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INTRODUÇÃO/ FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A periodontite pode ser descrita
como um conjunto de processos inflamatórios e infecciosos que acometem os tecidos
periodontais (JUIZ, 2010), cujo objetivo do tratamento é a remoção do biofilme dental
bem como os depósitos de cálculo, localizados na superfície dos dentes (COBB, 2002).
A manutenção periodontal (MP) é descrita como um conjunto de ações desenvolvidos em
intervalos de tempo específicos que podem variar de paciente a paciente, cujo principal
objetivo desta, é evitar a recorrência e progressão da doença e a conservação dos
resultados obtidos na terapia periodontal ativa (DANTAS et al., 2011; BERNARDO et
al., 2007).O uso de probióticos na periodontite está relacionado ao mecanismo de ação
destes frente à doença periodontal, dentre eles, relacionado à colonização das bactérias
bem como a modulação da resposta do hospedeiro (BASTOS et al., 2012,
STAMATOVA, 2009). PENALA et al. (2016) realizaram estudo para avaliar a eficácia
das cepas probióticas Lactobacillus reuteri e Lactobacillus salivaris na forma de
enxaguatório bucal em pacientes com periodontite crônica. Tal estudo descreve a melhora
significativa nos índices de placa e parâmetros gengivais, sugerindo desta forma a eficácia
do enxaguatório probiótico como coadjuvante no tratamento de RAR. Estudos em
humanos realizados por KRASSE et al. (2006), avaliaram a eficácia do Lactobacillus
reuteri no tratamento da gengivite. Após 14 dias de uso, o índice de placa diminuiu
significativamente no grupo que utilizou o probiótico. Tal estudo demonstrou que o
probiótico L. reuteri foi eficaz tanto na redução de placa quanto na gengivite em
indivíduos com a patologia. Estudos comprovam que o L. reuteri, diminui a contagem de
patógenos periodontais, reduz os níveis de placa de inflamação gengival, reduz a
atividade pró-inflamatória citocinas no líquido crevicular (MONTI, 2017). Avaliar a

Caxias do Sul – RS, de 30 de Setembro a 03 de Outubro de 2019

995
VII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & V Salão de Extensão

resposta cicatricial periodontal frente ao uso de probiótico, na forma de enxaguatório
bucal, em paciente com bolsa residual após o tratamento da periodontite submetido à
manutenção periodontal é o objetivo principal do projeto. Este estudo será constituído por
um relato de caso clínico. MATERIAIS E MÉTODOS: O paciente que procurar
atendimento na Clínica de Triagem do Curso de Odontologia da FSG Centro
Universitário e que cumpra os requisitos dos critérios de inclusão e exclusão entre os
meses de Agosto de 2019 e Setembro de 2019 será convidado a participar do estudo. O
paciente selecionado irá rubricar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O voluntário passará inicialmente por anamnese, exame clínico periodontal e
radiográfico. Para o registro das condições periodontais, serão utilizados espelho bucal
plano e sonda periodontal. O participante será examinado periodontalmente para o
registro: biofilme supragengival, inflamação gengival, profundidade de sondagem,
sangramento à sondagem e perda de inserção clínica. Após, o paciente passará por uma
sessão de Raspagem e Alisamento Supragengival e Polimento Coronário (RAP),
deplacagem subgengival e instrução de higiene bucal (IHB) que devem preceder o início
do tratamento com probióticos 15 dias antes. Passados os 15 dias, o paciente retornará
para receber as instruções do tratamento e o enxaguatório contendo probióticos. O
paciente receberá um enxaguatório à base de Lactobacillus salivarius NK02 na dose de
108 unidades (UFC – unidade de formação de colônia), e será instruído a realizar o
bochecho de 20 ml do produto por 30 segundos, duas vezes ao dia, após a escovação dos
dentes. Após a lavagem com enxaguatório bucal, o paciente será instruído a evitar comer
ou beber por 2 horas. Este procedimento deverá ser realizado pelo período de 2 meses.
Neste estudo serão avaliados: a) redução dos parâmetros clínicos supragengivais (IPV,
ISG); b) a redução dos parâmetros clínicos subgengivais (PS, PI, SS). CONCLUSÃO:
Espera-se que após o período do estudo haja a redução dos parâmetros clínicos
supragengivais (IPV, ISG), bem como os subgengivais (PS, PI, SS).
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