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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A periodontite agressiva é uma
patologia que destrói o periodonto de sustentação, com característica de rápida progressão.
Há, muitas vezes, associação com a presença de abscessos periodontais, os quais podem
agravar a perda óssea do paciente (CORTELLI e CORTELLI, 2003). O estudo tem o objetivo
de descrever um correto diagnóstico de um caso de periodontite agressiva, comparar os
parâmetros clínicos antes e após a terapia periodontal e descrever a técnica escolhida para a
cirurgia de aumento de coroa clínica da lesão de cárie subgengival. MATERIAL E
MÉTODOS: O diagnóstico foi confirmado clinicamente por meio dos exames clínicos
periodontais, incluindo a realização do índice de placa visível (IPV), índice de sangramento
gengival (ISG), profundidade de sondagem (PS), sangramento à sondagem (SS) e nível de
inserção clínica (NIC) (OPPERMANN e ROSING, 2013). E a cavidade cariosa subgengival
foi diagnosticada por meio dos exames clínicos e radiográfico. Terapeuticamente, foi
abordado primeiramente a necessidade de urgência dos abscessos periodontais por meio de
drenagem via bolsa periodontal. Após, foi realizado o tratamento periodontal não-cirúrgico
para periodontite agressiva, através de abordagem por quadrantes e sextantes e, no meio do
tratamento, foi incluído uma semana de antibióticoterapia como auxiliar na resposta do
paciente no tratamento (CARVALHO, 2004). Com a obtenção da saúde periodontal, será
realizada a cirurgia de aumento de coroa clínica com osteotomia para acesso da cavidade
subgengival e posterior restauração da mesma. (OPPERMANN e ROSING, 2013)
RESULTADOS E DISCUSSÕES: O tratamento dos abscessos periodontais e da
periodontite agressiva obteve um resultado excelente, reduzindo as profundidades de
sondagem (PS) com ganho de inserção dos dentes. Este resultado possibilita a cirurgia de
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aumento de coroa clínica, que será realizada nos próximos dias. CONCLUSÃO: Concluise que a terapia periodontal mecânica, associada ao tratamento com agente antimicrobiano,
possibilita a melhora clínica em casos de periodontite agressiva, estabelecendo as condições
básicas para a realização do procedimento de cirurgia periodontal para aumento de coroa
clínica.
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