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PORTO, Paula Cruz. Raspagem e alisamento radicular: aspectos biológicos.
XLIII f., 2004. Monografia (Especialização em Periodontia). UFSC, Santa
Catarina.

RESUMO

Neste estudo realizou-se uma revisão literária sobre os conceitos mais relevantes
a respeito da terapêutica periodontal de raspagem e alisamento radicular. Foram
abordados aspectos etiológicos, funcionais e estruturais, relação entre causa e
efeito do tratamento periodontal subgengival e as principais alternativas para
obtenção dos melhores resultados frente a este tratamento. E também, as
reações pós-operatórias decorrentes da intervenção. Ressalta-se a importância
biológica da terapia para a recuperação e manutenção dos tecidos periodontais,
bem como a busca de condições favoráveis e estáveis, compatível com a saúde
periodontal.
Palavras-chave: raspagem e alisamento radicular, doença periodontal, biofilme
bacteriano.

PORTO, Paula Cruz. Scaling and root planning: biological aspects. XLIII p.,
2004. Monografia (Especialização em Periodontia). UFSC, Santa Catarina

ABSTRACT

This was a literature review on different concepts of periodontal therapy by scalling
and root planning. Etiological, functional and structural aspects, cause-effect
relationship of subgengival periodontal treatment and the principal alternatives to
obtain the best results of this treatment.Additionally, the post-operative condition
were also considered. The biological meaning of the periodontal therapy for
periodontal tissue recuperation was evidenced, and also the search for favorable,
stable and compatible with periodontal health.
Key words: Scaling and root planning, periodontal therapy, dental plaque.
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1 INTRODUÇÃO

Apesar de tentativas terem sido propostas desde a idade média, foi
somente no século passado, com RIGGS (apud LOE, 1993), nos Estados Unidos,
que começou a era moderna do tratamento periodontal. RIGGS desenvolveu um
método, publicado em 1882, denominado "Pyorrhea alveolaris", idealizando um
conjunto de 6 instrumentos para a remoção de cálculos dentários, especialmente
na região cervical da coroa dental. Introduz-se, pela primeira vez, por meio deste
método a raspagem e curetagem subgengival, difundindo sua técnica por todo os
Estados Unidos, enfatizando que a doença periodontal podia ser tratada e curada.
Inferiu-se que era causada por fatores locais e que se iniciaria com a inflamação
gengival. Tal técnica foi tão divulgada que a doença periodontal ficou conhecida
como "Doença de Riggs".
Relatos mais modernos comprovam que a raspagem e o alisamento
radicular são os procedimentos clínicos mais freqüentemente realizada na terapia
periodontal. Sua utilização, associada ao controle de placa bacteriana, interrompe
a inflamação gengival e possibilita o retorno A saúde em casos leves e
moderados. Os limites da eficiência de uma raspagem, no entanto, são
dependentes de fatores variados, como: profundidade da bolsa periodontal,
anatomia radicular, posição do dente na arcada e presença de furcas (BOWER,
1979).
0 conhecimento dos eventos etiológicos e patogênicos que têm relação
com o processo saúde/doença periodontal, permitiu que a abordagem do mesmo
sofresse modificações. A periodontia moderna está mais releacionada com o
controle do processo infeccioso do que com qualquer outra forma de abordagem
terapêutica (CAFFESE, MOTA e MORRISON, 1995).
A transição de um periodonto clinicamente saudável para clinicamente
inflamado envolve uma mudança na carga microbiana, na resposta do
hospedeiro, ou ambos. Quando existe um desequilíbrio entre a microbiota oral e a
resposta do hospedeiro, ocorre inflamação nos tecidos periodontais. 0
desequilíbrio pode surgir devido a uma mudança tanto na quantidade de placa
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bacteriana quanto na capacidade do indivíduo em responder imunologicamente a
ela.
Baseado nos fatores locais predisponentes para as doenças periodontais
e na contaminação da superfície do cemento radicular por produtos bacterianos, a
terapêutica periodontal visa a descontaminação radicular, desinfecção,

e

fundamenta-se em princípios básicos, que envolvem o controle mecânico e
químico do biofilme bacteriano supragengival e subgengival, e a remoção dos
produtos bacterianos contaminantes da superfície radicular (BUCHANAN

e

ROBERSON, 1987).
A instrumentação radicular

é

considerada um dos procedimentos

fundamentais no tratamento periodontal, reduzindo e evitando a exacerbação das
doenças periodontais. Para se obter uma instrumentação radicular eficaz, deve-se
remover por completo a placa bacteriana e todos os seus agentes perpetuadores
(BUCHANAN e ROBERSON, 1987).
Desta forma, a raspagem e o alisamento radicular, empregando-se
diferentes instrumentos e técnicas de instrumentação, são procedimentos de
grande importância no tratamento periodontal. Estes procedimentos
proporcionam alterações quantitativas e qualitativas na microbiota gengival, e a
obtenção de uma superfície radicular biologicamente compatível com os tecidos
periodontais. Assim, ocorrem conseqüentes modificações nos parâmetros clínicos
da doença periodontal, tais como: redução no índice gengival, sangramento após
sondagem, profundidade de sondagem e manutenção ou recuperação dos níveis
de inserção periodontal (CHEETHAM et at.,1988).
Para a obtenção de um quadro biológico favorável, a raspagem radicular
deve proporcionar um estado relativamente estável, por meio do estabelecimento
de um equilíbrio entre os microorganismos da placa e o hospedeiro, compatível
com minima destruição tecidual e rápida regeneração ou reparo das estruturas
danificadas. As alterações nesse equilíbrio podem resultar em desenvolvimento e
progressão da doença periodontal.
Esta revisão de literatura tem como objetivo avaliar qual o real
tratamento que a superfície radicular necessita para se obter a
descontaminação e ideal cicatrização dos tecidos periodontais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONTAMINAÇÃO DA SUPERFÍCIE RADICULAR

Atualmente, segundo LINDHE et al. (1999), na cavidade oral os dentes
apresentam uma superfície não descamativa que favorece o desenvolvimento de
grandes depósitos bacterianos. A agressão bacteriana é responsável pela
formação de biofilme. WILDERER e CHARAKLIS (apud ARMITAGE, 1984)
conceituam biofilme como uma comunidade microbiana indefinida, associada à
superfície do dente ou a de qualquer outro material mineralizado não
descamativo.
Os depósitos de cálculo resultam na mineralização do biofilme bacteriano
e, sendo assim, estes podem estar presentes tanto supragengival como
subgengivalmente. Eles desempenham um papel secundário na etiologia local da
doença periodontal, devido a sua característica de superfície irregular que facilita
a retenção do biofilme bacteriano, propiciando a absorção de produtos
bacterianos (SCHWARZ et al., 1993).
A superfície radicular, em dentes saudáveis, encontra-se recoberta por
uma camada denominada cemento radicular, na qual se encontram inseridas as
fibras do ligamento periodontal - fibras de Sharpey. A progressão da doença
periodontal destrutiva envolve a perda de inserção de tecido conjuntivo (fibras do
ligamento periodontal e tecido ósseo). Conseqüentemente, há exposição do
cemento radicular a depósitos bacterianos, mineralizados ou não; como também,
a produtos tóxicos liberados pelas bactérias, podendo ocorrer a incorporação
destes à sua superfície, alterando-o (ALEO, RENZIS e FARBER, 1975).
A presença de retrações e recesseies gengivais que expõem a superfície
radicular na cavidade bucal, e conseqüentemente, a camada de cemento
radicular ao meio oral, também contribuem para a incorporação de produtos
contaminantes a sua superfície, e ganho ou perda de minerais na camada de
cemento (ALEO, RENZIS e FARBER, 1975).
Dentre as alterações encontradas no cemento radicular quando se
encontra exposto ao meio bucal, ou mesmo ao ambiente contaminado pela
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doença periodontal, pode-se citar: a perda de minerais (hipomineralização), areas
de reabsorções e, também, absorção de substâncias tanto benéficas como
tóxicas (produtos bacterianos) 6 sua superfície (ALEO, RENZIS e FARBER,
1975).
A presença de microorganismos periodontopatogênicos em quantidade
suficiente, a natureza das interações bacterianas entre as centenas de espécies
já isoladas e identificadas na região subgengival, bem como as variações no grau
de suscetibilidade do hospedeiro são fatores complexos, porém determinantes
para a instalação e progressão das alterações periodontais (SOCRANSKY e
HAFFAJEE, 1992).

