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RESUMO
A adolescência consta de período compreendido entre a infância e a vida adulta. As doenças bucais de maior
prevalência em todo o globo são a cárie dentária e as doenças periodontais. A população adolescente constitui um
grupo de risco para a instalação dessas doenças. O objetivo do presente artigo foi averiguar os principais problemas
periodontais que acometem os adolescentes e verificar os principais procedimentos adotados para diagnóstico e
prognóstico. Alterações periodontais na adolescência, tais como as gengivites, caso não tratadas podem evoluir, causando
transtornos maiores na vida adulta. Concluiu-se que o emprego de conduta terapêutica odontológica preventiva,
visando capacitar os adolescentes quanto à manutenção satisfatória de sua higiene oral, detém papel de relevância
por minimizar eventuais transtornos por problemas periodontais, estes que podem ser agravados.
UNITERMOS: Adolescente. Inflamação. Gengivite. Higiene Bucal. R Periodontia 2018; 28: 43-47.

INTRODUÇÃO
Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a
adolescência compreende o período que vai dos 10 aos 19
anos de idade (OMS, 1965).
Coexistem nessa fase inúmeras formas de aprendizagem
e experimentação, que são praticadas pelo adolescente.
Nesse contexto, deve haver participação ativa dos indivíduos
envolvidos para que seja possível estarem aptos futuramente
(Kehl, 2017).
É nesse período também que se fir mam os
comportamentos, valores e atitudes voltadas para a
área da saúde de uma forma geral. Esse é um período
de risco no contexto da saúde bucal por haver aumento
do acometimento por doenças bucais. Na adolescência,
geralmente têm-se problemas periodontais, oriundos do
desleixo na prática da higienização bucal (Kolawole et al.,
2011; Vadiakas, 2012; Spalj et al., 2014). Podem instalar-se
nesse período danos periodontais irreversíveis, que poderiam
ser evitados. O controle da inflamação gengival pode ser
controlado por intermédio de higienização bucal correta e
de orientações sobre cuidados essenciais com higiene e de
acompanhamento regular, realizados pelo cirurgião dentista.
Convivemos nessa fase também com a dentição mista e
ocorre cessação da vigilância empreendida pelos pais aos
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filhos frente aos cuidados essenciais com a higiene bucal,
diferente do que havia na infância. Nesse contexto, alguns
promovem higienização bucal de forma correta, enquanto
outros mostram-se aversivos e necessitam, portanto, de
intervenções de educação odontológicas (Silveira et al.,
2012; Braga et al., 2013; Coutinho et al., 2013).
Deve-se tentar prevenir agravantes e direcionar esses
indivíduos para a prática de higiene bucal correta e vigorosa
(Spezzia, 2016).
No geral, relacionado ao perfil odontológico desses
pacientes temos que analisar alguns aspectos importantes,
como: elevada taxa de cárie; aumento do risco para
acometimento de doenças periodontais; hábitos nutricionais
inadequados com dieta rica em açúcares e bebidas ácidas;
preocupação excessiva com estética dental; medo de ir
ao cirurgião dentista para realizar tratamentos; hábito de
fumar, predispondo a ocorrência de problemas periodontais;
gravidez indesejada; distúrbios alimentares e necessidade
de cuidados especiais sob o enfoque social e psicológico
(ABO, 2009).
O planejamento odontológico a ser realizado deve
ter enfoque multidisciplinar e deve respeitar muito
cuidadosamente o inter-relacionamento existente com
as características descritas na ficha médica do paciente
para que o atendimento odontológico não interfira com
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problemas sistêmicos, conforme fundamentos de Medicina
Periodontal. Com essa finalidade, pode-se consultar e obter
dados pregressos, perguntando aos pais e/ou responsáveis
por esses indivíduos ou buscando informações diretamente
com o médico desses pacientes (ABO, 2009).
O objetivo do presente artigo foi averiguar os principais
problemas periodontais que acometem os adolescentes
e verificar os principais procedimentos adotados para
diagnóstico e prognóstico.
REVISÃO DE LITERATURA
Afecções bucais são importantes indicadores para
a saúde geral, podendo provocar repercussões sociais,
econômicas e psicológicas e acarretar concomitantemente,
comprometimento da autoimagem e isolamento social. As
doenças bucais de maior prevalência em todo o globo são
a cárie dentária e as doenças periodontais. A população
adolescente constitui também um grupo de risco para a
instalação dessas doenças (Allston, 2002).
A doença periodontal, mais especificamente, devido sua
importância na fase da adolescência, é uma doença infecciosa,
crônica e assintomática, e tanto na forma de gengivite ou
periodontite, é causada pela exposição do tecido periodontal
à ação de bactérias que se aderem a superfície dentária
(Axelsson & Lindhe, 1981). Essa doença leva à destruição dos
tecidos ao redor dos dentes por ação de periodontopatógenos
específicos. A presença de lipopolissacarídeos e exotoxinas
produzidas por estes microrganismos ativam os mecanismos
imunoinflamatórios, desencadeando resposta inflamatória.
