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CONSIDERAÇÕES SOBRE, CLASSIFICAÇĀO, EPIDEMIOLOGIA E 
TRATAMENTO DAS PERIODONTITES AGRESSIVAS. REVISÃO DA 

LITERATURA E RELATO DE CASO CLÍNICO 
 

RESUMO 

 

As periodontites são um processo inflamatório do periodonto de inserção, 

levam à destruição de ligamento periodontal, osso alveolar e cemento 

radicular, e são decorrentes da presença de biofilme subgengival em um 

hospedeiro suscetível. Considerando a classificação mais atual das doenças 

periodontais as mesmas dividem-se em Periodontites Crônicas e Agressivas. 

O objetivo do presente relato, foi realizar uma revisão da literatura sobre 

periodontite agressiva, bem como apresentar um relato de caso de uma 

paciente tratada junto ao Curso de Especialização em Periodontia portadora 

desta condição. A análise da evidência demonstrou uma prevalência variando 

entre 1 e 5%, dependendo da população em estudo. Não existe consistência 

na literatura sobre qual a melhor abordagem terapêutica das periodontites 

agressivas, no entanto considerando as diferenças observadas nos estudos o 

tratamento não cirúrgico sem o uso de antimicrobianos parece ser a 

abordagem de escolha para a maioria dos casos. No presente caso clínico, 

uma paciente com diagnóstico de periodontite agressiva, foi tratada e 

mantida durante 09 meses no curso de Especialização em Periodontia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste período, observou-se uma 

melhora clinica em  relação a doença periodontal conforme evidenciado nos 

principais parâmetros clínicos periodontais avaliados e uma motivação da 

paciente com a higienização e manutenção da sua saúde bucal. Pode-se 

concluir que o tratamento periodontal empregado para o caso, atendeu de 

forma bastante satisfatória as necessidades periodontais da paciente 

reduzindo os indicadores clínicos e afetando inclusive a percepção sobre sua 

condição bucal. 

 

 

Palavras-chave: Periodontite agressiva; Epidemiologia; Diagnóstico; 

Tratamento; 
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 CONSIDERATIONS ABOUT CLASSIFICATION, EPIDEMIOLOGY 
AND TREATMENT OF AGRESSIVE PERIODONTITIS: A LITERATURE 

REVIEW AND CASE REPORT 
 

ABSTRACT 

 

Periodontitis are inflammatory processes of periodontal attachment tissues 

lead to destruction of periodontal ligament, alveolar bone and cementum, and 

result from the presence of biofilm in a susceptible host. Considering the 

latest classification of periodontal disease the same fall into 2 forms of the 

disease chronic and aggressive periodontitis. The aim of this study was to 

review the literature on aggressive periodontitis, and present a case report of 

a patient treated for this condition in a Specialist Training Programm in 

Periodontics. The analysis of the evidence showed a prevalence ranging 

between 1 and 5% depending on the population studied. There is no 

consistency in the literature about the best therapeutic approach of the 

aggressive periodontitis, however considering the differences observed in the 

studies, non-surgical treatment without the use of antibiotics seems to be the 

choice for most cases. In this case report, a patient diagnosed with 

aggressive periodontitis was treated and maintained for 09 months. In this 

period, we observed a clinical improvement in relation to periodontal disease 

as highlighted clinical periodontal parameters and a patient's motivation to 

cleaning and maintaining their oral health. It can be concluded that 

periodontal treatment demonstrated significant improvements in patient 

clinical condition, reducing clinical indicators and affecting even the perception 

of their oral health. 
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1. INTRODUÇĀO 
 

 

As periodontites sāo um processo inflamatório do periodonto de 

inserção, levam à destruição do periodonto de inserção (ligamento 

periodontal, osso alveolar e cemento radicular) e sāo resultantes da presença 

de biofilme subgengival em um hospedeiro suscetível. Clinicamente, observa-

se, na fase de destruição tecidual, presença de sangramento subgengival, 

aumento da profundidade de sondagem (PS) e/ou recessão gengival. 

(OPPERMANN e RÖSING, 2013) 

A classificação das condições e doenças periodontais, desenvolvida 

em 1999 pela American Academy of Periodontology em um Workshop 

Internacional,  e utilizada atualmente, reclassificou as formas de periodontite 

em três tipos diferentes (crônica, agressiva e necrosante) e em 

manifestações periodontais de doenças sistêmicas. 

