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RESUMO

A doença periodontal é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte do
dente, causada por microorganismos específicos, que resulta em uma progressiva
destruição do ligamento periodontal e osso alveolar. A remoção da placa e cálculo
subgengivais através de raspagem e alisamento radicular é o principal objetivo neste
tratamento. Este trabalho de revisão de literatura tem como objetivo avaliar as
respostas dos tecidos periodontais após a raspagem radicular com instrumentos
manuais, sônicos

e ultra-sônicos.

Foram analisadas a capacidade de cada

instrumento de remover placa e cálculo subgengival, a remoção ou não de estrutura
dental sadia, redução de profundidade de sondagem, redução do sangramento a
sondagem, danos causados à superfície radicular e eliminação

de

periodontopatogenos após instrumentação subgengival. Os resultados encontrados
nos artigos analisados mostram que instrumentos manuais e mecânicos têm igual
capacidade na remoção de placa e cálculo subgengival, porém a superfície radicular
é mais lisa e uniforme após instrumentação manual. 0 uso conjunto de instrumentos
manuais, sônicos e/ou ultra-sônicos é indicado, pois diminui o tempo de trabalho e
torna o tratamento mais agradável ao paciente.

Palavras-Chaves: Terapia Periodontal. Raspagem manual. Instrumentos sônicos.

Instrumentos ultra-sônicos.
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ABSTRACT

Periodontal disease is an inflammatory disease of the teeth support tissues,
caused by specific microorganisms, which results in a progressive destruction of
periodontal ligament and alveolar bone. Removing of the plaque and subgengivais
calculus, through scaling and root planning, is the main objective of this treatment.
This literature review aims to evaluate the responses of the periodontal tissue after
root scaling with manual instruments, ultrasonic scalers and sonic scalers. It was
analyzed the ability of each instrument to remove plaque and

subgengival

calculus, damage the healthy tooth structure, reduce the deep-probing, reduce the
bleeding on probing depths, damage the root surface and disposal of periodontal
pathogens after subgengival instrumentation. The results of the examined articles
show that manual and mechanical instruments have equal capacity in the removal
of subgengival plaque and calculus, although the root surface is more smooth and
even after the manual instrumentation. The combined use of manual, sonic and /
or ultrasonic instruments is indicated because it decreases the time of work and
makes the treatment more pleasant to the patient.

Key Words: Periodontal therapy. Hand instrumentation. Sonic scalers. Ultrasonic
scalers.
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1 INTRODUÇÃO

A carie e a doença periodontal são doenças infecciosas associadas a
colonização bacteriana das superfícies dentarias. Fatores como a especificidade e a
patogenicidade bacteriana, assim como a predisposição do individuo para a doença
e a resistência local e sistêmica, podem influenciar o inicio, o ritmo de progressão e
as características clinicas dessas doenças (LINDHE et al., 1997).
A doença periodontal é causada por infecções variadas, com uma microbiota
subgengival bem organizada e um biofilme característico. (DERDILOPOULOU et al.,
2007). Raspagem e aplainamento radicular com instrumentos manuais e mecânicos
são os métodos mais utilizados no tratamento da doença periodontal (KOCHER et
al., 2001).
Bianchini

et al. (2002) afirmam que a raspagem ou instrumentação

subgengival é um dos procedimentos mais difíceis de serem executados pelo clinico
ou até mesmo por especialistas da area. Este procedimento pode ser realizado com
instrumentos manuais, sônicos e ultra-sônicos.
Este trabalho de revisão de literatura tem como objetivo comparar os
diferentes instrumentos utilizados no tratamento da superfície radicular.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A periodontite é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte do dente
causada por uma infecção de bactérias gram-negativas (CHRISTGAU et al., 2007).
Possui uma microbiota subgengival bem organizada e um biofilme característico
(DERDILOPOULOU et al., 2007). As bactérias se localizam subgengivalmente e
formam um biofilme aderido à superfície dos dentes. Endotoxinas bacterianas e
outros componentes antigênicos induzem uma resposta inflamatória que resulta na
perda dos tecidos periodontais (HEITZ-MAYFIELD et al., 2002). 0 cemento das
raizes expostas â placa bacteriana infectada nas bolsas periodontais é submetido a
várias mudanças que reduzem a biocompatibilidade, incluindo penetração