No caso de ocorrer alteração ou destruição do periodonto
de proteção, tem-se o acometimento por gengivite, havendo
comprometimento subsequente e simultâneo, também do
periodonto de sustentação, com presença de reabsorção
óssea, tem-se periodontite (Lindhe et al., 2005).
As manifestações clínicas periodontais que ocorrem na
gengiva, incluem: eritema, sangramento espontâneo ou
provocado, edema e hiperplasia gengival (Sutclife, 1972;
Stamm, 1986; Rose et al., 2002).
Relacionado as evidências clínicas, possivelmente
presentes, no caso do tecido gengival mostrar-se inflamado,
estabelece-se a gengivite, esta que é definida como uma
alteração patológica de caráter inflamatório dos tecidos
gengivais, com aspecto clínico de sangramento, vermelhidão,
sensibilidade e edema, com caráter reversível, que pode ou não
progredir para outras regiões do dente, resultando em perda
de inserção óssea (periodontite). A gengivite é manifestada
pelo sangramento à sondagem. Esse sangramento pode
ocorrer, tanto na gengiva marginal, como na gengiva papilar
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e inserida. As doenças gengivais podem ser induzidas ou
não pela presença do biofilme dentário (Beck et al., 1999;
Engebretson et al., 1999; Carranza & Hogan, 2003).
Sob o enfoque do perfil periodontal presente nessa
época, tem-se geralmente comprometimento, com gengivites
instaladas. Em estudos epidemiológicos comumente
encontram-se altas prevalências de acometimento por
problemas periodontais, principalmente com a presença
de cálculo dental, desencadeando sangramento. Podemos
ter nos adolescentes várias manifestações clínicas com
comprometimento a nível periodontal, dentre elas citamse: gengivite marginal; gengivite da puberdade; gengivite
hiperplásica, advinda de terapia ortodôntica; retração
gengival; gengivite oriunda da ação de medicamentos;
gengivite da gravidez indesejada nesse período; periodontite
juvenil localizada e periodontite (Santos et al ., 2007;
Kazemnejad et al., 2008; Brasil, 2011).
Na puberdade ocorre exacerbação de quadros
inflamatórios periodontais, advindo da ação hormonal. Esse
quadro pode ser revertido e mantido sob controle, quando
da ocorrência de gengivites, conseguindo-se que esses jovens
procedam ao emprego de técnicas de higienização bucal
de forma correta (Braga et al., 2013; Coutinho et al., 2013;
Spezzia, 2016).
A gengivite tem incidência elevada no período puberal,
esse dado é obtido, inclusive se o índice de placa (IP)
permanecer inalterado nos adolescentes examinados
(Axelsson, 1976; Kornman & Loesch, 1980; Carranza, 1986;
Levin, 1987).
O processo inflamatório gengival que ocorre, advém de
fatores irritativos locais e do metabolismo tecidual modificado,
fatores estes que decorrem dos distúrbios hormonais que
são peculiares. A placa bacteriana nessa situação, age muito
mais facilmente, advindo da queda de resistência que ocorre
localmente (Carranza, 1986).
Explica-se o grau aumentado de inflamação gengival
no período puberal, advindo do aumento da concentração
hormonal sanguínea. No sexo masculino ocorre aumento
da testosterona e no sexo feminino do estradiol. Inexistem
outros fatores de risco locais com significância para promover
gengivite (Sutcliffe, 1972; Stamm, 1986; American Academy
on Pediatric Dentistry Clinical Affairs Committee, 2012).
DISCUSSÃO
É importante conscientizar pacientes e pais e/ou
responsáveis quanto à importância de se executar uma
higienização bucal correta. Convém educar o paciente quanto
a técnicas de higienização bucal corretas para que este tenha
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conhecimento suficiente acerca do uso da escovação e do
fio dental, tal que permita ao adolescente por si só ter bom
desempenho. Além de ser imprescindível, a higienização
auxiliará na cessação de problemas inflamatórios gengivais
(Spezzia et al., 2014; Spezzia et al., 2016).
Na literatura brasileira, existem poucos estudos sobre
a saúde bucal dos adolescentes, sendo necessários
realizarem-se mais estudos para levantamento de dados dos
adolescentes brasileiros para melhor esclarecimento.
Szoke e Petersen, (2001), realizaram um estudo em 710
jovens húngaros de 18 anos e 84,7% da amostra possuía
gengivite com 61,75% do total apresentando cálculo dental.