A periodontite agressiva compreende um grupo de formas de 

periodontite de progressão rápida e frequentemente graves, muitas vezes 

caracterizadas pela idade precoce da manifestação clínica e uma tendência 

distinta dos casos a se desenvolver em uma mesma família. (LINDHE, 2008) 

Os dados epidemiológicos demonstrados apontam que periodontites 

agressivas têm sido consideradas um problema de saúde em algumas 

populações. Isso porque, além de apresentarem prevalências consideráveis, 

as mesmas são responsáveis por importantes sequelas nas dentições e 

principalmente pela perda precoce dos dentes na vida adulta. (SUSIN, HAAS 

e ALBANDAR, 2014)  

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo realizar uma 

revisão de literatura sobre periodontite agressiva e apresentar o relato de um 

caso clínico afim de aprimorar os conhecimentos sobre a temática.  
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2. REVISĀO DE LITERATURA 
 

 

DEFINIÇĀO E CLASSIFICAÇĀO 

 

Ao longo dos anos foram observadas importantes variações na 

nomenclatura utilizada para definir formas destrutivas de doenças 

periodontais afetando crianças, adolescentes e adultos jovens. Por exemplo, 

o termo periodontite de estabelecimento precoce foi questionado à medida 

que, apesar de usualmente essas formas de doença acometerem indivíduos 

jovens, torna-se difícil estabelecer o real momento em que o processo se 

desenvolve no indivíduo. Já o termo periodontite juvenil também tem seu uso 

bastante restrito. Como classificar um indivíduo como portador de 

periodontite juvenil com 25 anos que exibe o padrão clássico de destruição 

periodontal (incisivos e molares acometidos) se o mesmo já não se enquadra 

na categoria “juvenil” e sim “adulto”? (LINDHE, 2008) 

Esse cenário motivou a Academia Americana de Periodontia (AAP) a 

reunir-se no ano de 1999 para uma nova revisão da classificação das 

doenças periodontais. A partir desse encontro, o termo ”Periodontite Juvenil” 

foi substituído por periodontite agressiva e as categorias “Periodontite Pré-

Puberal” e “Periodontite de Rápida Progressão” foram descartadas. 

Adicionalmente, uma categoria de Periodontite Crônica foi criada em 

substituição ao termo “periodontite de adulto”. O principal fator diferenciador 

de ambas as formas de doença é a taxa de progressão. Isso significa que os 

indivíduos portadores de periodontite agressiva exibem uma progressão de 

doença maior que indivíduos portadores de periodontite crônica que 

apresentaria uma natureza episódica com ocorrência em surtos de atividade 

de doença. (ARMITAGE, 1999) 

O Workshop Internacional recomendou que o termo “periodontite de 

acometimento precoce” fosse descartado e substituído por “periodontite 

agressiva”, já que essa doença pode ocorrer em várias idades e pode 

persistir em adultos mais idosos. O mesmo acontece com o termo 

“periodontite pré-puberal”. Ainda, a periodontite agressiva pode ser 

considerada localizada ou generalizada. (ARMITAGE, 1999) 
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A periodontite agressiva compreende um grupo de formas de 

periodontites de progressão rápida e frequentemente graves, muitas vezes 

caracterizadas pela idade precoce da manifestação clinica e uma tendência 

distinta dos casos a se desenvolver em uma mesma família, fator esse que 

diferencia de forma bastante clara casos de periodontites crônicas e 

agressivas. Entretanto, muitas vezes torna-se difícil a avaliação deste, pois, 

ou esse componente não está presente, ou a avaliação dos componentes da 

família é impossível, dificultando ainda mais o diagnóstico. (LINDHE, 2008) 

A periodontite agressiva acomete indivíduos clinicamente saudáveis, 

exceto pela presença da doença periodontal, caracteriza-se pela rápida perda 

de inserção e destruição óssea e ainda pela agregação familiar. (ARMITAGE, 

1999) 

Diferentemente do que se propagou por algum tempo, as evidências 

mais contemporâneas demonstram de forma clara que frequentemente 

existem grandes quantidades de placa e cálculo nos portadores de 

periodontites agressivas. (OPPERMANN e RÖSING, 2013) Assim, a 

presença ou ausência de grandes quantidades de placa e cálculo não é um 

fator decisivo no diagnóstico de uma periodontite agressiva. 