e

adsorção de endotoxinas no cemento, hipermineralização da supe rfície do cemento
e degeneração da matriz do colágeno (KHOSRAV et al., 2004). Todos esses
acontecimentos resultam em uma progressiva destruição do ligamento periodontal e
osso alveolar, com formação de bolsa, recessão ou ambos (HEITZ-MAYFIELD et al.,
2002). Estudos epidemiológicos mostram que 10 a 15% da população adulta tem
doença periodontal agressiva, aproximadamente 80% doença periodontal crônica e
10% são pacientes periodontalmente saudáveis, comprovando a importância do
controle e tratamento dessa doença (HEITZ-MAYFIELD et al., 2002). De acordo com
Kocher et al.(2001), os efeitos da remoção de placa supragengival em pacientes
com doença periodontal tem respostas clinicas limitadas. Observou-se uma forte
relação entre a quantidade de placa supragengival e gengivite, mas não na redução
de profundidade de sondagem ou no nível de inserção clinica.
Segundo Santos et al.(2008), muitos estudos têm mostrado a efetividade da
terapia periodontal inicial na resolução dos sinais clínicos da doença periodontal.
Essa terapia consiste em instrução de higiene bucal completa, debridamento supra e
subgengival e raspagem e aplainamento radicular (KOCHER et al., 2001). A
qualidade e sucesso da terapia inicial determinarão a necessidade de tratamento
das bolsas residuais (KAHL et al., 2007). 0 maior objetivo do tratamento é a
remoção do biofilme subgengival e a maior redução bacteriana possível, clinica e
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histologicamente relevantes, permitindo a formação de um epitélio juncional longo.
Este é um fator chave para o sucesso do tratamento resultando em ganho de
inserção clinica e previsibilidade de infecção radicular (CHRISTGAU et al., 2007).
A raspagem e alisamento subgengival estabilizam as condições biológicas
favoráveis na periodontite, devolvendo saúde aos tecidos periodontais locais
(KOCHER et al., 2001). A remoção dos depósitos bacterianos presente nas raizes
afetadas pela doença periodontal é o objetivo primário do tratamento periodontal
(ALVES et al., 2005).

2.1 TIPOS DE INSTRUMENTO
A característica essencial no tratamento da doença periodontal é a remoção
mecânica de depósitos bacterianos e cálculo (OBEID, D'HOORE, BERCY, 2004). A
raspagem subgengival é o principal passo para atingir esse objetivo e pode ser feita
com grande variedade de instrumentos (ALVES et al., 2005). A raspagem e
aplainamento radicular vem tendo sucesso com variadas técnicas, sendo as mais
importantes: raspagem manual, instrumentos sônicos e instrumentos ultra-sônicos
(KHOSRAVI et al., 2004; KOCHER et al.,2001). A instrumentação radicular também
pode ser realizada com instrumentos rotatórios, melhorando a anatomia de regiões
de difícil acesso (DERDILOPOULOU et al., 2007). Recentemente a terapia com laser
vem sendo proposta como um método potencialmente efetivo no preparo radicular
(KHOSRAVI et al., 2004).
0 instrumento manual é composto de três partes: a parte ativa, a haste e o
cabo. Os instrumentos manuais mais comuns são curetas, foices, enxadas e limas
(LINDHE et al.,1997). Dentre os instrumentos disponíveis para a prática da
raspagem e alisamento da superfície radicular, as curetas tipo Gracey são aqueles
mais largamente difundidos entre os que se dedicam a prática da Periodontia. Por
outro lado, alguns especialistas preferem utilizar limas periodontais de Hirschfeld,
que são instrumentos mais delgados e de extremidade mais fina, sendo assim
capazes de alcançar porções mais apicais da bolsa periodontal. Há ainda minicuretas tipo Gracey com pontas ativas menores e com haste mais alongada, que
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também foram desenvolvidas no intuito de atingir regiões mais profundas da bolsa
(ALVES et al., 2003).
Instrumentos sônicos e ultra-sônicos são freqüentemente usados na remoção
de placa e cálculo. Seus usos têm se tornado popular também no debridamento
subgengival por serem considerados menos extenuantes para os dentistas e mais
confortáveis que as curetas para o paciente. Em muitos estudos eles têm se
mostrado tão efetivos quanto instrumentos manuais na melhora e manutenção da
saúde periodontal (FLEMMING et al., 1998). A remoção de placa e cálculo por meio
de instrumentação ultra-sônica e sônica é realizada através da vibração da ponta do
instrumento e do efeito do jato e cavitação do liquido refrigerante. A ponta deve ser
aplicada à superfície dentária com pressão muito leve e ser deslocada para frente e
para trás, de tal modo que seu padrão de vibração fique paralelo a superfície do
dente, para evitar danos a raiz. As vibrações nos instrumentos ultra-sônicos são
produzidas por um núcleo de metal que pode alterar sua dimensão em um campo
eletromagnético e possuem uma freqüência entre 25000