2.2 TOXICIDADE DA DOENÇA PERIODONTAL

A citotoxicidade associada às raizes contaminadas por doença
periodontal foi proposta por HATFIELD

e BAUMHAMMERS (1971, apud

MACHADO e MOREINOS, 1999), após observarem que a incubação de células
epiteliais com raizes contaminadas resultava em um processo degenerativo da
célula.
ALEC) et a/. (1974), aventaram a hipótese da contaminação do cemento
por lipopolissacarideos (LPS). Através da metodologia especifica para extração
de lipopolissacarideos, conseguiram obter este componente da superfície
radicular de dentes com doença periodontal.
Uma das principais formas de destruição tecidual durante a evolução da
doença periodontal deve-se a liberação e fixação ao cemento de produtos LPS
provenientes da parede celular de bactérias gram-negativas (ALEO etal., 1974).
Os fatores tóxicos liberados por microorganismos estão associados tanto
ao processo de destruição dos tecidos periodontais quanto ao processo
regenerativo, já que são fatores citotóxicos. Um dos objetivos da terapia
periodontal é o restabelecimento das estruturas periodontais perdidas pela
doença, seja através de um epitélio juncional longo, de uma nova inserção
conjuntiva ou, ainda, de regeneração dos tecidos com formação de novo osso,
novo cemento e novo ligamento. Esses objetivos dificilmente podem ser
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alcançados se a superfície cementária não estiver livre de contaminantes. Sobre
dentes com doença periodontal, observou-se ausência de aderência celular e
inibição de crescimento de fibroblastos. Dentre as terapias utilizadas para o
tratamento da doença periodontal, a raspagem e o alisamento radicular são as
mais antigas e extensamente estudadas. Porém,

é ainda controversa a

quantidade de estrutura dentária que deve ser removida para obtenção de uma
superfície saudável (ALEO etal., 1974).
FINE et al. (1980), utilizando técnicas in vitro para identificação de LPS,
detectaram a presença de endotoxinas no interior do cemento.
No entanto, NAKIB

et al.

(1982), através de imunofluorescência,

observaram que as ligações químicas entre o cemento e os LPS são fracas e que
esses compostos podem ser removidos por escovação. Resultados histológicos
que suportam essa teoria foram obtidos por NYMAN et al. (1986), os quais
verificaram que as áreas com doença periodontal tratadas apenas com polimento
utilizando taça de borracha apresentavam resposta tecidual semelhante a obtida
nas áreas onde todo o cemento havia sido removido.
BERND e OPPERMAN (1998) realizaram um estudo no qual avaliaram o
resultado clinico cicatricial de duas técnicas de remoção de placa bacteriana, uma
com a remoção do cálculo subgengival, outra sem. 0 estudo foi desenvolvido com
8 pacientes, portadores de bolsas periodontais com profundidades de sondagem
iguais ou maiores que 5mm em, pelo menos, uma ou mais faces de seis dentes
anteriores.
Após o controle da placa supragengival, a remoção da placa subgengival
foi executada mediante acesso cirúrgico. Três dentes foram submetidos à
remoção de placa e cálculo através de raspagem e alisamento radicular, e em
três dentes a placa foi removida através da ação do jato de bicarbonato de sódio.
Os resultados mostraram que placa e sangramento gengival foram mantidos em
níveis minimos durante todo o período pós-tratamento.
No lado jateado e no raspado foram observadas reduções significativas na
profundidade de sondagem

e

percentual de sangramento à sondagem

periodontal. Ganhos clínicos nos níveis de inserção também foram observados.
Não houve diferenças significativas nos parâmetros clínicos analisados entre os
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lados jateados e os raspados. Sendo assim, parece que o cálculo residual, em
proporções microscópicas (lado raspado) ou clinicamente evidente (lado jateado),
não tem um significado clinico de magnitude suficiente a alterar o curso da
resposta cicatricial decorrente da remoção da placa bacteriana.
Parece, portanto, haver uma contradição entre os achados clínicos que
relativizam a importância do cálculo na terapia periodontal

e os esforços

empreendidos para a sua remoção no dia a dia do profissional. Os resultados
desse estudo não são suficientes para que se possa resolver essa contradição.
Avaliações de natureza longitudinal em um número maior de casos e com uma
maior diversidade de pacientes são necessários.

2.3 OBJETIVOS DA TERAPIA PERIODONTAL

De acordo com NYMAN et al. (1980), o restabelecimento das estruturas
periodontais perdidas pela doença é um dos objetivos da terapia periodontal, o
qual dificilmente pode ser alcançado se a superfície cementária não estiver livre
de contaminantes.
A raspagem e alisamento radicular são procedimentos que visam a
descontaminação do cemento contaminado com endotoxinas bacterianas e sua
remoção em sítios apresentando doença periodontal. Segundo LINDHE (1999), a
raspagem tem como objetivo a remoção da placa e cálculo das superfícies
dentárias e o alisamento radicular é a técnica na qual é removido o cemento
amolecido, tornando a superfície dura e lisa.
ARMITAGE (1984) sugere que as superfícies rugosas irritam
mecanicamente tecidos gengivais, enquanto superfícies lisas são mais fáceis de
limpar, retardam a formação de placa e promovem cura gengival.
A raspagem e o alisamento subgengival proporcionam a obtenção de uma
superfície radicular biologicamente compatível com os tecidos periodontais
(CHEETHAN etal., 1988).
Segundo SBORDONE et al. (1990), por remover os depósitos (placa,
cálculos, endotoxinas, etc.) da superfície dental, a raspagem e o alisamento
radicular promovem uma profunda modificação na composição da microbiota
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subgengival, modificando a população de bactérias anaeróbicas gram-negativas
para uma forma aeróbica gram-positiva, compatível com a saúde periodontal.
A perda de inserção pode ocorrer quando a doença periodontal progride e
destrói as fibras do ligamento periodontal, resultando na migração apical do
epitélio juncional (DUFOUR e BISSELL, 2002).
Medidas dos níveis de inserção diferem das medidas de profundidade de
sondagem nos pontos de referência em que a profundidade de sondagem é
variável: a margem gengival (DUFOUR e BISSELL, 2002).
A meta da instrumentação mecânica é produzir uma relação biológica
compatível entre a superfície radicular e os tecidos do periodonto remanescentes.
Quando se obtém sucesso, a terapia deve suspender a inflamação, promovendo
regeneração, ou seja, novos tecidos de suporte (osso e ligamento) e cemento,
reconstituindo suas arquiteturas e funções; ou promovendo apenas reparo,
conhecido como epitélio juncional longo, forma mais comum de cicatrização, onde
não há reconstituição de arquitetura ou função. Ambos previnem a recorrência da
doença (DUFOUR e BISSELL, 2002).
Diante disso, o objetivo principal de prevenção e tratamento da gengivite
e periodontite consiste na obtenção de uma cavidade oral que seja tão livre de
placa e cálculo quanto possível (BIANCHINI et al., 2002).