As periodontites agressivas podem ser classificada  como localizada, 

de início na puberdade, com perdas ósseas proximais em primeiros molares 

e incisivos e envolvendo ou nāo mais que dois dentes além destes, ou 

generalizada, afetando pessoas abaixo dos 30 anos, podendo se apresentar 

em pacientes mais velhos, com perda de inserção interproximal generalizada, 

afetando ao menos três dentes além dos primeiros molares e incisivos. 

(LANG et al., 1999)  

O diagnóstico de periodontite agressiva requer a exclusão da presença 

de doenças sistêmicas que possam prejudicar severamente a defesa do 

hospedeiro e levar a perda prematura dos dentes. (LINDHE, 2008) 

O biofilme dental esta bem estabelecido como um fator etiológico das 

doenças periodontais. No caso da periodontite, temos uma especificidade 

microbiana, ou seja, nem todas as bactérias constituintes do biofilme são 

associadas a progressão da doença. Os principais periodontopatógenos 

associados são Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella 

forsythia, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola. Neste sentido, a 
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans tem sido evidenciada como um 

indicador de severidade da doença periodontal, estando associada a bolsas 

profundas e a casos de periodontite agressiva. Contudo, esses achados nāo 

justificam a utilização de antibióticos de maneira geral para o tratamento das 

periodontites, visto que a suscetibilidade tem um papel fundamental e que, no 

processo diagnóstico, são cruciais as informações sobre a experiência de 

doença periodontal dos familiares. (OPPERMANN e RÖSING, 2013) 

Apesar da classificação de 1999 ser o sistema mais atual para 

classificar as doenças periodontais, o mesmo esbarra em uma série de 

limitações, por apresentar um caráter clínico muito forte, dificultando sua 

aplicação em um nível epidemiológico. Essas dificuldades logísticas foram 

recentemente verificadas em uma revisão sistemática avaliando as 

características epidemiológicas das periodontites agressivas. A grande 

variação, especialmente na definição dos casos, prejudica de maneira 

bastante importante as estimativas de prevalência nas diferentes populações 

tornando bastante dificultada a comparação dos achados. (SUSIN, HAAS e 

ALBANDAR, 2014) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

As periodontites agressivas afetam um percentual de pessoas que 

varia entre menos de 1 e 5%, dependendo da população em estudo. Como 

mencionado na sessão anterior, as estimativas sāo muito variáveis, devido a 

existência de inúmeros critérios de definição da doença. (OPPERMANN e 

RÖSING, 2013) Os resultados atuais mostram que a prevalência de 

periodontite agressiva varia significativamente entre diferentes localizações 

geográficas e entre diferentes raças/etnia, que trata-se de uma variável proxy 

de nível sócio-econômico. (SUSIN, HAAS e ALBANDAR, 2014)  

Os estudos longitudinais populacionais, de maneira geral, demonstram 

que as taxas de progressão de perda de inserção periodontal sāo maiores 

em países em desenvolvimento, quando comparados com países 

desenvolvidos. (OPPERMANN e RÖSING, 2013) 

No estudo de Susin et al, foi observado que entre diferentes 

localizações geográficas e grupos raciais, a periodontite agressiva foi mais 
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prevalente em populações africanas e seus descendentes. Nesta população 

a prevalência foi entre 1 e 5%. No norte e centro da Europa, em caucasianos 

residentes a prevalência foi de 0,1%, enquanto no sul europeu a prevalência 

é de aproximadamente 0,5%. 

Na América do Norte, a doença afeta cerca de 0,1 – 0,2% dos 

caucasianos, 0,5 – 1% dos hispânicos e 2,6% dos negros. Na América do 

Sul, os países possuem uma composição racial diversa, onde Chile e 

Argentina compreendem principalmente uma população caucasiana, 

enquanto países como o Brasil apresentam uma população bastante 

miscigenada. Na América do Sul, a prevalência da doença esta entre 0,3% e 

2%, dependendo da população apresentada.  

