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Exame periódico previne cáries e doenças que
afetam gengiva e osso que sustenta dentes

tkatial estágio científico alcançado pela Odon- inflamação es botada nagengivamarginal ao dente
Øe tobogia permite uma mudança na forma de e é causada pelo acúmulo de placa bacteriana. De-

profissionais e pacientes enfrentarem as doenças pendendo da resistência orgânica do indivíduo e da
que se manifestam na cavidade bucal, em especial a composição bacteriana da placa, a inflamação gengival
cárie e a doença periodontal, que afeta a gengiva e o pode comprometer a estrutura óssea que suporta
osso que sustenta os dentes. O conhecimento dos os dentes (doença periodontal), podendo levar à -
fatores de origem das	 perda desses elementos.
doenças possibilita uma	 Assim, o equilíbrio e o dese-
abordagem preventiva,	Infecções de origem	quillbrlo do organismo com a
impedindo ou intercep- ! dentária e gengival	agressividade das diferentes com0
tando precocemente as	podem levar a	siçoes bacterianas da placa retda nos
manifestações clinicas	 Z	dentes são os maiores responsáveiscomprometimentos de i	. 	-de males bucais. Con-	j 	órgãos, 

	pelo tipo, pelo padrãoe pela evolução
tribui, também, paraa	10ta'N 	Cofio O t	 da cárie e da doença
abordagem preventiva,	coração	 periodontal. Associados a
a melhoria das condi-	 isso, fatores como má
ções sociais e uma má-	 oclusão, diabete, doenças
or conscientização da	 sangüíneas, alterações
população quanto à im-	 hormonais relacionadas
portância da saúde bucal.	 principalmente com a puberdade e gravidez, Aids,

A partirdo momentoem que se aborda aOdon- hábito de fumar. determinados medicamentos e
tologia sob o ponto de vista de promoção de saúde, estresse podem contribuir, deformas diferentes,
o dentista deixa de enfocar unicamente as condi-	para uma maior manifestação da doença periodontal.
ções bucais e passa a ver o paciente como um ser	Baseado nessas informações, justificam-se exa-
integral, preocupando-se com o seu bem-estar ge- mes odontológicos periódicos, como o exame anua]
ral. Essa visão do paciente ganha ainda maior impor-	proposto pelo Serviço Odontológico daAssembl'
tância quando se sabe que existem doenças e que, assim como o exame médico, tornou-
sistêmicas que manifestam-se primariamente na ca- obrigatório. Modificações na abordagem do servi-
vidade bucal e que infecções de origem dentária e dor durante o exame têm sido feitas para aprimorar
gengiva] podem levaracomprometirnentos de ou- o processo, que só será considerado reatado quan-
tros órgâos, como o coração. É responsabilidade	do procedimentos básicos auxiliares de diagnóstico,
do profissional diagnosticar, prevenir, tratar e fome-	como exame clínico, radiográfico e limpeza dentária
cer informações e estímulo ao paciente para que forem feitos. A revisão periódica com um dentista
este possa realizaras medidas pessoais necessárias	credenciado dis-
para obter uma efetiva conquista de saúde. É tam-
bém importante uma manutenção do tratamento
realizado. Assim, evitam-se cirurgias, próteses, res-
taurações e, conseqüentemente, gastos com tem-
po e dinheiro.

O trabalho preventivo pode evitar, por exem-
plo, a gengk'ite, a doença bucal de maior prevalência,
diagnosticada em praticamente 100% dos indiví-
duos. Apesar de não causar danos irreparáveis, a
gengK'ite é um processo inflamatório decorrente de
uma infecção, devendo ser prevenida e tratada. Essa
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