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RESUMO 

 

Estudos demonstram que a transmissão bacteriana de áreas não tratadas para áreas tratadas 

ocorre espontaneamente durante o tratamento da periodontites. A fim de evitar a 

contaminação cruzada e obter melhores resultados clínicos e microbiológicos, o protocolo de 

desinfecção de boca completa (PDBC) foi desenvolvido para ser realizado em um período de 

24 horas com o uso adjuvante de clorexidina. O objetivo desta revisão da literatura foi expor, 

por meio de estudos clínicos e microbiológicos, as vantagens e desvantagens do (PDBC), 

assim como comparar seus resultados frente à raspagem tradicional de quadrantes (RTQ) em 

pacientes com periodontite. Realizou-se busca de artigos nas bases de dados: Pubmed e 

Scielo, utilizando os descritores “Full Mouth Desinfection” e “Periodontal disease”, no 

período de 2008 a 2018. Foram selecionados 12 artigos, por serem artigos originais com 

estudos comparativos e apresentarem texto na íntegra. Os resultados mostram que os pontos 

positivos clínicos e microbiológicos do protocolo de desinfecção de boca completa em relação 

à raspagem tradicional de quadrantes foram semelhantes, ficando a critério do profissional e 

disponibilidade do paciente decidirem o plano de tratamento que melhor convir. 

 

Palavras-chave: Full Mouth Desinfection. Periodontal Disease.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Studies have shown that bacterial transmission from untreated areas to treated areas is 

performed during the treatment of periodontitis. In order to avoid cross-contamination and 

clinical and microbiological results, the complete mouth disinfection protocol (PDBC) was 

developed over a 24-hour period with the use of chlorhexidine adjuvant. The objective of this 

review was the publication, through clinical and microbiological studies, with advantages and 

disadvantages (PDBC), in addition to the comparison between the results obtained in patients 

with periodontitis and traditional quadrangular scaling (RTQ). We searched the databases: 

Pubmed and Scielo, using the descriptors "Full Mouth Desinfection" and "Periodontal 

Disease", from 2008 to 2018. We selected 12 articles because they were original articles with 

comparative studies and captured text in full. The results showed that the clinical and 

microbiological indicators of the complete mouth disinfection protocol in relation to the 

traditional quadrangular scaling were similar, obtaining the unavailability of the professional 

and the availability of the patients with the treatment plan that best suits them. 

 

Keywords: Full mouth disinfection. Periodontal disease. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A periodontite é uma infecção oportunista causada por um desequilíbrio nos 

fatores de virulência de microrganismos patogênicos e mecanismos de defesa do hospedeiro, 

resultando em uma resposta imune-inflamatória que pode causar alterações deletérias nos 

tecidos de suporte dos dentes (SANTUCHI et al., 2015¹). Esse desequilíbrio pode ocorrer 

após um aumento específico na quantidade total de bactérias, quando ocorre um 

supercrescimento de espécies patogênicas acima de um nível ou devido a uma mudança na 

eficiência das espécies patogênicas à resposta do hospedeiro; hiperresponsividade ou 

hiporresponsividade (TEUGHELS et al., 2009). 

Entre as várias espécies bacterianas capazes de colonizar a cavidade oral humana, 

Porphyromonas gingivalis (Pg), um anaeróbio gram-negativo, coloniza nichos distintos, 

sendo descrito como um dos principais agentes patogênicos associados à degradação 

periodontal. Devido à natureza microbiana da doença periodontal, sua prevenção exige a 

redução do biofilme e educação dos indivíduos para um bom nível de higiene bucal 

(CORTELLI et al., 2013). 

A terapia periodontal não cirúrgica, padrão para periodontite crônica, ainda é 

raspagem tradicional de quadrantes (RTQ) em quatro seções semanais realizadas em um ou 

dois quadrantes por visita odontológica. No entanto, com base na minimização da 

recontaminação potencial de locais periodontais já tratados, o protocolo de desinfecção de 

boca completa (PDBC) em um estágio, foi proposto na tentativa de fornecer um tratamento 

rápido que inclua saliva, mucosas, língua e amígdalas (FONSECA et al., 2015). 