Por fim, o continente asiático compreende 60% da população mundial 

e apresenta diferentes grupos étnicos. Poucos estudos com amostras 

representativas foram realizados nesses países, portanto a estimativa de 

prevalência da doença nessa população é entre 0,2% e 1%. (SUSIN, HAAS e 

ALBANDAR, 2014)  

Em um estudo realizado na região metropolitana de Porto Alegre, 

Susin et al. Observaram uma prevalência de aproximadamente 5,5% de 

periodontite agressiva nessa população. Ressalte-se que esse estudo foi 

realizado em uma amostra representativa e utilizou um protocolo de exame 

completo em 6 sítios por dente, o que sem dúvida nenhuma, reflete de 

maneira acurada as reais estimativas quando comparado, por exemplo, a 

protocolos de exame parcial que são utilizados frequentemente nos estudos 

epidemiológicos encontrados. (KINGMAN, SUSIN, ALBANDAR, 2008) 

A evidência epidemiológica avaliando os fatores associados às 

periodontites agressivas (fatores de risco) é escassa. O mesmo estudo citado 

anteriormente demonstrou que condição sócio-econômica, fumo e cálculo 

estiveram associados à quadros de periodontite agressiva e, portanto, se 

constituem em indicadores de risco às mesmas. (SUSIN e ALBANDAR, 

2005) Outros fatores de risco às periodontites crônicas também têm sido 

relacionados às periodontites agressivas, e aparentemente têm se mostrado 

semelhantes para ambas formas de doença. No entanto, a evidência 

disponível ainda é incipiente, uma vez que os estudos utilizam amostras e 

tempos de acompanhamento reduzidos. (STABHOLZ, SOSKOLNE, 
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SHAPIRA, 2010) A despeito da dificuldade de sua realização, estes estudos 

ainda são absolutamente necessários para a identificação de novos fatores 

de risco às periodontites agressivas. 

 

 

TRATAMENTO DAS PERIDONTITES AGRESSIVAS  

 

A escovação dentária é um hábito realizado rotineiramente, entretanto, 

poucas pessoas removem adequadamente o biofilme. Isso acontece por falta 

de motivação, problemas em habilidades manuais, ou ainda, por 

incapacidades. 

O biofilme supragengival é um grande modulador das características 

do biofilme subgengival, pois a partir de sua formação há o desenvolvimento 

de alterações inflamatórias, e a partir dessa condição clinica, ocorre um 

íntimo contato com o ambiente subgengival. O tratamento da periodontite 

pressupõe o controle do biofilme subgengival, para isso, terapias não 

cirúrgicas são eficazes e efetivas. (GOMES et al. 2006;KALDAHL et al. 1993) 

Em geral, a raspagem subgengival reduz a população de 

microrganismos gram-negativos e concomitantemente permite o aumento da 

população de cocos a bacilos gram-positivos, que são associados a saúde 

gengival. Esta terapia promove mudanças na profundidade de sondagem, 

nos níveis de inserção, e na redução do sangramento à sondagem. Esses 

resultados são esperados dada a evidência que os microrganismos do 

biofilme são fatores etiológicos das doenças periodontais. (OPPERMANN e 

RÖSING, 2013) 

Uma revisão sistemática da literatura foi recentemente publicada e 

avaliou especificamente os efeitos do tratamento periodontal de desinfecção 

de boca toda associado a placebo ou a Amoxicilina e Metronidazol. Os 

autores verificaram que existe um benefício adicional do uso de 

antimicrobianos em comparação aos procedimentos de raspagem e 

alisamento radicular associados a medicação placebo. Entretanto há que se 

ressaltar que os efeitos foram de pequena magnitude, a despeito das 

diferenças estatisticamente significativas observadas. Observou-se um ganho 

médio de inserção de aproximadamente 0,42mm (IC, 0,23-0,61) e redução de 
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profundidade de sondagem média de 0,58 (IC, 0,39-0,77). Um outro aspecto 

a ser considerado diz respeito ao tempo de acompanhamento dos indivíduos 

que foi de 6 meses no máximo, uma vez que sabidamente o efeito dos 

antimicrobianos não é eterno e parece ocorrer de maneira mais pronunciada 

em períodos mais curtos de acompanhamento. (SGOLASTRA et al., 2012) 

O estudo realizado por Haas e colaboradores em 2008, avaliou o 

efeito da utilização sistêmica de azitromicina como coadjuvante a raspagem e 

alisamento radiculares com acompanhamento de 12 meses, em pacientes 

com periodontite agressiva, que após tratamento supragengival foram 

separados em dois grupos. Um grupo recebeu azitromicina por 3 dias 

juntamente com raspagem e alisamento radicular, enquanto o outro grupo 

recebeu placebo e a mesma raspagem. Os resultados deste estudo não 

apresentaram diferenças entre os grupos quanto à acúmulo de placa, 

gengivite, perda de inserção e sangramento a sondagem. Apenas 

profundidade de sondagem apresentou redução para o grupo que utilizou o 

antibiótico quando comparado com o que utilizou placebo (1,03mm). (HAAS 

et al., 2008)  