e 42000 Hz. Nos

instrumentos sônicos, as vibrações são produzidas mecanicamente e sua freqüência
varia entre 2300 e 6300 Hz (LINDHE et al., 1997; BIANCHINI et al., 2002).
Segundo Matuda et al. (1999), é possível a instrumentação da superfície
radicular com instrumentos rotatórios, utilizando brocas multilaminadas ou
diamantadas de granulação fina. 0 autor citado anteriormente também relata que
este tipo de tratamento tem como resultado uma melhor textura final da superfície
radicular e com menor perda de estrutura radicular. As vantagens do sistema
rotatório são: a possibilidade de uma terapia mais ergonômica, redução do tempo
dispensado no tratamento e maior alcance em areas de acesso limitado como área
de furca. No entanto, deve-se ter o cuidado de evitar a remoção excessiva de
estrutura dentinaria com esta operação de corte (OBEID, D'HOORE, BERCY, 2004).
Estudos recentes com uso de laser têm mostrado uma alta propriedade
bactericida. 0 laser também inativa as endotoxinas difundidas no cemento sem
produzir lama dentinaria, contribuindo muito para a saúde dos tecidos periodontais
(DERDILOPOULOU et al., 2007).
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2.1.2 INSTRUMENTOS MANUAIS

A prática tradicional de remoção subgengival de placa

e cálculo por

instrumentos manuais como curetas prevalece (OBEID, D'HOORE, BERCY, 2004).
Muitos estudos mostram resultados eficazes, tanto clínicos como microbiológicos, na
saúde periodontal após instrumentação manual. Por este motivo a cureta

é

considerada o padrão ouro na periodontia. Entretanto, muitos operadores se
queixam da dificuldade na instrumentação manual em algumas anatomias
radiculares. Esta instrumentação pode levar a exaustão do operador, causar perda
de tecido radicular por sobre-instrumentação e, conseqüentemente, levar a uma
resposta de hipersensibilidade ( CHRISTGAU et al., 2007).
As curetas podem ser fabricadas com diferentes materiais. Bardet et
al.(1999), comparando curetas tradicionais com curetas de teflon, mostrou que as de
teflon não removem material duro saudável e reduzem sangramento na mesma
proporção que curetas de ago convencionais.
Alguns autores relatam que as limas periodontais são instrumentos de boa
aceitação, indicadas até mesmo em bolsas com profundidades maiores que 6 a 7
mm, inclusive com mais eficácia do que as curetas. Como desvantagem desse
instrumento, temos o fato de produzirem lesões ao epitélio juncional na remoção de
cálculos nas porções mais apicais da bolsa periodontal (ALVES et al., 2003).
Existe também uma grande dúvida a respeito do melhor instrumento manual
para realização da raspagem e alisamento. A respeito disso Alves et al., 2003,
realizaram um estudo com dez pacientes portadores de periodontite crônica, que
apresentavam no mínimo cinco sítios com profundidade de sondagem entre 3,5 e
6,5 mm. Estes pacientes foram instruidos quanto à higiene bucal e submetidos a
raspagem supragengival. Uma semana após o procedimento foi realizada a
sondagem dos dentes anteriores. Estes dentes foram divididos em três grupos,
sendo LP tratados com limas, MC tratados co mini-curetas tipo Gracey, CC com
curetas Gracey convencionais. Cada sitio recebeu trinta golpes de raspagem e o
registro da sondagem foi repetido após seis semanas. A redução da profundidade de
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sondagem foi estatisticamente significante nos três grupos não revelando diferenças
estatísticas entre eles. Concluíram então que é de fundamental importância para a
redução da profundidade de sondagem, a remoção dos depósitos bacterianos
independente do instrumento utilizado na descontaminação radicular.