2.4 TERAPIA MECÂNICA

0 sucesso do controle mecânico do biofilme supragengival consiste em
uma ação conjunta entre o profissional e o paciente. Portanto, é uma medida a
ser tomada desde o inicio do tratamento periodontal, estendendo-se para a fase
de manutenção (LINDHE etal., 1999).
0 controle mecânico do biofilme subgengival consiste na Instrumentação
Radicular (IR) realizada pelo profissional, cujo procedimento engloba a técnica de
raspagem e alisamento radicular (PATTISON e PATTISON, 1988).
A Academia Americana de Periodontia define o termo raspagem como
remoção do biofilme bacteriano e de depósitos de cálculo da superfície dental
(coroa e raiz); já o termo alisamento radicular envolve a remoção de cemento
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radicular contaminado. Por definição os termos raspagem e alisamento radicular
parecem distintos, porém, clinicamente, são procedimentos que se
complementam, não podendo ser separados (O'LEARY, 1986).
Para realização da IR, pode-se utilizar instrumentos manuais

e

ultrassônicos. Os principais instrumentos manuais, descritos por LINDHE et al.
(1999), são as curetas, enxadas, foices e limas periodontais. Os objetivos destes
instrumentos são a remoção do biofilme bacteriano, mineralizado ou não,
presente na superfície radicular; como também a remoção parcial ou total da
camada de cemento radicular contaminada (O'LEARY, 1986).
A IR associada ao controle do biofilme bacteriano supragengival auxiliam
no restabelecimento e na manutenção da saúde dos tecidos periodontais,
eliminando suas características de inflamação, propiciando o ganho de inserção
tecidual, reduzindo assim, a profundidade de sondagem (SALLUM, 2002).
0 aparelho de ultra-som pode ser utilizado para descontaminar a
superfície radicular, visando 6 remoção de biofilme bacteriano, depósitos de
cálculo e remoção de endotoxinas, que são produtos resultantes da ação de
bactérias sobre os tecidos periodontais (FORABOSOCO etal., 1996).
SMART et al. (1990) demonstraram, em um estudo in vitro, a capacidade
do aparelho de ultra-som em remover toxinas bacterianas e depósitos de cálculo,
associados A superfície radicular, sem a remoção da estrutura dental.
Observaram, ainda, que houve uma redução no tempo clinico de instrumentação.
Quando o uso de aparelho de ultra-som foi comparado ao uso de
instrumentos manuais (curetas), em relação A quantidade de cálculo residual e a
camada de cemento radicular removida, os instrumentos manuais demonstraram
menor quantidade de cálculo residual e maior remoção de cemento que o grupo
utilizando aparelho ultra-sônico (O'LEARY, 1986).
Em relação à efetividade dos instrumentos ultra-sônicos e instrumentos
manuais para a remoção de toxinas da superfície radicular, ambos foram efetivos.
Porém, menor quantidade de toxinas foram encontradas no grupo de
instrumentos manuais (NISHIMINE e O'LEARY, 1979).
A inserção de fibroblastos sobre a superfície radicular torna-se
imprescindível para que ocorra a reparação dos tecidos periodontais, tanto o uso
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de instrumentos manuais (curetas) como o uso do aparelho de ultra-som, foram
capazes de remover toxinas bacterianas da superfície do cemento radicular,
tornando a superfície compatível para a inserção de fibroblasto, caracterizando
uma superfície radicular descontaminada em ambos os grupos (CHECCHI e
PELLICCIONI, 1988). Porém, devido às características de ação dos instrumentos
ultra-sônicos, como a vibração e o efeito de cavitação, deve-se ser cauteloso com
seu uso na região subgengival. A vibração de sua ponta ativa reduz a
sensibilidade táctil, fator imprescindível à instrumentação periodontal, o que
poderia levar a um desgaste maior da superfície radicular, favorecendo a
presença de irregularidades (FLEMMING etal., 1998).
Pode-se eleger o uso do instrumento ultra-sônico para remoção de
depósitos de cálculo supragengival, e para instrumentação radicular em casos de
acesso cirúrgico, onde se consegue visualizar a superfície radicular a ser
instrumentada (SALLUM, 2002).
0 emprego de limas de Hirschfeld corretamente afiadas possibilitaria uma
sensibilidade táctil final aceitável da estrutura dental, indicando uma possível
textura uniforme e higida de uma provável superfície detoxificada, apta a
participar do progresso cicatricial da bolsa periodontal. As brocas multilaminadas
proporcionam conforto ao paciente, custo relativamente baixo e grande variedade
de formas, levando a uma boa adaptação 6 anatomia dental, principalmente em
áreas de furcas e concavidades. Como principal desvantagem é citada a
necessidade da realização de retalhos para facilitar o acesso. Segundo LASCALA
JUNIOR (1992), a ação de corte das brocas multilaminadas produz melhor textura
de superfície quando comparada às superfícies abrasionadas por brocas do tipo
diamantadas.
A instrumentação mecânica é efetiva para a maioria dos pacientes com
periodontite crônica leve a moderada. Muitos estudos têm relatado que a
manutenção da raiz lisa pode reduzir a profundidade de sondagem, permitira
obtenção de inserção clinica e inibir a progressão da doença (GREENSTEIN,
2000).
OBEID e BERCY (2004), compararam, em um estudo in vivo, a eficácia
da raspagem e alisamento radicular com instrumentos manuais (curetas e limas);
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com ultra-som apenas; com Perioplaner e Periopolisher (sistema mecanizado que
contém dois diferentes tipos de contra-ângulo, onde podem ser acopladas pontas
com parte ativa cortante, parecidas com curetas, que realizam a raspagem, e
pontas diamantadas, indicadas para o polimento da superfície radicular); e com
ultra-som associado ao Periopolisher. Não foram encontradas diferenças
estatísticas significativas (p>0.05) entre os resultados dos quatro grupos. Os
autores concluíram que tanto os instrumentos mecanizados como os manuais
representam alternativas satisfatórias para o tratamento periodontal não cirúrgico.

2.5 TRATAMENTO NÃO-CIRÚRGICO X CIRÚRGICO

2.5.1 Instrumentação radicular sem acesso cirúrgico

Embora existam restrições quanto 6 capacidade de remoção de todos os
depósitos, principalmente cálculo, pela raspagem e alisamento radicular, do ponto
de vista clinico, ocorre uma acentuada diminuição da inflamação gengival, bem
como do sangramento 6 sondagem das bolsas periodontais e um aumento no
nível de inserção clinica.
Vários

estudos têm demonstrado que a doença periodontal está

associada ao crescimento em excesso de várias espécies de bactérias
anaeróbicas presentes na placa dental. Este fenômeno sugere que
debridamento,

juntamente com a boa higiene oral,

o

o

uso de agentes

antimicrobianos, com espectro de atividade contra anaeróbicos, pode ser efetivo
no tratamento periodontal (SALLUM, 2002).
Segundo GREENSTEIN (2000), alguns fatores devem ser observados na
raspagem e alisamento radicular em pacientes tratados com terapia não cirúrgica.
Entre eles, a eficácia na remoção do depósito subgengival, ganho de osso em um
defeito ósseo angular e supressão bacteriana. Muitos estudos têm demonstrado
que a eficiência na remoção de depósitos subgengivais diminui com o aumento da
profundidade de sondagem. Por exemplo, CAFFESSE

et al.