O protocolo de desinfecção de boca completa (PDBC) originalmente criado pelo 

grupo de Quirynen em 1995, consistia em duas consultas, 60 minutos cada, em dois dias 

consecutivos onde, no início de cada sessão, os indivíduos bochechariam 20 ml de solução de 

clorexidina a 0,12%, durante 30 segundos, sendo os últimos 10 segundos de gargarejo e no 

final de cada sessão, realizariam escovação da língua durante 1 minuto com um gel de 

clorexidina a 1%. Além disso, os indivíduos seriam instruídos a bochechar 20ml de 

clorexidina a 0,12% por 30 segundos, duas vezes ao dia, por 60 dias consecutivos após o 

tratamento. Esse protocolo adotava procedimentos mecânicos e químicos combinados, a fim 

de eliminar o biofilme, o cálculo dental ou ambos dos reservatórios microbianos orais, 

promovendo assim, a desinfecção completa dentro de um período de 24 horas, nas quais as 

bolsas periodontais seriam irrigadas com clorexidina, que, também seria utilizada diariamente 

em casa na forma de bochechos, como uma medida preventiva adicional para controlar a 
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formação do biofilme. Alguns dos benefícios dessa técnica foram relacionados a um potencial 

estímulo da resposta imunológica e de uma melhor relação custo-benefício (CORTELLI et 

al., 2013). Além do uso da clorexidina, a Federação Europeia e a Academia Americana de 

Periodontologia sugeriram que os antimicrobianos administrados, sistemicamente, poderiam 

aumentar os efeitos clínicos no tratamento mecânico da periodontite agressiva (AIMETTI et 

al., 2011). 

Estudos têm demonstrado que a RTQ ou PDBC levam a resultados clínicos 

semelhantes. Por outro lado, alguns estudos relataram melhores resultados clínicos e 

microbiológicos pelo PDBC. Com base na falta de desvantagens, tanto o profissional como o 

paciente tendem a optar pela técnica de estágio único, devido ao menor custo de tratamento e 

de melhor gerenciamento de tempo, com menos idas ao consultório, diminuindo a 

necessidade do paciente de faltar ao trabalho para dar continuidade aos procedimentos 

(FONSECA et al., 2015).  

Independentemente do tipo de tratamento a ser seguido, vale ressaltar que a 

experiência de ansiedade, medo e dor representa problemas frequentes na prática 

odontológica e são fatores significativos que desencorajam a demanda por tratamento. Diante 

disso, tanto a RTQ como o PDBC fornecem melhorias clínicas periodontais e experiências 

semelhantes de medo, ansiedade e dor (SANTUCHI et al., 2015²). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

O objetivo desta revisão da literatura foi observar, por meio de estudos clínicos e 

microbiológicos, as vantagens e desvantagens do PDBC. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

Avaliar os parâmetros clínicos periodontais e microbiológicos, utilizando o 

Protocolo de Desinfecção Completa no tratamento das periodontites: 

 Profundidade de sondagem; 

 Nível de inserção clínica; 

 Índice de placa bacteriano e sangramento à sondagem pós-tratamento. 
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Trabalhos encontrados 
nas bases de dados 

Pubmed: 51 

Scielo: 9 

 

Trabalhos selecionados para 
leitura na íntegra: 12 

Trabalhos excluídos 
pela leitura do título e 

do resumo : 44 

Revisões de literatura 
excluídas: 4 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida através do levantamento 

bibliográfico nos bancos de dados Pubmed (Publicações Médicas) e Scielo (Livraria 

Científica Eletrônica Online), utilizando as seguintes palavras-chave: Full Mouth 

Desinfection, Periodontal Disease, restringindo a busca para o período de 2008 a 2018. 

