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Doença periodontal localizada: diagnóstico e tratamento
Kina, J.R.; Silva, M.A.; Suziki, T.H.; Kina, E.F.

A doença periodontal tem etiologia multifatorial sendo a placa um fator essencial para o seu inicio e desenvolvimento. 
Neste caso clínico, a associação da placa bacteriana com um contato prematuro no dente 33 provocou um abscesso 
periodontal com perda óssea na raiz mesial do dente 36. Estabeleceu-se o controle da placa bacteriana através 
de raspagem e alisamento e a remoção do contato prematuro. Na sequencia o defeito ósseo foi tratado através 
de técnicas regenerativas com enxerto ósseo autógeno e cicatrização dirigida. Paciente do sexo M procurou 
a Clinica com queixa de dor no dente 36. Ao exame clinico detectou-se pouca quantidade de placa bacteriana, 
entretanto foi diagnosticada uma bolsa periodontal profunda na raiz mesial do dente 36, com recessão gengival 
e supuração espontânea. O exame radiográfico revelou periodonto próximo de normalidade com exceção da 
perda óssea significativa na raiz mesial do dente 36. No exame oclusal notou-se contato prematuro no dente 36, 
quando a mandíbula fazia o movimento excêntrico de trabalho do lado esquerdo. Constatou-se que este contato era 
efetivo devido a um desgaste da ponta de cúspide do dente 33. Foi realizada a restauração do dente 33 e técnicas 
regenerativas de enxerto ósseo e regeneração tecidual guiada, além do controle da placa bacteriana. Estabelecer o 
diagnóstico para a eliminação e o controle de todos os fatores etiológicos foi essencial para que na sequencia do 
tratamento do defeito ósseo, uma consequência da doença periodontal, pode-se ser realizado com sucesso.
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