(1986),

demonstraram que quando a bolsa excede 5mm, cirurgiões-dentistas geralmente
falham no adequado debridamento da superfície radicular e completa remoção de
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depósitos. No que diz respeito 6 supressão bacteriana, a raspagem
alisamento radicular não são efetivos na remoção do

eo

Actinobacillus

actinomycetemcomitans, isto porque esta bactéria tem capacidade de invasão

tecidual. Nestes casos em que se desconfia que o paciente está infectado com Aa
(por exemplo, pacientes com periodontite agressiva, ou pacientes que não
respondam a terapia convencional), pode ser necessário fazer um teste
microbiológico para determinar o antibiótico apropriado a ser administrado.

2.5.2 Instrumentação radicular com acesso cirúrgico

Em muitos casos, depois de se avaliar o tipo de doença periodontal
presente, o nível de perda de inserção clinica, a anatomia da superfície dental
relacionada a áreas comprometidas pela doença, a facilidade de acesso para
instrumentação e a resposta tecidual obtida após a instrumentação radicular, o
único tratamento requerido é a instrumentação radicular sem acesso cirúrgico
(LINDHE etal., 1999).
Porém, existem certas limitações para a realização da instrumentação
radicular sem acesso cirúrgico, principalmente em casos onde se tem
profundidade de sondagem maior que 5mm relacionada a regiões de molares,
associadas ou não a áreas de lesões de furca, presença de concavidades ou
fissuras na superfície radicular, o que poderia acarretar a presença de maior
quantidade de depósitos de cálculo residual (BUCHANAN e ROBERSON, 1987;
CAFESSE

et al.,

1986). Estas características anatômicas

dificultam a

instrumentação radicular, propiciando assim, continuo acúmulo de biofilme
bacteriano subgengival, levando a um insucesso da instrumentação radicular e da
reparação periodontal, constatado clinicamente pela presença de sinais clínicos
de inflamação e bolsas periodontais persistentes (CAFESSE

et al.,

1986;

SHERMAN etal., 1999).
Outros fatores também estão relacionados com a limitação da
instrumentação radicular sem acesso cirúrgico em promover efetiva
descontaminação radicular, compatível com o restabelecimento da saúde dos
tecidos periodontais. Dentre estes fatores, estão: a dificuldade de acesso aos
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depósitos de cálculo localizados na base de bolsas periodontais profundas e
estreitas, morfologia da bolsa periodontal, anatomia radicular, dimensão do
instrumento periodontal utilizado, e habilidade e experiência profissional, sempre
seguida de bom senso (CAFESSE et al., 1986). Estes autores realizaram um
trabalho clinico comparando a efetividade de remoção de depósitos de cálculo
através da instrumentação periodontal com ou sem acesso cirúrgico,
demonstrando que, com acesso cirúrgico, houve redução na quantidade de
depósitos de cálculo residual encontrados em bolsas com profundidade de
sondagem superior a 6mm, quando comparado 6 instrumentação periodontal sem
acesso cirúrgico. Porém, depósitos de cálculo residual estavam presentes e
intimamente relacionados com áreas de fissuras, concavidades, regiões de furca
e na junção cemento-esmalte.
Devido 6 morfologia irregular, o acesso cirúrgico pode estar indicado para
o tratamento de lesões profundas. Entretanto, o alisamento radicular com visão
direta não assegura superfícies livres de cálculo e bactérias. Porém, o controle
mecânico do biofilme bacteriano supragengival é essencial para o resultado
efetivo da descontaminação radicular, independente se o tratamento realizado foi
com acesso cirúrgico ou não. Deste modo, estar-se-6 evitando a recolonização
bacteriana subgengival (LINDHE et al., 1999).

2.6 EPITÉLIO JUNCIONAL

GOTTLIEB (apud MACHADO e MOREINOS, 1999), em 1921, postulava
que após o término da irrupção ativa do dente, o epitélio, desde a gengiva
marginal 6 junção cemento-esmalte, estava estruturalmente inserido à superfície
dentária. Assim, funcionaria como um selamento protetor dos tecidos de suporte
periodontais, em condições de normalidade, isto 6, na ausência de infecção
ocorreria uma união biológica entre a inserção epitelial e a superfície do esmalte
dentário. Nestas condições, não existiria sulco gengival entre a gengiva e a
superfície dentária, e uma ruptura nesta unidade de inserção, como conseqüência
de formação de uma bolsa periodontal, resultaria numa permanente lesão, isto 6,
irreversível. Esta teoria, apesar de sofrer criticas de alguns histopatologistas,
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persistiu por mais de 20 anos, até que em 1952, WAERHAUG (apud MACHADO e
MOREINOS, 1999) contestou o conceito de GOTTLIEB (apud MACHADO e
MOREINOS, 1999), afirmando que um tecido epitelial não poderia estar inserido
organicamente a outro tecido epitelial, no caso o esmalte, demonstrando que o
epitélio da união dento-gengival estava somente aderido à superfície dentária,
numa adesão mecânica, porém firme, provida pelas fibras colágenas e a pressão
fisiológica da circulação sanguínea da gengiva, na ausência de inflamação. Se
caso fosse rompida por uma sondagem agressiva ou outra injúria, a destruição
não seria permanente ou irreversível, e poderia ser restabelecida, na ausência de
infecção bacteriana, o que também ocorreria com bolsa periodontal, uma vez
eliminada a infecção após a terapia periodontal pela raspagem e alisamento
radicular. Denominou esta estrutura de "punho epitelial".
Desta forma, estava lançado

o

suporte cientifico do tratamento

conservador, tendo em vista que eliminada a infecção da bolsa periodontal, o
"punho epitelial" se readaptaria 6 superfície dentária, restabelecendo sua
integridade. Esta controvérsia perdurou até 1971, quando dois pesquisadores,
SCHOEDER e LITSGARTEN (apud MACHADO e MOREINOS, 1999), num estudo
de microscopia eletrônica, retomaram o assunto ao constatarem a presença de
ultra-estruturas: os hemidesmossomas, nas células basais do tecido epitelial.
Descobriram que a união das células da aderência epitelial ao esmalte se fazia da
mesma maneira que nos mecanismos que governam qualquer epitélio
pavimentoso estratificado em contato com o tecido conjuntivo, isto 6, através de
hemidesmossomas e uma lâmina basal. Denominaram esta estrutura de epitélio
juncional, haja vista ocorrer uma união biológica. Observou-se, também, que esta
estrutura tinha capacidade de reparação, o que confirmou principalmente o
conceito de WAERHAUG (apud MACHADO e MOREI NOS, 1999).
Sabe-se que os diferentes potenciais de reprodução das células que irão
povoar qualquer defeito periodontal após a terapia serão determinantes do tipo de
cicatrização que irá ocorrer. Julga-se que, na maioria dos casos, devido à sua
labilidade, os defeitos sejam povoados primeiramente por células epiteliais, o que
resultaria em formação de um epitélio juncional longo (WAERHAUG
MACHADO e MOREINOS, 1999).

apud
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A formação de um epitélio juncional longo não prejudica a cicatrização,
apresentando somente

o

inconveniente de dificultar, provavelmente, a

regeneração periodontal. Entretanto, sempre que se fala em procedimentos não
cirúrgicos de raspagem e alisamento radicular subgengival, não se sabe com
exatidão o tipo de cicatrização que virá ocorrer, embora a probabilidade é de que
um epitélio juncional longo venha a se formar (MAGNUSSON et al., 1983).