Foram encontrados 60 artigos, e após leitura de títulos e resumos, foram excluídos 44 artigos 

que não se relacionavam com o assunto e 4 revisões de literatura, sendo selecionados apenas 

12, por caracterizarem artigos originais com estudos comparativos e apresentarem texto na 

íntegra (FIGURA 1). 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

Artigos originais, contendo 
estudos comparativos e 

associados  diretamente ao 
tema :12 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Tradicionalmente criado pelo grupo de Quirynen em 1995, com a finalidade de 

reduzir a contaminação cruzada entre áreas tratadas e áreas contaminadas, surge o conceito 

PDBC. Desde então, muitos estudos tem sido realizados, com o objetivo de avaliar critérios 

periodontais microbiológicos e clínicos, além de expor vantagens e desvantagens dessa 

técnica, quando comparada à RTQ. Vale ressaltar que alguns estudos avaliaram a utilização 

de adjuvantes combinados à técnica em questão. 

Cortelli et al. (2013) realizaram um estudo de curta duração, onde foram avaliados 

parâmetros clínicos periodontais e microbiológicos, desde o início  até 3 meses após o 

tratamento, de pacientes com periodontite crônica tratados pelo PDBC. A população do 

estudo foi composta por 16 indivíduos com periodontite crônica generalizada Os participantes 

foram submetidos a um exame periodontal completo, em três momentos, o primeiro para 

determinar um diagnóstico periodontal, o segundo para estabelecer dados basais e o terceiro, 

90 dias após o protocolo, para avaliar a eficácia do tratamento. Os parâmetros clínicos 

periodontais foram analisados com a ajuda de uma sonda periodontal manual em todos os 

dentes, exceto os terceiros molares. Para a avaliação microbiológica, amostras subgengivais 

foram coletadas dos cinco dentes mostrando mais evidências de doença periodontal. Ao fim 

dos três meses, a avaliação dos parâmetros clínicos mostrou melhora significativa, assim 

como a carga bacteriana total, de P. gingivalis e de S. oralis apresentou redução 

estatisticamente significativa (p <0,05) após o tratamento periodontal. 

Swierkot et al. (2009), selecionaram 25 pacientes com o objetivo de testar a 

hipótese, em um estudo randomizado longitudinal, de que o PDBC proporciona melhores 

resultados clínico e microbiológico em comparação com o PDBC sem clorexidina e RTQ em 

pacientes com periodontite crônica generalizada. Todos os pacientes receberam repetidas 

instruções de higiene bucal supragengival dos dentes até que apresentassem índice de placa 

aproximado de 420%. Os pacientes foram divididos em três modalidades de tratamento: 

PDBC com e sem clorexidina e de RTQ. As intervenções foram feitas em cada grupo e no 

grupo de RTQ foram realizadas intervenções em intervalos semanais, sem a utilização de 

antisépticos. Parâmetros clínicos periodontais foram registrados 1, 2, 4 e 8 meses após o 

tratamento. As amostras microbianas subgengivais foram coletadas dos quatro bolsos 

periodontais mais profundos no início do estudo, 24 horas, 1, 2, 4 e 8 meses após o 

tratamento. Nos três grupos reduções significativas dos parâmetros clínicos e microbiológicos 
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foram encontradas ao final dos 8 meses. Vale ressaltar que a houve uma redução significativa 

da carga bacteriana total no grupo do PDBC. 

 Outro estudo realizado por Preus et al. (2013), com o objetivo de testar a hipótese 

de que não há diferença no resultado clínico periodontal de 1 ano de terapia entre os grupos de 

pacientes submetidos à RTQ e pacientes submetidos ao PDBC com e sem adjuvante 

(metronidazol), foi realizado com 184 pacientes com periodontite moderada e grave 

distribuídos, aleatoriamente, em quatro grupos: PDBC com metronidazol, PDBC com 

placebo, RQT com metronidazol e RTQ com placebo. Parâmetros clínicos periodontais foram 

avaliados em quatro locais por dente no início do tratamento, 3 e 12 meses após o tratamento. 