Essa melhora com a utilização de antibióticos é modesta, e sua 

magnitude e relevância clinica são questionáveis, o que não justifica o uso 

indiscriminado de antibióticos em qualquer paciente. (OPPERMANN e 

RÖSING, 2013) A despeito da Academia Americana de Periodontia 

recomendar a utilização de antimicrobianos em casos de periodontite 

agressiva, a evidência científica mais recente tem demonstrado que os 

efeitos do tratamento periodontal não-cirúrgico somente traduzem-se em 

resultados clínicos semelhantes aos do tratamento da periodontite crônica. 

Nesse cenário, as próprias revisões sistemáticas da literatura recomendam 

que mais estudos sejam conduzidos para confirmar tais resultados, de modo 

que sejam de fato, identificados quais indivíduos se beneficiariam do uso 

destes agentes. (HERRERA et al., 2002; CALIFANO, 2003; SGOLASTRA et 

al., 2012) 
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3. DESCRIÇĀO DO CASO CLÍNICO 
 

Paciente V.H.F.S, gênero feminino, com 42 anos de idade, trabalha 

como auxiliar de serviços gerais. Foi encaminhada de uma clínica particular 

para atendimento no curso de especialização em Periodontia da Faculdade 

de Odontologia da UFRGS. 

Inicialmente, foi realizada a entrevista dialogada – queixa principal, 

histórico médico anterior, história sócio odontológica, hábitos relacionados à 

saúde bucal. Posteriormente, foi realizado exame físico, com exames 

específicos periodontais, conforme segue. 

Na queixa principal a paciente relatou que sentia seus dentes frouxos, 

mau-hálito e dores para mastigar. 

No histórico médico anterior, a paciente relatou não ter problemas de 

saúde, e afirmou que o único procedimento cirúrgico teve foi a cesariana.  

De acordo com a história sócio odontológica, a paciente não recordava 

quando tinha ido ao dentista pela última vez, mas relatou que fazia bastante 

tempo. Também, relatou que o dente 21 caiu sozinho, e que ela cortou sua 

raiz em casa com uma “faca” e o colou com cola “super bonder”. Ainda, disse 

que sua māe e seu irmão também apresentam problema de gengiva. 

Em relação aos hábitos relacionados a saúde bucal, a paciente 

afirmou escovar os dentes quatro vezes ao dia, faz uso de fio dental 

eventualmente, utiliza palito de dente, fuma uma carteira de cigarro por dia e 

bebe eventualmente.  

Foram realizados os exames periodontais iniciais de índice de placa 

visível (IPV) e índice de sangramento gengival (ISG), além dos exames de 

profundidade de sondagem (PS) e perda de inserção clinica (PI) (Figuras 1, 2 

e 3). Foi requisitado uma radiografia panorâmica (Anexo A, Figura 1) para 

uma avaliação da dentição, que a paciente realizou com isenção de custos 

pois alegou não ter condições financeiras para pagar. Nesta consulta também 

foram realizadas as fotografias iniciais do caso. (Anexo A, Figura 2 a 12) 
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Figura 1 – Índice de placa visível: 93,9%        (30.01.2015) 

 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

Figura 2 – Índice de Sangramento Gengival: 11,2%      (30.01.2015) 

 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

Figura 3 – Profundidade de sondagem e perda de inserção             (30.01.2015) 

 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 
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 Na segunda consulta, foram realizadas radiografias periapicais (Anexo 

B) da região anterior superior e inferior, e após o plano de tratamento foi 

estabelecido. Com base nas informações da entrevista dialogada associada 

ao exame físico e complementares, chegou-se ao diagnóstico de periodontite 

agressiva generalizada avançada. 

Nas duas consultas seguintes, confeccionou-se contenções dos 

dentes 13 à 23 e 35 à 45. Após, o plano foi composto de duas sessões para 

controle supragengival (RAP), e seis consultas que compreenderam exames 

intermediário, raspagens subgengivais (RASUB), exodontias de molares e 

exame final. Definiu-se que os dentes anteriores seriam extraídos em uma 

segunda fase do tratamento. 

 As consultas de controle supragengival foram realizadas com a 

utilização de ultrassom e raspagens supragengivais, além disso, foi realizado  

treinamento e orientação de higiene bucal com escova multicerdas, escova 

interdental, fio dental e escova unitufo. Esta orientação esteve presente em 

todas as consultas até o final do controle subgengival.  