2.7

HISTOLOGIA DA CICATRIZAÇÃO

Muitos estudos têm procurado elucidar as formas cicatriciais com que se
processam os eventos decorrentes de procedimentos terapêuticos (ROSING e
TOLEDO, 2001). Isto se deve ao fato de que a mesma é o grande objetivo da
realização da terapia periodontal, procurando a cura da doença. Com a visão
etiopatogênica da doença periodontal como uma doença infecciosa,

o seu

tratamento tem buscado o controle dos agentes causais: placa bacteriana supra e
subgengivais (CAFFESE etal., 1995).
Deve-se atentar não somente à questão da agressão bacteriana pela
placa, mas também às respostas diferenciadas que o hospedeiro dá a essa
agressão, de acordo com suas características individuais de suscetibilidade
(OFFENBACHER et al., 1993).
WAERHAUG (apud ROSING e TOLEDO, 2001), em 1955, valia-se do
modelo de doença periodontal de ocorrência natural. FUJIKAWA et al. (1988)
também se valeram do mesmo. Além disso, os estudos que procuraram verificar a
regeneração do periodonto a partir de modelos de doença periodontal induzida,
onde

o

potencial auto-regenerador desses defeitos, por não serem em

hospedeiros suscetíveis, é muito grande, o que causa certamente fontes de
confusão nos resultados apresentados.
Apesar disso, HANEY et al. (em 1995) salientaram que o modelo de
doença periodontal induzida seria melhor que o de ocorrência natural para iniciar
estudos de reparação em cães pela similaridade dos defeitos no momento inicial.
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Em termos de cicatrização dos tecidos, os resultados histológicos são os
que têm a importância maior visto que permitem corretamente avaliar os eventos
que estão acontecendo no processo cicatricial (ROSING e TOLEDO, 2001).
Nesse intuito, as informações obtidas na literatura são consistentes e já
datam de bastante tempo. Por exemplo, WAERHAUG (apud ROSING e TOLEDO,
2001), já em 1955, demonstrou histologicamente, em cães, que 3 meses após
raspagem e alisamento radicular subgengival havia grande diminuição do
infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo, bem como, o epitélio apresentava-se
integro.
MOSKOW (1962), em seguida demonstrou correlações clinico-histológicas
gengivais e verificou que num período de 3 semanas pós-tratamento o infiltrado
inflamatório havia diminuído consideravelmente e o epitélio já se apresentava
integro entre 10 a 14 dias após a raspagem.
A correlação entre quantidade de fluido crevicular e alterações histológicas
ficou bem clara após o estudo de RODIN et aL (1970), pois foi demonstrado que o
aumento da quantidade de fluido sulcular acontece concomitantemente ao
aumento do infiltrado inflamatório.
0 estudo de TAGGE etal. (1975), muito bem demonstra histologicamente
a importância da realização concomitante de instrumentação radicular

e

procedimentos de controle de placa supragengival, que permite resultados
cicatriciais melhores.
Procurando descrever os tecidos cicatriciais que se apresentam como
reparo periodontal, CATON e ZANDER (1979), com seu estudo clássico,
demonstraram que um epitélio juncional longo é a forma cicatricial que ocorre
após a terapia periodontal.
A periodontia criou uma cultura não embasada cientificamente, que o
resultado cicatricial na forma de epitélio juncional longo não seria um resultado
interessante e passível de manutenção. Com isso, MAGNUSSON et al. (1983),
realizaram estudos experimentais

e

provaram cientificamente que epitélio

juncional longo não é um resultado cicatricial pior do que epitélio juncional de
dimensões normais, não sendo mais suscetível à reincidência de doença.
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A ocorrência do epitélio juncional longo é mais freqüente na cicatrização
periodontal. Isso se deve à velocidade de proliferação das células do epitélio em
povoar o defeito tratado, promovendo assim, esse tipo de reparo.
Para não haver a formação de um epitélio juncional longo, somente a
presença de barreiras mecânicas, como a técnica da regeneração tecidual guiada
proposta por NYMAN et al. (1982), poderiam impedir a migração de células do
epitélio.
Recentemente, têm-se utilizado agentes modificadores da superfície
radicular com o objetivo de conseguir sua desmineralização e favorecer a
inserção de tecido conjuntivo e regeneração dos tecidos periodontais perdidos.
Com isso, demonstra-se aumentar a união da matriz extra-celular de
glicoproteínas à superfície de dentina, além de estimular o crescimento de
fibroblastos (STERRETT et al., 1997).
0 condicionamento da superfície radicular tem sido relacionado A terapia
cirúrgica, com o intuito de se obter os melhores resultados com a associação de
ambos os tratamentos, devido à impossibilidade de remoção de depósitos de
cálculo e cemento contaminado e auxiliar na remoção de endotoxinas presentes
na superfície radicular (MINABE etal., 1994).
Todas as situações citadas na literatura a respeito da cicatrização
periodontal só podem ter sentido se, clinicamente, houver a comprovação de seu
significado. Neste contexto, cabe lembrar os estudos de ROSLING, NYMAN e
LINDHE (1976), os quais demonstraram que o controle de placa bacteriana era
muito mais importante que a técnica cirúrgica empregada no tratamento das
doenças periodontais.
Não se pode preconizar como práticas clinicas rotineiras situações que se
tornem inviáveis de execução, mas deve-se criar alternativas para adequar o
controle de placa supragengival. Embora suas limitações sejam conhecidas e
constituirão muitas vezes numa fonte de sobretratamento, ainda é a forma de
maior cobertura que a periodontia tem disponível na atualidade
(WESTFELT,1996).

2.8

EFETIVIDADE
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Relativo à profundidade da bolsa periodontal, a eficiência na remoção
subgengival da placa e cálculo pela raspagem e alisamento radicular é
progressivamente menor quanto maior for a profundidade da bolsa instrumentada.
Referindo-se a este fato, WAERHAUG (apud SALLUM, 2002) afirmou que um
paciente que possui um bom controle de placa pode conseguir uma aparente
saúde na área de gengiva marginal. Mas, por uma deficiência de raspagem,
resíduos da placa e cálculo ficariam fechados por um "punho" de tecido marginal
e a perda de inserção que, na realidade, prosseguem subgengivalmente.
Segundo SHERMAN et al. (1999), a raspagem subgengival reduz em até
10 vezes a quantidade de cálculo inicial e ao mesmo tempo reduz drasticamente
a microbiota, favorecendo a resposta tecidual.
Quanto à efetividade na obtenção de uma superfície livre de LPS, parece
haver um consenso entre os pesquisadores de que tanto curetas manuais como
ultra-sônicas são efetivas. CHECCHI e PELICCIONI (1988) utilizaram como
metodologia para comparação, a cultura de fibroblastos de rim de macacos e
verificaram o crescimento celular sobre as superfícies radiculares tratadas por
ambas as terapias.
Utilizando o teste LAL (Limulus Amoebocyte Lysate), especifico para
detecção de LPS como método de avaliação de efetividade do tratamento,
JONES e O'LEARY (1978) concluíram que a raspagem manual é efetiva na
redução da concentração de LPS da superfície radicular contaminada. Resultado
semelhante foi obtido por SMART et al. (1990), na avaliação da raspagem ultrasônica.
Estes resultados podem ser suportados pelo estudo de NAKIB et al.
(1982) no qual através do teste LAL, verificaram que os LPS se aderem
fracamente à superfície radicular. A resposta histológica obtida no estudo de
NYMAN et al. (1986), em que resposta semelhante foi verificada em áreas
contaminadas, tratadas com polimento com taça de borracha e áreas tratadas
com completa remoção do cemento, leva a concluir que a extensa remoção de
cemento com finalidade de eliminar endotoxinas não se justifica. Paralelamente,
técnicas imunohistoquimicas foram eficientes em demonstrar LPS apenas na
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superfície do cemento exposto A bolsa periodontal, aderindo-se ao cemento sem
invadi-lo. As reações vasculares acompanham os padrões celulares da resposta
inflamatória.
Retomando o modelo de implantação de fragmentos em animais,
ressalta-se o estudo de NYMAN et al. (1980), no qual raizes com doença
periodontal foram raspadas e reimplantadas em cavidades ósseas criadas em
áreas edêntulas dos referidos animais. Os autores observaram que sobre as
áreas previamente expostas As bolsas periodontais, não houve formação de nova
inserção, porém, esse fenômeno pôde ser observado nas áreas onde o ligamento
havia sido preservado. Isso pode explicar a obtenção de fibras paralelas As raizes
observadas neste estudo. Ressalta-se apenas que a exclusão do epitélio e a
descontaminagão radicular não são suficientes para obtenção de inserção
conjuntiva.
A profundidade de sondagem e o nível de inserção durante a manutenção
periodontal são a chave da efetividade do tratamento periodontal. 0 tratamento
convencional de manutenção periodontal para periodontites moderadas