O estudo ressaltou que a única diferença entre a PDBC e a RTQ foi o tempo do tratamento, 

onde todos os pacientes receberam o enxágue com clorexidina e o gel de clorexidina, mas em 

estágios diferentes do tratamento. As intervenções foram feitas em todos os grupos e os 

pacientes dos grupos com adjuvante receberam metronidazol de 400 mg, 3 vezes ao dia, 

durante  10 dias, começando no dia anterior às duas sessões de tratamento mecânico no grupo 

de PDBC e no dia antes da segunda sessão (dia 20), para o grupo RTQ. Apenas as 

observações mais profundas e piores foram registradas em cada dente.  Não foram observadas 

diferenças nos valores médios de nível de inserção e profundidade de sondagem entre os 

quatro grupos experimentais no início do estudo, 3 e 12 meses após o tratamento. Todos os 

quatro grupos apresentaram melhorias significativas em todos os parâmetros. No entanto, 

utilizando a ausência de bolsas maiores ou igual a 5 mm como critério para o sucesso do 

tratamento, os dois grupos que receberam metronidazol adjuvante tiveram um desempenho 

significativamente melhor do que os dois grupos de placebo. 

Dois anos depois, Preus et al. (2015) examinaram a relação entre os resultados 

clínicos e microbiológicos de quatro diferentes estratégias de tratamento para periodontite 

crônica e destrutiva entre pacientes que mantiveram uma excelente higiene oral e baixos 

valores de sangramento gengival. Mais uma vez, 184 pacientes com periodontite capazes de 

manter um alto padrão de higiene bucal foram distribuídos, aleatoriamente, em um dos quatro 

grupos de tratamento: 1) PDBC + metronidazol, 2) PDBC + placebo, 3) RTQ + metronidazol, 

4) RTQ + placebo. Os parâmetros clínicos periodontais foram registrados em quatro locais 

por dente no início do estudo, 3 e 12 meses após o tratamento. Antes do tratamento, amostras 

subgengivais foram obtidas das cinco bolsas mais profundas, que foram novamente obtidas 3 

e 12 meses após o tratamento e avaliações microbiológicas de oito periodontopatógenos 

putativos foram realizadas. O estudo constatou que os níveis das espécies bacterianas já eram 

relativamente baixos no início do estudo. O único fator microbiano, estatisticamente, 
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significativamente associado aos desfechos clínicos do tratamento após 12 meses foi a 

associação entre as reduções de T. forsythia e ausência de bolsas ≥ 5 mm, concluindo que 

neste ensaio clínico, o único fator microbiano associado aos desfechos clínicos após um ano 

de tratamento foi uma associação estatisticamente significante entre as reduções de T. 

forsythia e a ausência de bolsas ≥ 5 mm no grupo do PDBC com metronidazol. 

Fonseca et al. (2015), realizaram um estudo controlado randomizado em 85 

pacientes diagnosticados com periodontite crônica submetidos a diferentes protocolos de 

tratamento, divididos em 6 grupos: 3 grupos do PDBC  - com clorexidina, com azitromicina e 

sem adjuvante; e 3 grupos de RTQ - sem adjuvantes, com clorexidina e com azitromicina.  

Um exame clínico periodontal completo, bem como avaliações microbiológicas, foram 

realizados no início do estudo, 90 e 180 dias após a terapia. Seis medidas de profundidade de 

sondagem e de nível de inserção foram realizadas por dente. Além disso, o índice de placa 

bacteriano e o índice de sangramento gengival foram registrados. Após o exame inicial, o 

tratamento foi realizado nos seis grupos e nos grupos que ingeriram antibiótico, foi utilizado 

azitromicina (500mg) uma vez ao dia, durante 3 dias consecutivos. 