2.2 ESTUDOS COMPARATIVOS

Curetas são mais comumente indicadas para instrumentação radicular.
Entretanto raspagem com instrumento sônico e ultra-sônico tem sido feita por vários
anos com resultados similares (ALVES et al.,2005). Segundo Obeid; D'hoore;
Bercy.(2004); Barsten (1981), foi

o pioneiro em estudos comparativos com

instrumentos manuais e ultra-sônicos e encontrou resultados que comprovaram não
haver diferença entre esses dois tipos de instrumentação. De acordo com Alves
(2005), estudos in vitro e clínicos têm mostrado que a instrumentação com
instrumentos sônicos e ultra-sônicos é tão efetiva quanto a manual. Por outro lado,
quando se tem cálculo menos delicado, a instrumentação ultra-sônica tem tido uma
influência maior no grau do trauma no fundo da bolsa periodontal. A raspagem
manual pode ter dificuldades, como grande tempo de trabalho e morfologia radicular
desfavorável quando se trabalha em bolsas profundas. Isto pode ser resolvido com o
uso de instrumentos sônicos e ultra-sônicos (OBEID, D'HOORE, BERCY, 2004).
Santos et al. (2008), realizaram um estudo com quatorze pacientes
portadores de doença periodontal crônica, com o objetivo de comparar a eficácia de
diferentes instrumentos ultra-sônicos e instrumentos manuais na remoção de cálculo
da superfície radicular. Estes pacientes tiveram dois ou mais dentes (incisivos ou
caninos) indicado para extração por periodontite ou razões protéticas. Antes de
serem extraídos, esses dentes foram divididos em quatro grupos e tiveram suas
faces livres tratadas por diferentes instrumentos, sendo grupo 1 com ultra-som
pizoelétrico, grupo 2 com ultra-som magnetostictive, grupo 3 com curetas e grupo 4
foi o grupo controle, não tratado. Depois de extraídos foram analisados trinta e cinco
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dentes, num total de setenta e cinco superfícies. Foi avaliado o cálculo restante na
superfície radicular, não tendo diferença significativa entre os grupos tratados.
A instrumentação subgengival

é

algo feito repetidamente na terapia

periodontal de suporte e muitos danos a raiz são causados pelo efeito cumulativo de
remoção de substância radicular em cada sessão de raspagem (FLEMMING et al.,
1998). Baseados nisso, Matuda et al. (1999), realizaram um estudo in vitro com trinta
dentes unirradiculares extraídos por doença periodontal avançada. Estes dentes
foram divididos em três grupos e tiveram suas raizes tratadas com instrumentos
manuais, ultra-sônicos ou instrumentos rotatórios (brocas diamantadas). Os dentes
foram analisados clinicamente com sonda exploradora e lupa, por rugosimetro e
microscópio eletrônico de varredura. Os dentes tratados com instrumentos manuais
mostraram a melhor remoção de placa e cálculo, com menor dano a superfície
dentária remanescente, obtendo uma superfície mais lisa e uniforme. 0 grupo
tratado com ultra-som mostrou superfícies radiculares com o maior número de
microcavidades, resultantes da vibração do instrumento, e maior tensão superficial.
Os tratados com instrumentos rotatórios apresentavam trincas superficiais

e

superfície mais rugosa que todos os outros grupos. A utilização de pontas
diamantadas agiliza o processo, alcança areas inacessíveis com instrumentos
manuais como região de furca, porém podem causar danos a superfície como a
formação de sulcos paralelos, os quais dificultarão uma futura remoção de
concrescência do local, favorecendo um maior acúmulo posterior de placa. Partindo
disso, os autores concluíram que para se obter a melhor qualidade de superfície
desejada, quando fazemos o uso de instrumentos rotatórios ou ultra-sônicos,
devemos finalizar o tratamento com instrumentos manuais para possibilitar um
acabamento mais adequado da superfície radicular. Informaram também que a
utilização de instrumentos manuais é preferível, porém a utilização de instrumentos
combinados para o tratamento periodontal tende a ser mais indicado para a
biocompatibilização radicular e oferece uma melhor qualidade de superfície, para
diminuir ou dificultar a recorrência de placa bacteriana, ou até mesmo complementar
a ação de remoção de placa e cálculo onde os instrumentos manuais não
conseguem agir.
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Alves et al. (2005), realizaram um estudo com doze indivíduos com doença
periodontal crônica, com o objetivo de detectar o efeito clinico imediato após a
instrumentação com curetas