e

avançadas consiste em raspagem, debridamento da placa, alisamento radicular
isolado e orientação de higiene oral durante 3 a 4 meses basicamente.
WALKER E ASH (1976) relataram que, microscopicamente, as pontas dos
instrumentos usados para avaliar as superfícies radiculares são maiores que os
remanescentes dos cálculos polidos. Este achado torna a habilidade profissional
em detectar pequenas diferenças entre cálculo e a superfície radicular parecer
extremamente dificultada.
Uma diferença significativa foi encontrada entre detecção clinica

e

microscópica de resíduos subgengivais seguidamente a raspagem e alisamento
subgengival. JONES e O'LEARY (1978) apontaram a dificuldade da exploração
de cada mm 2 da área da bolsa subgengival. Pequenas manchas de cálculo
podem facilmente não ser detectadas. A localização do sitio a ser considerado, o
tipo de dente e a profundidade de sondagem podem ter alguma influência na
detecção clinica, e talvez, mais importante, no sucesso clinico dos sítios
avaliados.
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MARTINS e SALLUM (1999), através de um estudo in vitro, avaliaram a
rugosidade da superfície radicular em dentes extraídos, comprometidos por
doença periodontal. Após a instrumentação da superfície radicular com curetas
tipo Gracey, aparelho sônico, aparelho ultra-sônico, ponta diamantada extrafina
em alta e baixa rotação, broca carbide multilaminada (12 lâminas) em alta e baixa
rotação e ainda broca multilaminada (30 lâminas) em alta e baixa rotação, os
autores observaram que todos os grupos demonstraram redução na rugosidade
após a instrumentação em torno de 45,16%. Os grupos que utilizaram brocas
carbide muiltilaminadas de 12 (67,75%) e 30 lâminas (65,02%), demonstraram
maior redução da rugosidade; o grupo de aparelho sônico (27,27%) demonstrou
menor redução da rugosidade; o grupo do aparelho de ultra-som (33,33%) foi
equivalente ao grupo de brocas 30 lâminas em baixa rotação (34,61%); e os
grupos de ponta diamantada extrafina em baixa rotação (49,86%) e de curetas
Gracey (48,74%) não diferiram entre si.
É comum os depósitos de cálculo residual encontrarem-se brunidos sobre
a superfície radicular, tornando difícil diferenciá-los (SHERMAN etal., 1999).
Mesmo após vários episódios repetidos (3 seqüências) de instrumentação
periodontal de uma mesma área, ANDERSON etal. (1996), em um estudo clinico,
demonstraram que havia presença de depósitos de cálculo residuais, porém em
menor quantidade do que em áreas que não receberam instrumentação e em
áreas que receberam 1 sessão de instrumentação. Após a instrumentação inicial,
houve redução dos sinais clínicos de inflamação.
Infelizmente, só

se tem condições de avaliar se a instrumentação

periodontal foi suficiente para o restabelecimento do estado de saúde dos tecidos
periodontais após a reparação tecidual, esperando assim, que ocorra redução dos
sinais clínicos de inflamação. 0 tempo de espera para avaliação da resposta
tecidual 6 instrumentação radicular deve ser em torno de 60 dias, mas ainda após
este período pode ocorrer reparação tecidual (GREENSTEIN, 2000).
Não se têm referências precisas do quanto se deve instrumentar a
superfície radicular durante o procedimento de raspagem, porém, sabe-se que o
objetivo da terapia é a obtenção de uma superfície lisa e polida, livre de bactérias
e de seus produtos.
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2.9 REAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DA RASPAGEM RADICULAR

Estudos das duas últimas décadas indicam que a raspagem

eo

alisamento radicular, isoladamente, causam menores níveis de recessão quando
comparado com a terapia cirúrgica. RAMFJORD et al (1987) concluíram que a
eliminação cirúrgica de bolsas, no minim:), induz inicialmente a uma recessão
mais avançada, e, adicionalmente, este parece não ser um objetivo justificável do
tratamento. Nesse sentido, quando se tem necessidade de tratar uma área onde a
estética é importante, as abordagens cirúrgicas apresentam resultados menos
favoráveis, pois a recessão gengival decorrente da terapia é mais pronunciada
(BECKER etal., 1990).
Segundo EREN et al. (2002), é inevitável que ocorram alguns traumas
locais e reações sistêmicas após a raspagem radicular. Esses riscos incluem
linfadenopatia (presença de linfonodos palpáveis nas cadeias submandibulares,
sublinguais e cervicais); estomatite aftosa (úlceras dolorosas e amareladas);
edema (inchaço da margem gengival alcançando a mucosa alveolar); fadiga; dor;
prurido (coceira); sensação de queimação e sensibilidade dentária.
EREN et al. (2002) concluíram, após observação dos pacientes que foram
submetidos 6 terapia periodontal, que os efeitos acumulativos traumáticos da
instrumentação mecânica dependem da freqüência das sessões. Prolongando o
tempo entre as sessões, ocorre diminuição da freqüência de linfadenopatias,
porque o organismo tem um tempo maior para sua recuperação. A realização de
uma instrumentação excessiva pode provocar desconforto para

o paciente

através da hipersensibilidade dentinária ou de uma contaminação pulpar, via
canaliculos dentinários.
Segundo VON TROIL et al. (2002), a sensibilidade radicular ocorre em
aproximadamente metade dos pacientes que se submetem ao tratamento de
raspagem e alisamento, sendo que a intensidade é acentuada nas primeiras
semanas após a terapia e depois diminui.
Como discutido por SHEIHAN (apud GENCO et al., 1990), a tentativa de
melhorar a saúde periodontal através da instrumentação, pode, às vezes,
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inadvertidamente, causar danos que são geralmente relacionados com
iatrogenias.
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3 DISCUSSÃO

As condições periodontais fundamentais observadas clinicamente são
saúde, gengivite e periodontite.

Em cada indivíduo separadamente, essas

condições podem ser encontradas separadas ou combinadas, e podem estar
localizadas ou generalizadas. Muitos achados clínicos são geralmente usados
para medir a saúde periodontal. Isso inclui profundidade de sondagem menor ou
igual a 3mm, com a margem gengival localizada na junção cemento-esmalte, ou
ligeiramente coronal a ela; a ausência de sangramento à sondagem ou outras
indicações de inflamação; e a localização e aparência normais da crista alveolar,
observadas radiograficamente (WILSON e KORNMAN, 1996).
0 conceito que introduziu suporte cientifico A terapia foi lançado por
WAERHAUG (apud MACHADO e MOREINOS, 1999), quando demonstrou que o
epitélio da união dento-gengival, mais tarde, denominado por SCHOEDER e
LITSGARTEN (apud MACHADO e MOREINOS, 1999) como epitélio juncional,
caso rompido por uma sondagem agressiva ou outra injúria, a destruição não
seria permanente ou irreversível. Ademais, poderia ser restabelecida na ausência
de infecção bacteriana, o que também ocorreria com a bolsa periodontal, uma vez
eliminada a infecção após terapia periodontal pela raspagem

e alisamento

radicular.
De acordo com NYMAN et al. (1980), o restabelecimento das estruturas
periodontais perdidas pela doença é um dos objetivos da terapia periodontal, o
qual dificilmente pode ser alcançado se a superfície cementária não estiver livre
de contaminantes.
A raspagem e o alisamento radicular visam a descontaminação de áreas
com doença periodontal, proporcionando condições locais favoráveis para melhor
recuperação biológica dos sítios afetados.
A maioria dos pesquisadores concorda que certas cepas bacterianas,
como