Para a avaliação microbiológica, amostras subgengivais foram coletadas de oito 

sítios periodontais, dois em cada quadrante com profundidade de sondagem maior ou igual a 

4mm associados com sangramento à sondagem. O estudo mostrou que houve diferenças 

significativas entre os grupos aos 90 e 180 dias, para os seguintes parâmetros: profundidade 

de sondagem, nível de inserção e índice de placa bacteriano.  Em todos os grupos, observou-

se uma redução significativa na porcentagem de profundidade de sondagem e índice de placa, 

bem como ganho de inserção, após 90 dias de tratamento, demonstrando a eficácia dos 

protocolos de tratamento independentemente do adjuvante utilizado. Para a análise 

microbiológica: houve redução significativa no grupo do PDBC com clorexidina em relação a 

P. gingivalis, S. oralis, A. actinomycetemcomitans e T. denticola. Nos grupos de RTQ com e 

sem clorexidina, houve redução apenas em P. gingivalis. Entre os grupos que foram tratados 

com o antibiótico selecionado, o grupo do PDBC com azitromicina apresentou uma redução 

significativa em P. gingivalis, S. oralis, T. forsythia e T. denticola, enquanto o grupo de RTQ, 

com o mesmo antibiótico, mostrou uma redução em T. denticola e T. forsythia. O grupo do 

PDBC sem clorexidina apresentou redução significativa apenas em T. Forsythia. O estudo 

concluiu que o uso de azitromicina não proporcionou nenhum benefício significativo, 

independentemente do protocolo de tratamento e que o uso de clorexidina mostrou uma 

melhora expressiva e significativa nos parâmetros clínicos e microbiológicos, principalmente 

no PDBC, seguido do grupo de RTQ. 
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Santuchi et al. (2015)¹, relacionaram os efeitos clínicos de duas formas diferentes 

de terapia periodontal não cirúrgica, tais como: RTQ e PDBC referindo-se à sensações de 

medo, de ansiedade e de dor em pacientes com periodontite crônica moderada. O estudo 

considerou os seguintes desfechos: o impacto do tratamento periodontal nos escores de dor, 

medo e ansiedade e diminuição de profundidade de sondagem e ganho de inserção após o 

tratamento periodontal. Noventa pacientes foram distribuídos, aleatoriamente, em dois grupos 

de tratamento, por meio de um sistema de envelopes fechados, contendo identificações para 

os dois tipos de tratamento, onde cada paciente escolheu apenas um envelope, sendo 

designados para um dos dois tratamentos específicos: RTQ ou PDBC. O estudo envolveu 

avaliações em três momentos: Aplicação dos questionários de medo e ansiedade antes e 

depois das intervenções e aplicação da escala de dor ao final dos procedimentos. As 

intervenções foram feitas e os parâmetros clínicos periodontais foram avaliados antes e depois 

do tratamento. O questionário de ansiedade continha perguntas como: “Se você fosse ao 

dentista amanhã, como você se sentiria?”; “Enquanto você espera no escritório, como você se 

sente?”;  “Enquanto você está na cadeira do dentista, como você se sente?”; e “Você está na 

cadeira do dentista para limpar os dentes. Como você se sente enquanto o dentista pega os 

instrumentos para limpar os dentes? ”. O questionário de medo avalia questões relacionadas à 

evitação do tratamento, excitação somático-visceral e quanto o medo causa os estímulos 

associados ao tratamento dentário. A amostra foi composta por 54 mulheres e 24 homens, 

com média de idade de 44,6 anos. Não houve diferenças significativas entre os grupos de 

tratamento em relação a gênero, escolaridade, renda familiar, idade e tabagismo (p> 0,05) e 

todos os parâmetros clínicos melhoraram significativamente (p <0,001) durante o período de 

6 meses do estudo, sem diferenças entre as técnicas utilizadas. Houve uma correlação 

negativa, mas não significativa, entre medo e ansiedade com os mesmos parâmetros (nível de 

inserção e índice de placa), ao analisar os dois questionários separadamente ou em conjunto. 