 Na consulta seguinte, foi realizado o exame intermediário (Figuras 4 a 

6). Após, iniciou-se o controle subgengival, com RASUB dos dentes 35 e 38, 

e exodontia do dente 37. Para todas as exodontias realizadas foi prescrito 

digluconato de clorexidina 0,12% para bochechos de 12 em 12 horas (15 ml 

da solução durante 1 minuto), e paracetamol 500mg. 

 
Figura 4 – Índice de placa visível: 16,3%        (22.05.2015) 

 

 
 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

 



	   16	  

Figura 5 – Índice de Sangramento Gengival: 10,3%      (22.05.2015) 

 

 
 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

Figura 6 – Profundidade de sondagem e perda de inserção             (22.05.2015) 

 

 
 

Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

 As demais consultas de controle subgengival foram separadas por 

quadrantes. Finalizou-se a RASUB no terceiro quadrante com os dentes 33, 

34, 35. Seguindo para o quarto quadrante, com RASUB de 43, 44, 45 e 47, e 

exodontia de 46 e 48.  
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 Na consulta seguinte, a paciente retornou com dor intensa na região 

de exodontia do dente 46 associada a linfadenopatia. Realizou-se a 

curetagem do alvéolo e foi prescrito amoxicilina 500mg durante 07 dias. Foi 

realizada também RASUB dos dentes 13, 14 e 15. 

 A ultima RASUB foi realizada no segundo quadrante, envolvendo os 

dentes 23, 24 e 25, e o dente 26 foi extraído. Nesta consulta, a paciente não 

relatou mais dor no alvéolo, e no início desta consulta foram realizadas 

fotografias intermediárias. (Anexo C) 

 Por fim, foi realizada a exodontia de 16, 17 e 18, e realizado o exame 

final. (Figuras 7 à 9) Nesta consulta foram realizadas as fotos finais do caso. 

(Anexo D) 

 
Figura 7 – Índice de placa visível: 12,5%        (25.09.2015) 

 

 
 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 
Figura 8 – Índice de Sangramento Gengival: 5,6%      (25.09.2015) 

 

 
 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 
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Figura 9 – Profundidade de sondagem e perda de inserção             (25.09.2015) 

 

 
 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

 As tabelas a seguir resumem os dados apresentados, mostrando a 

evolução do tratamento. No gráfico 1 é possível observar a diminuição dos 

índices de placa visível e sangramento gengival. Ja nas tabelas 2 e 3, 

observa-se a variação percentual dos índices de profundidade de sondagem 

e perda de inserção, respectivamente, nos exames inicial, intermediário e 

final. E por fim, na tabela 4, temos o numero de sítios que responderam com 

sangramento à sondagem.  
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Gráfico  1 – Indice de placa visivel e Indice de sangramento gengival  

  

 
 

Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

 

Tabela 2 – Profundidade de sondagem 

 

Profundidade de Sondagem 

              Exame 

     

    PS 

 

Inicial 

 

Intermediário 

 

Final 

1 – 3 mm 34,4% 38,7% 60,2% 

4 – 6 mm 55,1% 50% 38,6% 

7 ou + mm 10,3% 11,2% 1,1% 

 

Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 
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Tabela 3 – Perda de inserção  

 

Perda de Inserçāo (PI) 

Exame 

 

PI 

 

Inicial 

 

Intermediário 

 

Final 

1 – 3 mm 18,9% 18,9% 15,9% 

4 – 6 mm 37,9% 37% 52,2% 

7 ou + mm 43,1% 43,9% 31,8% 

 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 

 

Tabela 4 – Sangramento à sondagem 

 

Sangramento à Sondagem (SS) 

Exame Inicial Intermediário Final 

% de superfícies 8,6% 6,03% 5,6% 

 
Fonte: Curso de Especializaçāo em Periodontia UFRGS 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A periodontite agressiva é uma doença multifatorial complexa, sendo 

responsável por importantes sequelas nas dentições e principalmente pela 

perda precoce dos dentes na vida adulta. Como foi observado 

nesta revisão, populações oriundas de países em desenvolvimento 

apresentam maior taxa de prevalência de periodontite agressiva do 

que populações desenvolvidas. Adicionalmente estão associados às 

periodontites agressivas condição sócio-econômica, fumo e cálculo, e  estes 

estiveram constituindo-se em indicadores de risco às mesmas. A análise do 

caso clínico evidência esses fatores a medida que a paciente apresentava 

um baixo nível sócio-econômico, é fumante e apresentava grandes 

quantidades de cálculo sobre os dentes. 