Porphyromonas gingivalis, Bacteroides fosythus, Eikenellacorrodens,

Fusobacterium nucleatum, Wolinella

recta

e

Actinobacillus

actinomycetemcomitans podem causar a maioria das periodontites, embora não
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esteja comprovada, inequivocamente, a relação de causa-efeito. Isso porque uma
das incógnitas é a reação do hospedeiro, isto 6, a resposta imunológica, que está
longe ainda de ser elucidada.
Alguns estudos divergem em alguns aspectos como remoção cementária,
lisura de superfície e obtenção de uma superfície radicular biologicamente
compatível com a saúde periodontal durante a raspagem e o alisamento radicular.
ARMITAGE (1984) sugere que as superfícies rugosas irritam mecanicamente os
tecidos gengivais, enquanto as superfícies lisas são mais fáceis de serem
limpadas, retardam a formação de placa e promovem cura gengival. NYMAN et al.
(1986), verificaram que áreas com doença periodontal tratadas apenas com
polimento com taça de borracha apresentavam resposta tecidual semelhante às
áreas onde todo o cemento havia sido removido. Tal fato foi abordado
anteriormente por NAKIB et al. (1982), quando demonstraram que as ligações
químicas entre o cemento e os LPS (lipopolissacarideos) são fracas e que esses
compostos podem ser removidos por escovação.
Segundo CHEETAN et al. (1988), a raspagem e o alisamento radicular
são capazes de proporcionar alterações na microbiota subgengival e a obtenção
de uma superfície biologicamente compatível com os tecidos periodontais.
LINDHE et a/. (1999) afirmam que a raspagem tem como objetivo a remoção de
placa e cálculo das superfícies dentárias e o alisamento radicular é a técnica na
qual é removido o "cemento amolecido", tornando a superfície "dura" e "lisa".
De acordo com O'LEARY (1986), na instrumentação radicular o objetivo é
a remoção do biofilme bacteriano, mineralizado ou não, presente na superfície
radicular que está contaminando-a, como também a remoção parcial ou total da
camada de cemento radicular contaminada.
Existe um consenso entre autores de que a meta da terapia periodontal é
produzir uma relação biológica compatível entre a superfície radicular e os tecidos
do periodonto remanescentes. Quando se obtém sucesso, a terapia deve
suspender a inflamação, promovendo regeneração ou reparo, prevenindo a
recorrência da doença.
ANDERSON et a/. (1996), afirmam que a instrumentação radicular
associada ao controle do biofilme bacteriano supragengival auxilia no
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restabelecimento e manutenção da saúde dos tecidos periodontais, eliminando as
características de inflamação dos tecidos periodontais, propiciando ganho de
inserção tecidual, reduzindo assim, a profundidade de sondagem.
0 esforço dos profissionais em eliminar a inflamação gengival e a
periodontite tem sido executado com sucesso devido ao cuidado geral e avaliação
periodontal dos pacientes, ao plano de tratamento especifico e individualizado, a
implementação da terapia apropriada, a evolução da resposta à terapia e o
retratamento, se indicado. Quando a instrumentação supra e subgengival são
incluídas como parte da terapia de higiene dental, a meta é criar um meio que
conduza 6 saúde periodontal, ao produzirem coroas e superfícies radiculares
biologicamente compatíveis com os tecidos periodontais. É evidente que a
instrumentação mecânica das superfícies radiculares consiste numa terapia
efetiva para a maioria dos pacientes com periodontite suave a moderada.
Observando os sinais da inflamação periodontal e as mudanças das
medidas dos níveis de inserção no decorrer do tempo, é possível, clinicamente,
identificar a presença ou a persistência da doença periodontal.
Em relação 6 efetividade dos instrumentos ultra-sônicos e manuais para a
remoção de toxinas da superfície radicular, ambos foram efetivos. Contudo,
menor quantidade de toxinas foi encontrada no grupo de instrumentos manuais
(NISHIMINE e O'LEARY, 1979). Mas no que se refere 6 quantidade de cálculo
residual e a camada de cemento radicular removida, os instrumentos manuais
demonstraram menor quantidade de cálculo residual

e maior remoção de

cemento comparado com o grupo utilizando aparelho ultra-sônico (HUNTER et al.,
1984).
A inserção de fibroblastos sobre a superfície radicular torna-se
imprescindível para que ocorra a separação dos tecidos periodontais. Tanto o uso
de instrumentos manuais (curetas) como o uso de aparelho de ultra-som, foram
capazes de remover toxinas bacterianas da superfície do cemento radicular,
tornando-a compatível para a inserção de fibroblasto, caracterizando uma
superfície radicular descontaminada
PELLICCIONI, 1988).

em ambos os grupos (CHECCHI

e
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Porém, a vibração da ponta ultra-sônica reduz a sensibilidade táctil do
operador, fator imprescindível 6 instrumentação periodontal, o que poderia levar a
um desgaste maior da superfície radicular e a presença de irregularidades na
mesma (FLEMMING etal., 1998).
Segundo GREENSTEIN (2000), alguns fatores devem ser observados na
raspagem e alisamento radicular em pacientes tratados com terapia não cirúrgica.
Entre eles, a eficácia da remoção do depósito subgengival, ganho de osso em um
defeito ósseo angular e supressão bacteriana.
Muitos estudos têm demonstrado que a eficiência da remoção de depósitos
subgengivais diminui com o aumento da profundidade de sondagem. Por
exemplo, CAFESSE et al. (1986), demonstraram que quando a bolsa excede
5mm, cirurgiões-dentistas geralmente falham no adequado debridamento da
superfície radicular e completa remoção de depósitos. Quanto ao tratamento do
defeito ósseo angular, COBB (1996) demonstrou que ocorre um ganho ósseo
limitado subseqüente ao alisamento radicular. No que diz respeito 6 supressão
bacteriana, 6 raspagem e ao alisamento radicular, não são efetivos na remoção
do Actinobacillus actinomycetencomitans, isto porque esta bactéria invade o
tecido. Nestes casos em que seacredita que o paciente está infectado com Aa
(por exemplo, pacientes com periodontite agressiva, ou pacientes que não
respondam a terapia convencional), pode ser necessário fazer um teste
microbiológico apropriado.
Devido A morfologia irregular, o acesso cirúrgico pode estar indicado para o
tratamento de lesões profundas. Entretanto, o alisamento radicular com visão
direta não assegura superfícies livres de cálculo e bactérias.
Segundo FUJIKAWA et al. (1988) e LINDHE et al. (1999), o controle
mecânico do biofilme supragengival é essencial para o resultado efetivo da
descontaminação radicular, independente se o tratamento realizado foi com
acesso cirúrgico ou não. Deste modo, estar-se-6 evitando a recolonização
bacteriana subgengival.
Relativamente 6 profundidade de bolsa periodontal, a eficiência na
remoção subgengival da placa e cálculo pela raspagem e alisamento radicular é
progressivamente menor quanto maior for a profundidade da bolsa instrumentada.
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Referindo-se a este fato, WAERHAUG (apud MACHADO e MOREINOS, 1999)
afirmou que um paciente que possui um bom controle de placa pode conseguir
uma aparente saúde na área da gengiva marginal. Mas por uma deficiência na
raspagem, resíduos de placa e cálculo ficariam fechados por um "punho" de
tecido marginal, de aparência saudável, que mascara a inflamação e a perda de
inserção que, na realidade, prosseguem subgengivalmente.
Segundo SHERMAN et al. (1999), a raspagem subgengival reduz em 10
vezes a quantidade de cálculo inicial e, ao mesmo tempo, reduz drasticamente a
microbiota, favorecendo a resposta tecidual.
Apesar de alguns estudos afirmarem que não há necessidade de
remoção profunda do cemento, parece licito crer que se faz necessário