e

instrumentos ultra-sônicos. Os pacientes

apresentavam um minimo de três bolsas entre caninos e incisivos com sondagem
entre 3,5 e 6,5 mm. Foram instruidos sobre higiene bucal, realizada remoção de
placa supragengival, divididos em dois grupos, um tratado com instrumentos
manuais e outro com ultra-som. Foram sondados antes e após a instrumentação. Os
dois grupos tiveram resultados muito próximos, uma média de 0,75 mm de perda de
inserção, sendo estatisticamente insignificante a diferença. Considerando as marcas
e formas diferentes entre as curetas Gracey e instrumentos sônicos, se esperava
que estes instrumentos causassem diferentes graus de trauma de instrumentação.
Em geral, instrumentos mecânicos são mais espessos que curetas podendo resultar
em maior trauma no tratamento. Clinicamente, o artigo mostra que as mensurações
feitas imediatamente após a raspagem e alisamento radicular podem superestimar a
profundidade de sondagem pré-operatória e nível de inserção.
Derdilopoulou et al. (2007), realizaram um estudo com setenta

e dois

pacientes portadores de periodontite crônica, com o objetivo de comparar os efeitos
nnicrobiológicos após raspagem e alisamento radicular com diferentes instrumentos.
Foram analisados dentes que possuíam bolsas maiores que 4mm, sangramento, e
perda óssea maior que um terço do dente. Os pacientes tiveram os quatro
quadrantes tratados, cada qual com um instrumento: cureta, laser, instrumento
sônico e instrumento ultra-sônico. Foram analisados antes da instrumentação e
reexaminados três e seis meses após o tratamento, sendo cada sitio analisado
microbiologicamente, com placa coletada das bolsas e analisadas pelo método PCR.
Não houve diferença significativa entre os quatro grupos tratados, sendo que no
grupo tratado com ultra-som houve maior redução de

Treponema dent/cola.

Passados seis meses do tratamento a microbiota surge em níveis normais de
doença. Os autores atribuíram ao fato das bactérias não serem completamente
removidas nas bolsas profundas (maiores ou iguais a 7 mm) pela terapia nãocirúrgica, formando reservatórios no interior dos tecidos periodontais, promovendo a
transmissão. Os pacientes participantes desse estudo, relataram que o tratamento
com instrumento sônico é mais agradável que a instrumentação manual ou
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laserterapia. Informaram também, que o tratamento com curetas é significantemente
mais doloroso do que com instrumentos ultra-sônicos.
Em outro estudo microbiológico realizado por Christgau et al. (2007), vinte
pacientes foram tratados com instrumentos ultra-sônicos ou manuais em diferentes
arcadas. A análise microbiológica foi realizada usando um sistema de teste biológico
molecular (Padotest 4.5). Uma ponta de papel estéril foi introduzida nas bolsas
periodontais por vinte segundos e depois foram analisadas por um teste que mede
oligonucleotideos (ssr RNA probes). Esta análise da placa das bolsas periodontais
não mostrou diferenças significativas entre os dois grupos. 0 teste detectou
Aggregatibacter actinomyctemcmitans em poucos sítios e neles houve pouca
mudança. Diferente do A.actinomyctemcmitans, houve grande redução no número
de Tannerella forsythensis, Porphyromonas gengiva/is e Treponema denticula em
ambos os grupos, havendo um aumento no número dessas bactérias entre a quarta
e sexta semana pós-tratamento. Os pacientes relataram maior sensibilidade no
tratamento com curetas, porém a sensibilidade regrediu até a sexta semana.
Constataram também similaridade na saúde periodontal clinica após tratamento com
instrumento sônico, ultra-sônico e instrumentação manual.
Khosravi et al. (2004), realizaram um estudo analisando o crescimento de
fibroblastos e suas inserções nas superfícies radiculares de dentes tratados com
instrumentos manuais e ultra-sônicos. Foram utilizados dentes extraídos por motivo
periodontal, que foram divididos, sendo a parte mesial tratada com cureta Gracey ou
ultra-som e a distal não tratada, servindo como controle. Dentes extraídos por motivo
ortodôntico formaram outro grupo controle. As células foram colocadas em contato
com as raizes durante cinco dias e a interação, inserção e distribuição delas foram
analisadas por microscópio óptico e eletrônico. Não houve diferença significante
entre os grupos tratados, estando os fibroblastos aderidos ás raizes tratadas com
ambos instrumentos, em número aproximado e mesma morfologia. Já nas raizes
que formavam os dois grupos controle houve grande diferença. Enquanto nas raizes
extraídas por motivos ortoclônticos o número e forma de fibroblastos foi muito
parecido com os grupos tratados, nas raizes de pacientes periodontais não tratadas
o número de células viáveis foi muito pequeno. 0 autor também afirma em seu
estudo que instrumentos sônicos são mais efetivos na remoção de endotoxinas que
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instrumentos manuais. Já o uso de ultra-som pode trazer alguns problemas como: a
irrigação ser insuficiente e promover a elevação da temperatura local e injuria a
polpa e tecidos periodontais, produção de aerosol com bactérias patogênicas:
produção de pequenas lascas na superfície radicular, causando desconforto ao
paciente e complicações na terapia periodontal de suporte.
Outro estudo com vinte pacientes portadores de doença periodontal crônica
foi realizado por Obeid,D'Hoore, Bercy, (2004), com objetivo de comparar os efeitos
da raspagem com instrumentos manuais, ultra-sônicos e sistemas mecânicos de
contra-ângulos. Os pacientes foram submetidos a tratamento periodontal com
diferentes instrumentos: curetas manuais, ultra-som, e um sistema mecânico de
contra-ângulos com rotações entre 2000 e 4000 rpm o primeiro e 10000 rpm o
segundo. 0 primeiro foi usado nas faces livres, com pontas curvadas como curetas,
que alcançam 0,4mm na oscilação. 0 segundo atuou em área proximal usando
ponta diamantada, com oscilações sinusóides de 0,6mm. Os pacientes foram
divididos randomicamente e submetidos a quatro tipos de instrumentação; só com
ultra-som (dois minutos/dente), com ultra-som

