as
consultas - Índice de O’Leary (25 - 30%
aceitáveis);

• Apresentar os recursos para a higiene bucal;

• Demonstrar a técnica de escovação, que pode ser
feita utilizando modelo de estudo ou na própria
boca com o paciente observando com um
espelho;

Lascala, N.T., p.59-80, 1997



DURANTE O TRATAMENTO

• Podem ser utilizados métodos indiretos;

• As informações devem ser passadas de maneira
gradual e constante;

• O paciente demora de 3 a 5 sessões para conseguir
executar um bom controle de placa;

• Informações sobre nutrição, hábitos alimentares e
importância do flúor.

Lascala, N.T., p.59-80, 1997



APÓS O TRATAMENTO

• Remotivações;

• Evidenciação de placa;

• Novas anotações na ficha 

clínica;

• Polimento coronário
Lascala, N.T., p.59-80, 1997



Obrigado!!!!