o

tratamento radicular, embora a técnica utilizada não seja tão relevante, ainda que
considerando significante a lisura de superfície em relação ao potencial de
recolonização pela placa bacteriana. Ocorre de maneira geral, uma redução do
infiltrado inflamatório após o tratamento mecânico da raiz, até mesmo pelo
esgotamento do potencial antigênico do cemento recoberto por
lipopolissacarideos (SALLUM, 2002).
A busca de soluções regenerativas que impliquem em substituição do
epitélio por fibras conjuntivas inseridas na superfície radicular, pressupõe a
procura justamente de uma solução que, entre outras vantagens, reduza

o

potencial de troca de informações antigênicas entre o sulco gengival e o tecido
conjuntivo subjacente, papel este exercido eficazmente pelas fibras da inserção
conjuntiva.
A formação de cápsula fibrosa de orientação paralela 6 raiz significa, em
principio, a ausência ou o fracasso na capacidade de inserção à raiz. Há indícios
de que a própria instrumentação, ao mesmo tempo em que produz a eliminação
de contaminantes, pode agregar o "smear layer", uma camada de material
microcristalino que pode estar impedindo a exposição de matriz colágena, fator
tão importante na formação de fibras inseridas (POLSON at al., 1984). Assim,
pode-se concluir, que talvez a reinsergão possa ser obtida com a conjugação do
tratamento mecânico radicular e a aplicação de terapia química, como bochechos
com clorexidina e aplicação de ácido sobre a raiz.
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De acordo com WALKER e ASH (1976), os remanescentes de cálculos
polidos após raspagem e alisamento radicular são menores que os instrumentos
usados para avaliar as superfícies dentárias. Estas pequenas diferenças são
muito difíceis para detecção dos profissionais. Uma diferença significativa foi
encontrada entre a detecção clinica e microscópica de resíduos subgengivais
seguidos da raspagem e alisamento radicular. JONES e O'LEARY (1978)
apontam a dificuldade da exploração de cada mm 2 da área da bolsa subgengival.
Pequenas manchas de cálculo podem facilmente não ser detectadas.
A profundidade de sondagem das bolsas tem sido diretamente
relacionada à quantidade de resíduos calcificados que permanecem após a
instrumentação subgengival (CAFFESSE et al., 1986). Os depósitos de cálculo
residuais se concentram em áreas de maior profundidade de sondagem e sítios
de dificuldade de acesso para o operador, como as regiões de furcas presentes
nos molares. Mesmo após vários episódios repetidos (3 seqüências) de
instrumentação periodontal de uma mesma área, ANDERSON et al. (1996), em
um estudo clinico, demonstraram que havia presença de depósitos de cálculo
residual em menor quantidade. Entretanto, ainda permaneceram pequenas
manchas, com pontos de cálculos residuais, aderidos 6 estrutura cementária.
Porém, mesmo na presença de resquícios calcificados junto à raiz após a
instrumentação inicial, houve redução dos sinais clínicos de inflamação.
Segundo GREENSTEIN (2000), s6 se tem condições de avaliar se a
instrumentação periodontal foi suficiente para o restabelecimento do estado de
saúde dos tecidos periodontais, após a reparação tecidual, esperando assim, que
ocorra redução dos sinais clínicos de inflamação. 0 tempo de espera para
avaliação de resposta tecidual 6 instrumentação radicular deve ser em torno de
60 dias, mas ainda após este período pode ocorrer reparação tecidual.
NYMAN et al. (1986), afirmam que, desta forma, pode-se começar a
pensar que a reparação tecidual, visando ao restabelecimento da saúde dos
tecidos dos depósitos periodontais, não é conseguida apenas com a remoção dos
depósitos de placa e cálculo mineralizados ou não. Ocorre, também, que a
capacidade de resposta dos tecidos do hospedeiro também desempenha um
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papel importante na neutralização de toxinas teciduais presentes, ou mesmo, de
depósitos de cálculo presentes na superfície radicular.

Quando se procura comparar resultados de técnicas cirúrgicas e não
cirúrgicas de terapia, apesar do grande número de estudos disponíveis, sabe-se
que os resultados se assemelham aos de LINDHE et al (1984), que não
conseguiram demonstrar diferenças longitudinais entre as duas formas de
tratamento periodontal quando o controle de placa é eficientemente realizado pelo
paciente. ISIDOR e KARRING (1986) comprovaram a minima diferença existente,
demonstrando uma tendência de melhores resultados mantidos ao longo do
tempo quando a terapia não cirúrgica foi realizada.
Em concordância com a literatura periodontal, sendo a eliminação do
cálculo subgengival determinante na instrumentação da superfície radicular,
talvez seja necessário a busca de outros parâmetros para ajudar na detecção de
resíduos subgengivais, e também novas pesquisas sobre o comportamento dos
tecidos do hospedeiro e suas relações biológicas frente 6 raspagem e alisamento
radicular.
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4 CONCLUSÕES

Uma vez que a colonização da raizpor fibroblastos é o principal objetivo no
tratamento das doenças periodontais, e para que isso ocorra é necessário um
ambiente favorável, facilmente obtido através da remoção dos produtos
bacterianos (LPS e endotoxinas), cuja aderência a superfície radicular é
extremamente fraca, pode-se concluir que:
-

0 cálculo, por si só, não é capaz de produzir doença periodontal, mas
deve ser removido, pois é um sitio propicio para a colonização de
bactérias que liberam LPS e endotoxinas.

-

A instrumentação radicular visa a descontaminação de areas
apresentando doença periodontal, proporcionando condições locais
favoráveis para melhor recuperação biológica dos tecidos periodontais
remanescentes;

-

Ao se obter êxito com o tratamento, consegue-se suspender a
inflamação, promovendo regeneração ou reparo, prevenindo a recidiva
da doença;

-

Tanto os instrumentos manuais como os ultra-sônicos são efetivos no
debridamento radicular, com visualização favorável da superfície a ser
trabalhada, evitando assim, a possibilidade de irregularidades na raiz;

-

Ambas as terapias: cirúrgica e não cirúrgica, são eficazes em termos
de resolução inflamatória.

-

Em bolsas periodontais acima de 5mm, dependendo da habilidade do
operador, deve-se empregar a terapia cirúrgica, a qual apresenta
maior eficácia na remoção de depósitos subgengivais.

-

A conjugação do tratamento mecânico radicular e o uso de terapia
química pode ser importante na remoção do "smear layer" da
superfície radicular e na exposição de matriz colagena, o que favorece
uma possível reinserção epitelial na area.

-

Microorganismos são essenciais, porém, por si só, insuficientes para
causar doença. Fatores do hospedeiro, como a reação imunológica,
ainda estão longe de serem satisfatoriamente elucidados, pois variam
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tanto de indivíduo para indivíduo, como de um lugar para outro num
mesmo indivíduo.
A resistência ou resposta do hospedeiro é fator primordial à terapia
periodontal, visto que alguns indivíduos reagem melhor ao tratamento
do que outros.
- Não é necessário realizar uma raspagem vigorosa na superfície
radicular, já que as ligações das endotoxinas e dos LPS são fracas e
facilmente removidas.
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