Na paciente tratada no caso clínico, observa-se uma alta gravidade na 

destruição periodontal em relação a idade da paciente. Esse fato fica 

evidenciado a medida que a doença apresenta taxa de progressão muito 

mais rápida. Considerando este fato, apesar de a idade não ser critério a ser 

considerado segundo a atual classificação da Academia Americana de 

Periodontia, a mesma foi importante no diagnóstico do referido caso.  

Dois outros componentes devem ser destacados quando o diagnóstico 

da paciente é considerado: a paciente é sistemicamente saudável e relata o 

componente de agregação familiar. O primeiro é um dos fatores mais 

preponderantes no diagnóstico dessa condição, tendo sido decisivo no 

diagnóstico da referida paciente. Quanto ao segundo (agregação familiar), a 

despeito de existir o relato da paciente que mais dois irmãos apresentavam a 

condição, os mesmos não foram examinados e a certeza sobre esta 

informação não pode ser confirmada. 

Assim, considerando as diferentes informações coletadas na entrevista 

dialogada, aliada aos dados do exame físico e exames radiográficos chegou-

se ao diagnóstico de caso de periodontite agressiva generalizada avançada. 

 O tratamento da periodontite agressiva pode ser realizado com 

sucesso somente com a instrumentação periodontal e adequado controle de 

placa pelo paciente, conduta que foi apresentada neste caso, onde foram 

observadas reduções significativas de profundidade de sondagem, perda de 
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inserção e sangramento à sondagem, quando comparadas ao início do 

tratamento. Vale ressaltar a importância da adesão do paciente ao 

tratamento, que após o controle supragengival e instruções de higiene, 

esteve motivada e apresentando um ótimo controle do biofilme.  

Quanto à antibióticoterapia, é importante ressaltar que a mesma foi 

empregada em virtude de um processo de alveolite, associado a 

comprometimento sistêmico evidenciado pela linfoadenopatia. A análise da 

evidência científica demonstra que existiria um benefício adicional do uso de 

antimicrobianos coadjuvantes ao controle mecânico no tratamento das 

periodontites agressivas. No entanto estes achados estão vinculados a 

maiores reduções na profundidade de sondagem. Quando o parâmetro mais 

importante de estabilidade periodontal é avaliado (nível de inserção) não se 

observam resultados superiores com o uso de antimicrobianos.  

Adicionalmente, a utilização destes agentes deve ser ponderada, a 

medida que os mesmos são capazes de gerar mecanismos de resistência 

antimicrobiana bem como efeitos adveros potenciais. 

Ao final do tratamento questionou-se a paciente com relação aos 

resultados que ela observou, primeiramente a mudança de hálito foi um 

consenso, as dores para mastigar que faziam parte das queixas iniciais nāo 

existem mais, bem como os dentes frouxos que causavam insegurança. 

Entretanto a paciente mostrou descontentamento com o aspecto estético de 

sua face, devido a exodontia dos molares, e o desejo de realizar a confecção 

de próteses para repor os dentes perdidos. Como medida de reabilitação, 

optou-se pelas próteses parciais provisórias neste primeiro momento, para 

que ocorra um período de cicatrização apropriado.  

Por fim, observou-se que a evidência epidemiológica e clínica sobre a 

temática é reduzida. Existe necessidade de que sejam desenvolvidos mais 

estudos epidemiológicos e, principalmente, que estes estudos sigam a atual 

classificação para as doenças periodontais, de maneira que diminuam as 

variações de definições de casos e assim facilite a comparação dos achados 

e estabelecimentos de prevalências. Quanto ao tratamento, conforme 

evidenciado no caso clínico, o mesmo parece ter sido suficiente para o 

reestabelecimento do equilíbrio do processo saúde doença periodontal.   
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ANEXOS 
 
Anexo A 
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Figura 3 
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Figura 5 
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Figura 7 
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Figura 9 
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Figura 11 

 

 
 
Figura 12 
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Anexo B 

radiografias periapicais 
 

          
 
 

         



Anexo C 
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Figura 4 
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Figura 6 
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Anexo D 
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Figura 3 
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Figura 5  
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Figura 7 
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Figura 10 
 

 