e contra-ângulo

com ponta

diamantada (um minuto/ dente cada instrumento), instrumento manual (três
minutos/dente) e os dois sistemas de contra-ângulo juntos (dois minutos nas faces
livres e um minuto nas interproximais). Como resultado, houve grande redução de
placa e sangramento a sondagem em todos os grupos. A redução de profundidade
de sondagem foi praticamente igual em todos os grupos, sendo que a redução
expressiva se deu nos primeiros três meses após o tratamento. Através deste
estudo também a fi rmam que o uso conjunto de instrumentos manuais e mecânicos,
com maior tempo de instrumentação mecânica e menor tempo de instrumentação
manual, só traz vantagens. 0 uso de duas técnicas reduz o estresse físico do
operador.
Kahl et al. (2007), realizaram um estudo comparando diferentes instrumentos
para raspagem e alisamento radicular e também diferentes operadores. 0 estudo
com vinte pacientes com doença periodontal

e

pelo menos dois dentes

unirradiculares com bolsas entre 5 e 8mm em cada quadrante. Os pacientes foram
orientados quanto à higiene oral e tiveram a placa supragengival removida na
terapia inicial. Todas as arcadas foram tratadas, uma tratada por um dentista com
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curetas Gracey, e as outras três por um THD com doze anos de experiência, uma
usando curetas Gracey, outra ultra-som e a terceira com polimento supragengival
(grupo controle). 0 tempo de tratamento de cada dente não passou de seis minutos.
Os pacientes foram reavaliados três e seis meses depois. Em todos os grupos
houve diminuição do sangramento a sondagem, sendo que foi significantemente
maior nos grupos tratados. Já na profundidade de sondagem, após seis meses de
tratamento, a média de redução foi de 3mm no grupo tratado com ultra-som, 2,5mm
no grupo tratado com curetas pelo dentista, 2,6mm no grupo tratados com cureta
pelo THD. A média do grupo controle foi de 0,5mm. Este estudo demonstra que a
redução de sangramento a sondagem, redução de profundidade de sondagem e
ganho de inserção clinica são similares em dentes tratados com instrumentos
manuais e ultra-som. Também deixa claro que a experiência do operador