Após os tratamentos, os resultados foram semelhantes, ou seja, sem correlação 

significativa entre condição periodontal e questionários. Em relação à escala de dor, também 

não foram observadas correlações significativas com parâmetros periodontais clínicos. O 

estudo também mostrou que todos os parâmetros clínicos periodontais melhoraram desde o 

início até 6 meses. Pacientes com maior medo e ansiedade apresentaram um pior estado 

clínico periodontal antes e após o tratamento. Após os dois tipos de tratamento, o medo e a 

ansiedade diminuíram, sem diferenças entre os grupos. A sensação de dor não diferiu entre os 

grupos. 
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Com o objetivo de avaliar os efeitos clínicos do PDBC e da técnica de RTQ na 

qualidade de vida dos pacientes, Santuchi et al. (2015) realizaram um estudo com 78 

pacientes. Os dois grupos foram formados por um sistema de envelopes fechados. Grupo 1 – 

RTQ e grupo 2 – PDBC. Anamnese e exame clínico foram realizados para coleta dos 

parâmetros clínicos periodontais. Os questionários de qualidade de vida foram aplicados em 

30 e 180 dias após o tratamento. O primeiro questionário avaliou o efeito que os dentes, boca, 

gengivas e dentaduras podem ter em diferentes situações relacionadas a quatro aspectos 

principais da qualidade de vida, incluindo limitações funcionais, dor ou desconforto e 

impactos comportamentais. O segundo questionário mediu o impacto do estado oral nas 

rotinas dos indivíduos, analisando a frequência e a gravidade das respostas. Esse segundo 

questionário era focado em atividades diárias, incluindo comer, falar, limpar os dentes, sorrir, 

dormir, manter o equilíbrio emocional, trabalhar / estudar, fazer atividade física e sair. Diante 

disso, não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos de RTQ e PDBC em 

relação aos escores dos dois questionários quando comparados os dados de 30 e 180 após o 

tratamento, concluindo que os pacientes tratados pelas duas técnicas mostraram melhora em 

todos os parâmetros clínicos periodontais examinados e impacto positivo na qualidade de 

vida, sem diferenças significativas entre os grupos de tratamento. 

Considerando o papel dos mediadores inflamatórios na periodontite, 

Shirmohammadi et al. (2013), realizaram um estudo com o objetivo de comparar os efeitos do 

PDBC e da raspagem tradicional por quadrantes nos níveis séricos de IL-17 e IL-1β em 20 

pacientes com periodontite crônica moderada a grave. Os parâmetros clínicos periodontais 

foram medidos e registrados antes dos procedimentos, 2 e 4 meses após o tratamento. Os 

parâmetros imunológicos do estudo, tais como os níveis séricos de IL-17 e IL-1β, foram 

determinados por kits laboratoriais especiais nos mesmos intervalos. O estudo mostrou uma 

diminuição nas médias dos níveis séricos de IL-17 e IL-1β em ambas as modalidades de 

tratamento, sem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos de estudo nos 

dois intervalos de tempo (p> 0,05). Na avaliação dos parâmetros periodontais, todos os 

parâmetros apresentaram melhora clínica em ambos os grupos, sem diferenças 

estatisticamente significantes entre os dois grupos de estudo (p> 0,05), concluindo que as 

duas técnicas resultam em melhora dos índices periodontais e diminuição dos níveis séricos 

dos mediadores inflamatórios IL-17 e IL-1β. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Já consagrados e bastante disseminados, os procedimentos de raspagem 

periodontal são feitos em quadrantes ou sextantes com intervalos regulares de uma ou duas 

semanas e sabe-se que o sucesso clínico desse tipo de tratamento se dá principalmente pela 

redução de patógenos periodontais, geralmente acompanhados pelo aumento de bactérias 

benéficas e posterior estabelecimento de uma microbiota saudável. No entanto, essas 

alterações microbianas podem ser prejudicadas em indivíduos com doença periodontal mais 

severa, uma vez que são mais suscetíveis à contaminação cruzada intra-oral, envolvendo uma 

variedade de bactérias aeróbias e anaeróbias que podem ser translocadas de áreas não tratadas 

para aquelas recentemente tratadas. Nesse contexto, surge o conceito do PDBC em uma etapa, 

visando, principalmente, minimizar a transmissão de microrganismos patogênicos das bolsas 

periodontais contaminadas daquelas já tratadas (CORTELLI et al., 2013).  

