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RESUMO 
 
 

 Introdução: A doença periodontal pode ser subdividida em gengivite ou periodontite. Ambas 
apresentam um caráter inflamatório - infeccioso pois estas patologias estão associadas a 
presença bacteriana. As periodontites, principalmente as gengivites, representam depois da 
cárie dental uma patologia muito frequente da cavidade bucal, podendo acometer até 90% da 
população mundial. As doenças periodontais são crônicas, multifatorial, associada mais 
comumente com bactérias Gram-negativas. Quando estas patologias não são disgnosticadas e 
consequentemente tratadas podem levar a perda dentária Objetivo: O objetivo deste estudo é o 
de apresentar dados clínicos parciais do projeto de bolsa de estudo de Iniciação 
Científica/PIBIC “Avaliação prospectiva de Aggregatibacter actinomycetemcomitans na terapia 
mecânica/química periodontal” que está em curso. Serão apresentados resultados clínicos 
confrontando a eficácia da raspagem dental e alisamento radicular por quadrante (RQ) e 
raspagem por protocolo one-stage full-mouth disinfection (OSFMD). Metodologia: Os 
participantes foram alocados no serviço de triagem da disciplina de Periodontia do 
Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté-SP no ano de 2014. Foram 
designados dois grupos de tratamento: [1] RQ (15 indivíduos) e OSFMD (15 indivíduos). Os 
participantes incluídos receberam exames clínicos para avaliar a presença de profundidade de 
sondagem (PS), perda de inserção clínica (NIC), índice de placa (IP) e índice gengival (IG). 
Concomitantemente, amostras bacterianas sub gengivais foram coletadas de cinco sítios 
periodontais (maiores bolsas periodontais) no momento inicial, após, os indivíduos receberão a 
terapia periodontal de acordo com o grupo designado. Todos os exames clínicos e os exames 
microbianos serão novamente realizados aos 90 e aos 180 dias após a terapia periodontal. Os 
procedimentos de raspagem por quadrante (RQ) estão sendo realizados em 30 minutos com 
intervalos semanais entre as sessões com a inclusão do uso caseiro de CHX 0.2% por 60 dias 
consecutivos após o termino da primeira sessão de raspagem. Já para o protocolo OSFMD a 
raspagem está sendo realizada em estágio único (24 horas) divididos em duas sessões (60 
min. por sessão) em dois dias consecutivos com a inclusão da aplicação de gel de CHX (1%) 
nas bolsas após a raspagem. Escovação lingual por 1 min. com gel de CHX (1%), e bochecho 
no início e ao final de cada sessão com CHX 0.2% por 30 segundos (sendo a forma de 
gargarejo nos últimos 10 segundos). E uso caseiro de CHX 0.2% por 60 dias após o termino da 
raspagem em estágio único. Resultados: Foram incluídos 15 indivíduos (média de idade 38,8 ± 
10,7) no grupo RQ e outros 15 (média de idade 49,9 ± 8,2) no grupo OSFMD. As variáveis 
clínicas encontradas no exame basal para o grupo RQ foram PS= 2,54 ± 0,66; NCI=2,45 ± 
1,36; IP=38,29 ± 8,43 e IG=20,11 ± 18,79. O grupo OSFMD apresentou os seguintes dados 
basais: PS= 2,03 ± 0,5; NCI=2,84 ± 0,95; IP=45,11 ± 22,15 e IG=28,37 ± 24,69. Os dados 
basais referentes a presença de Aggregatibacter actinomycetemcomitans no grupo RQ foi de 
67,42 ± 100,92, já para o grupo OSFMD foi de 226,83 ± 583,26 (p<0.05). Conclusão: Após a 
analise dos dados preliminares observamos que o perfil clínico dos dois grupos são 
semelhantes quanto as suas características clínicas, todavia verifica-se maior frequência 
microbiana no grupo OSFMD.  