Convém frisar, que essa frequência demasiadamente alta de
gengivite ocorre muito comumente na adolescência, devendo
ser tratada (Spezzia et al., 2016).
Oscilações hormonais presentes no sexo feminino nas
adolescentes na puberdade, na gestação, no período de
ovulação, durante o uso de anticoncepcionais ou uso de
contraceptivos orais sintéticos, bem como na menopausa são
possíveis fatores desencadeadores da doença periodontal.
Ocorre mudança na resposta do periodonto frente aos fatores
etiológicos locais (Goldman & Cohen, 1980; Spezzia, 2016).
Nesse contexto, as manifestações de doenças periodontais
no sexo feminino, incluindo as ocorridas no período da
adolescência detém papel de destaque, uma vez que podem
ser exacerbadas por influência hormonal. Convém discutir e
explicar essas ocorrências muito detalhadamente, devido sua
importância clínica, preceito básico da Medicina Periodontal.
Existe influência hormonal marcadamente no sexo feminino,
no sexo masculino uma possível influência ou exacerbação
hormonal não se manifesta com mesma amplitude.
Os fatores hormonais atuam nas mulheres e podem
modificar a resposta tecidual frente à irritação bacteriana.
Esses fatores são capazes de modificar progresso, intensidade
e resposta da doença periodontal ao tratamento (Axelsson
et al., 1976; Carranza, 1986).
No sexo feminino, as mudanças a nível hormonal fazemse presentes nas várias fases da vida. Nesse contexto, a
homeostase dos tecidos periodontais mostra-se prejudicada,
no entanto, a inflamação gengival não ocorre somente em
decorrência da ação hormonal. Para que se instale o processo
inflamatório atuam outros fatores desencadeadores, tais como:
biofilme bacteriano com bactérias específicas predisponentes
a doença periodontal e resistência imunológica do hospedeiro
(Hugoson, 1970; Axelsson et al., 1976; de Liefde, 1984;
Lindhe, 1989; Zachariasen, 1989; Clerehugh, 1991; Cruvinel
et al., 2010).
Mecanismos celulares são alterados por ação dos
hormônios sexuais como estrógeno e progesterona nas

mulheres. O estrógeno predispõem as alterações vasculares,
e a progesterona age, estimulando a produção de mediadores
inflamatórios (Lindhe, 1989; Zachariasen, 1989; Clerehugh,
1991).
A doença periodontal pode ser modificada pela ação
dos hormônios sexuais. Toda vez que se constatar alterações
nos níveis circulantes desses hormônios, pode-se afirmar que
teremos predisposição a inflamação dos tecidos periodontais
pela ação da placa dental ou exacerbação desse quadro
inflamatório (Tunnes, 1999).
Hormônios agem por intermédio de receptores específicos
situados nas células-alvo. Esses receptores, a princípio,
providenciam a interação dos hormônios com as células.
Não existe um número fixo de receptores por célula, o
número é variável em cada tipo de célula. Ocorre que,
conforme o número presente tem-se um grau de resposta,
o que demonstra variabilidade de respostas (Norman &
Litwack, 1987). Encontraram-se receptores de estrógeno
e progesterona no tecido gengival, fato que ocasiona
maior acúmulo desses hormônios no interior desse tecido
(Aufdemorte & Sheridan, 1981).
É importante mencionar, no entanto, que algumas
amostras estudadas mostram adolescentes do sexo feminino
com melhores condições periodontais ao se comparar as
meninas aos meninos, fato este que pode ser corrigido,
entendendo-se como procede o comportamento de ambos
os grupos. Meninos tendem a ser mais desleixados e pouco
se preocupam em executar higienização bucal corretamente
(Spezzia et al., 2016).
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CONCLUSÃO
Concluiu-se que o emprego de conduta terapêutica
odontológica preventiva, visando capacitar os adolescentes
quanto a manutenção satisfatória de sua higiene oral, detém
papel de relevância por minimizar eventuais transtornos por
problemas periodontais, estes que podem ser agravados,
dependendo do quadro manifesto e que podem causar
transtornos em idades futuras.
ABSTRACT
Adolescence consists of a period between childhood and
adulthood. The most prevalent oral diseases in the world
are dental caries and periodontal diseases. The adolescent
population constitutes a risk group for the installation of these
diseases. The objective of the present article was to investigate
the main periodontal problems affecting adolescents and
to verify the main procedures adopted for diagnosis and
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prognosis. Periodontal changes in adolescence, such as
untreated gingivitis, may evolve, causing major disorders in
adulthood. It was concluded that the use of preventive dental
therapy, in order to enable adolescents to maintain their
oral hygiene satisfactorily, plays a relevant role in minimizing

eventual disorders due to periodontal problems, which may
be aggravated.

UNITERMS: Adolescent. Inflammation. Gingivitis. Oral
Hygiene.
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