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Descrição do caso clínico
Paciente do sexo masculino, com 46 anos, sem
patologias sistémicas e fumador, dirige-se à
consulta com sintomatologia dolorosa no 4ºQ. Após
observação intra oral e radiografica, foi identificada
uma lesão (figura 1) apical no 48 com indicação
para exodontia e tratamento da doença periodontal
(figura 2).

Fig. 1 - Ortopantomografia inicial

Fig. 2 - Fotografia inicial

Doença diagnosticada como Periodontite Estádio III,
Grau B Generalizada (figura 3). 1
A doença periodontal tem etiologia multifatorial, é
modulada pela resposta inflamatória do individuo,
patologias sistémicas e biofilme dentário. 2

Discussão
Foi sugerido iniciar o tratamento não cirúrgico para
controlo da doença. O objetivo foi a redução da
inflamação, por meio de alisamentos radiculares que
permitem a remoção de bactérias que se encontram
3
em subgengival. Durante esta fase, foi realizada a
instrução para a higiene oral diária para melhorar o
controlo de placa bacteriana e conseguir-se assim
uma diminuição da inflamação dos tecidos
periodontais. Depois de seis semanas foi efetuada a
4
reavaliação (figura 4).

Fig. 3 - Periodontograma inicial

Fig. 4 - Periodontograma final

Após a reavaliação, sugeriu-se consultas de terapia
periodontal de suporte para manter a estabilidade
da doença.5
Fig. 5 - Ortopantomografia final

Conclusão
Verificou-se uma melhoria muito significativa na distribuição e
profundidade das bolsas periodontais, assim como um excelente
controlo de placa bacteriana (figura 4; figura 5).
Foi indicada a exodontia dos dentes do siso, reabilitação com implante no
46 e encerramento de espaços negros com restaurações em resina
composta (figura 6).

Fig. 6 - Fotografia final
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