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O diagnóstico e o estabelecimento de um plano de um tratamento apropriado em casos de

Periodontite está, totalmente, dependente de um conhecimento profundo e detalhado da

patogénese da doença. O objetivo major do tratamento periodontal é o controlo da doença com

o estabelecimento de uma microflora compatível com a saúde periodontal assim como uma

melhoria e uma estabilidade dos parâmetros periodontais. O tratamento periodontal é composto

por diferentes fases, de acordo com as especificidades de cada caso. A fase inicial (tratamento

periodontal não cirúrgico) comtempla a motivação do paciente e a instrução dos procedimentos

de higiene oral, associados à realização do alisamento radicular com remoção dos depósitos

bacterianos. Em alguns casos a fase higiénica deverá ser complementada com o tratamento

periodontal cirúrgico. A cirurgia periodontal de eliminação de bolsas tem como principais

objetivos facilitar o acesso para um alisamento radicular adequado, o estabelecimento de um

contorno gengival favorável e uma melhoria da arquitetura dentogengival de forma a facilitar os

procedimentos de controlo de placa bacteriana tanto pelo paciente como pelo Médico Dentista,

permitindo desta forma uma adequada manutenção da saúde periodontal. Diferentes técnicas

cirúrgicas para tratamento da periodontite têm sido apresentadas destacando-se técnicas

ressetivas e técnicas regenerativas. A fase de Suporte periodontal será também referida, já que

a literatura suporta com elevada evidência a sua importância namanutenção e estabilidade da

saúde periodontal, minimizando as redicivas ao longo da vida dos paciente com Periodontite. No

decurso desta conferência serão discutidas as diferentes opções de tratamento e de

planificação de casos de Periodontite, com base na apresentação de distintos casos clínicos.
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