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Revisão 
Relevante para 
o estudo:

A ausência de infl amação marginal dos tecidos 
periodontais prévios à cirurgia acontece após uma 
primeira fase de tratamento não cirúrgico. No 

entanto, é frequente em pacientes com doença 
periodontal avançada a necessidade do recurso à 
cirurgia posteriormente.

Objectivo 
do Estudo: 

1. Comparar o resultado clínico e o custo-benefício 
de uma cirurgia imediata frente ao protocolo tradi-
cional de raspagem e alisamento radicular prévio à 
cirurgia em pacientes com periodontite avançada. 

2. Avaliar o resultado clínico do uso associado de 
antibióticos sistémico (azitromicina) no re-trata-
mento não cirúrgico de bolsas residuais.

Métodos: 39 pacientes receberam instruções de higiene oral. 
Posteriormente foram divididos randomisadamen-
te em dois grupos: cirurgia imediata (n=19) ou 
raspagem e alisamento radicular (n=20). 6 meses 
após o tratamento, os pacientes de ambos os grupos 
foram sujeitos a re-desbridamento das localizações 
com bolsas residuais (≥ 6mm) em combinação 

com azitromicina sistémica. As medições clínicas 
foram realizadas no inicio, 6 e 12 meses. O tempo 
de cadeira foi utilizado para identifi car e calcular o 
custo (cirurgia 200 euros e raspagem e alisamento 
radicular 100 euros por hora) O desconforto do 
paciente e número de analgésicos também. 

Resultados: Aos 6 meses, somente 6 pacientes (32%) do grupo 
da cirurgia apresentavam bolsas residuais (≥ 6mm) 
e receberam re-desbridamento associado com 
azitromicina sistémica. No grupo da raspagem e 
alisamento radicular, nesta mesma circunstância 
encontramos 14 pacientes (70%). Aos 12 meses a 
prevalência de bolsas residuais (≥ 6mm) era menor 

do que 1% em ambos os grupos. Aos 6 meses, os 
custos associados à cirurgia apresentavam um valor 
superior em 746 euros, sendo que 46 euros poderá 
ser considerado como “recuperável” tendo em conta 
o menor tratamento de suporte necessário. Não se 
verifi cou diferenças entre grupos quanto a descon-
forto ou dor. 
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Conclusões,
Impacto
e Limitações:
 Conclusões: 

• Aos 6 meses, ambas as modalidades de tratamento 
permitiram uma melhoria acentuada da condições 
periodontais dos pacientes. No entanto, verifi cou-se 
existir maior quantidade de bolsas residuais no trata-
mento de raspagem e alisamento radicular.

• A cirurgia reduziu a necessidade de tratamento 
adicional

• Tratamento adicional por re-desbridamento com 
azitromicina sistémica foi efectivo na resolução das 
bolsas residuais

• No fi nal (12 meses) a % de bolsas residuais, foi muito 
baixa e similar em ambos os grupos

• 700 euros podem ser poupados em fazer raspagem e 
alisamento radicular em vez de cirurgia, como resulta-
do do maior tempo de cadeira para a cirurgia (100min).

Impacto: 

• Existiu uma substancial redução da necessidade de uso 
de antibiótico sistémico no grupo da cirurgia compara-
do com o grupo da raspagem e alisamento radicular.

• Cirurgias periodontais sem raspagem e alisamento ra-
dicular pode ser válido e efi ciente em casos específi cos.

Limitações: 

• >Bolsas residuais foram defi nidas como (≥6mm): seria 
interessante incluir também bolsas de (≥5mm)

• Informação relativa a lesões de furca e à presença de 
lesões angulares não foi considerada

• Não fi cou claro se a cirurgia periodontal realizada se 
estendeu a todos os dentes de acordo com a existência 
ou não de profundidade de sondagem.  