Essa técnica consiste em duas consultas de raspagem e alisamento radicular em 

um período de 24 horas com a utilização de clorexidina durante o tratamento e em casa pelo 

paciente. Os estudos de Cortelli et al. (2013) mostram que a clorexidina tem papel benéfico, 

visto que é observada uma drástica redução bacteriana após o tratamento, afetando, 

positivamente o processo de recolonização devido à minimização da formação de biofilme 

supragengival e consequentemente subgengival. Ainda em seu estudo, os pacientes não se 

queixam dos efeitos colaterais do antimicrobiano, embora o examinador tenha conseguido 

identificar manchamento dos dentes, característico do uso da clorexidina por um período 

prolongado, conforme prioriza a técnica. Diferentemente de Cortelli et al. (2013), Fonseca et 

al. (2015) ressaltaram os efeitos colaterais indesejáveis da clorexidina, como mudança de 

sabor, manchamento dental, irritabilidade e hipersensibilidade das mucosas orais, bem como 

alguns casos de alergias, que podem prejudicar a adesão ao protocolo. 

Aumento da profundidade de sondagem, perda do nível de inserção e reabsorção 

óssea são parâmetros clínicos característicos da periodontite analisados pelos estudos dessa 

revisão. Essa doença, quando não tratada, pode levar a perda dentária. Diante disso, estudos 

têm sido realizados, mostrando que tanto a técnica de RTQ como o PDBC produzem melhora 

nos parâmetros clínicos periodontais, não existindo evidências claras que uma técnica seja 

melhor que a outra diante dos resultados clínicos. Os estudos de Santuchi et al. (2015)¹ 

apontam que o PDBC, por ser realizado em um tempo clínico menor, proporciona ao paciente 

um melhor gerenciamento de tempo, gerando menos ausências no trabalho, por necessitar de 

menos visitas ao consultório e ao dentista, um menor custo clínico. Além disso, o estudo 
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também mostra que o PDBC pode resultar em maior motivação por parte do paciente em 

aderir o tratamento periodontal de forma correta, pois melhorias na qualidade de vida, 

especialmente em um curto espaço de tempo, podem, potencialmente, motivar os pacientes a 

melhorar a adesão às práticas de higiene bucal e a adesão à terapia de manutenção. Dois 

meses depois, Santuchi et al. (2015)², relataram que pacientes com maior medo e ansiedade 

apresentaram um pior estado clínico periodontal antes e após o tratamento, e, somado a isso, 

alguns pacientes apresentaram efeitos adversos, tais como maior dor pós-operatória em 

comparação com a técnica de RTQ e aumento da temperatura corporal, sendo essas duas 

características consideradas desvantagens da técnica, ficando a critério do paciente, em 

conjunto com o cirurgião dentista, decidirem qual técnica a ser seguida para o tratamento. 

Os estudos apontados nessa revisão, utilizando tanto o PDBC e RTQ mostram 

uma redução nas espécies microbianas: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella 

forsythia e Porphyromonas gingivalis considerados periodontopatógenos presentes em 

pacientes com periodontite, assim como Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, 

Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum, Eubacterium nodatum, Streptococcus 

intermedius e espiroquetas, que também estão ligados à destruição periodontal, não servindo 

de critério para a decisão de escolha da técnica a ser realizada. Mas, pelo fato do PDBC 

diminuir a contaminação cruzada entre os diversos nichos bucais, essa técnica tem sido 

bastante selecionada pelos profissionais (TEUGHELS et al., 2009).  