é

fundamental na eficácia da raspagem, independendo do instrumento utilizado. Kahl
et al. (2007) diz também que comparando com a instrumentação manual, as
vantagens do debridamento subgengival com ultra-som são: curto espaço de tempo
requerido e uma limpeza profunda e efetiva nas áreas de furca.
Para facilitar a remoção do cálculo, alguns profissionais utilizam grandes
forças laterais durante o uso de instrumentos ultra-sônicos. Flemmig et al.
(1998),realizaram um estudo com cento e cinco dentes extraídos analisando a
profundidade e volume dos defeitos gerados em raizes tratadas com instrumentos
ultra-sônicos. Os dentes foram divididos em três grupos, o primeiro com 0,5N e 0° de
inclinação, o segundo com 90° e 1N de inclinação e o terceiro com 2N e 45° de
inclinação. Os testes foram realizados com tempos de 10, 20, 40 e 80 segundos de
instrumentação. Um scanner óptico analisou os defeitos gerados, sobrepondo as
imagens de antes e após a instrumentação, obtendo a análise da substância
removida com precisão de dez micrômetros. Observou-se que uma combinação de
inclinação de 45° e forças de 2N podem, além de remover calculo subgengival,
causar sérias lesões nas raizes e danos á polpa. Os autores concluíram também
que para os instrumentos ultra-sônicos serem usados sem perigo de causarem
excessiva remoção de tecido dental sadio o instrumento deve ser usado com
angulação mais próxima possível de zero grau, isto é paralela a raiz do dente.
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Kocher et al. (2001), realizaram um estudo com o objetivo de comparar os
efeitos clínicos da raspagem radicular com curetas Gracey convencionais e
instrumentos sônicos com pontas de teflon. Participaram do estudo dez pacientes
portadores de doença periodontal crônica, com pelo menos dois dentes
unirradiculares, com bolsas maiores que 6 milímetros, em cada quadrante. Os
pacientes foram divididos em quarto grupos e cada quadrante foi tratado duas
vezes, uma logo após a sondagem inicial e outra após três meses. 0 grupo 1 foi
tratado somente com curetas, o grupo 2 com curetas na primeira instrumentação e
instrumento sônico com ponta de teflon na segunda instrumentação. 0 grupo 3 foi
tratado somente com instrumento sônico com ponta de teflon e o grupo 4 foi o grupo
controle. 0 tratamento durou 3,5 segundos por dente. Os pacientes foram
reexaminados doze e vinte e quatro meses após a primeira raspagem subgengival.
A redução de sangramento a sondagem foi igual para os grupos tratados. A
remoção de placa e cálculo também foi similar, não tendo diferença significativa
entre eles. Os autores relatam que instrumentos sônicos corn pontas de teflon
podem ser instrumentos de escolha no tratamento de balsas residuais, pois
removem menos dentina que curetas convencionais. Também mostrou que estes
instrumentos não removem material duro saudável e reduzem sangramento na
mesma proporção que curetas de ago convencionais.
De acordo com Alves et al. (2003)

é de fundamental importância para a

redução da profundidade de sondagem, a remoção de depósitos bacterianos do
ambiente subgengival, independente do instrumento utilizado para a
descontaminação da superfície radicular. Ainda, para Obeid, D'Hoore, Bercy, (2004),
a diferença de escolha entre várias técnicas não-cirúrgicas

e o correto

debridamento da superfície radicular, depende da experiência e preferência do
operador.
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3 CONCLUSÃO

Ao término desta revisão de literatura conclui-se que:
1. A remoção de placa e cálculo subgengival é similar em raspagem com
instrumentos mecânicos e manuais, porém a superfície radicular é mais lisa e
uniforme após instrumentação manual.
2. Instrumentos sônicos

e ultra-sônicos

podem ser utilizados para

instrumentação em dentes com anatomia desfavorável, onde o acesso para a
raspagem manual é restrito.
3. Instrumentos sônicos e ultra-sônicos devem ser utilizados na remoção de
grandes quantidades de cálculo, diminuindo o tempo de trabalho.
4. 0 uso associado de instrumentos manuais e mecânicos diminui o tempo de
trabalho, torna o tratamento mais agradável ao paciente e reduz o estresse
físico do operador.
5. Instrumentos rotatórios podem ser utilizados como método auxiliar na melhora
da anatomia radicular ou removendo excesso de material restaurador,
diminuindo o acúmulo de placa e formação de bolsa periodontal.
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