Segundo Preus et al. (2013), avanços de pesquisas relacionadas ao tema têm 

introduzido diversos complementos ao PDBC como a utilização de antibióticos, mas sabe-se 

que o fator crítico para o sucesso da terapia periodontal não cirúrgica continua sendo a 

eficácia da terapia mecânica e do padrão de higiene bucal do paciente, e não a modalidade de 

tratamento. O uso de antimicrobianos sistêmicos para terapia periodontal de acordo com 

Fonseca et al. (2015), tem sido discutido por muitas décadas e, devido à heterogeneidade dos 

desenhos de estudo empregados, para avaliar a eficácia dos agentes antimicrobianos 

administrados sistemicamente, é difícil chegar a uma conclusão se existe ou não benefícios 

clínicos dessa associação.  Preus et al. (2015) relataram que a razão para seu uso em conjunto 

com a raspagem e alisamento radicular, é a supressão de patógenos periodontais que 

persistem em biofilmes em bolsas profundas, furcas, concavidades radiculares e tecidos 

periodontais. Os antibióticos parecem oferecer um benefício adicional em relação à raspagem 

radicular e ao alisamento radicular isolados em termos de redução da profundidade de 

sondagem e ganho de inserção clínica. Além disso, pacientes com bolsas profundas, 

periodontite ativa ou progressiva e com perfil microbiológico específico poderiam se 
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beneficiar de antimicrobianos sistêmicos adjuvantes, no entanto, os estudos alertam que as 

evidências são limitadas e que a decisão de prescrever antibióticos sistêmicos deve ser tomada 

individualmente, levando em consideração a possibilidade de eventos adversos 

(HEITZMAYFIELD et al., 2013). Ainda relacionado ao uso de antibióticos, estudos 

realizados por Aimetti et al. (2012) demonstram que o efeito dos antibióticos foi 

particularmente evidente em bolsas mais profundas de pacientes com periodontite agressiva, 

onde a remoção mecânica foi menos efetiva. Para Aimetti et al. (2011), o regime antibiótico 

mais eficaz para esses pacientes parece ser uma combinação de metronidazol e amoxicilina.  

Apesar de todas as pesquisas e estudos mais recentes, que avaliam parâmetros 

clínicos e microbiológicos, em muitos deles, ainda é possível encontrar resultados 

contraditórios, dificultando o julgamento a respeito sobre qual técnica ser priorizada para o 

paciente. Diante disso, Shirmohammadi et al. (2013), decidiram avaliar o processo 

inflamatório das doenças periodontais pela determinação dos níveis séricos de IL-17 e IL-1β 

antes e após o PDBC ser realizado, apresentando diminuição de ambos os níveis séricos. A 

escolha dessas citocinas para avaliação, consiste no fato de que a IL-17 é uma citocina pró-

inflamatória secretada pela indução de proteínas da membrana externa de P. Gingivalis mais 

comumente observada em pacientes com periodontite. Já a IL-1β tem relação direta com a 

profundidade de sondagem e a perda de inserção. Diante dessa avaliação imunológica e de 

mais estudos serem realizados, talvez o caminho para a comprovação definitiva de que o 

PDBC seja superior à RTQ seja esse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O protocolo de desinfecção de boca completa resulta em melhorias clínicas e 

microbiológicas significativas, mas ainda não se pode afirmar que essa técnica seja superior à 

raspagem tradicional de quadrantes, que também mostra bons resultados. Diante do PDBC o 

clínico e o paciente são beneficiados, devido a um gerenciamento de tempo mais eficiente, 

com menos viagens ou ausência do trabalho para o paciente. Uma explicação científica para o 

sucesso desse protocolo ainda não foi obtida, sendo a redução na probabilidade de 

contaminação cruzada bacteriana aliada a variações imunológicas, explicações plausíveis. 

Entretanto, mais pesquisas são necessárias para explorar com maior detalhadamento o 

potencial dessa técnica, a fim de melhorar sua aplicabilidade e seus benefícios. 
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