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RESUMO 

 

 
Foz AM. Ajuste oclusal associado à terapia periodontal [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo,  Faculdade de Odontologia, 2012. Versão corrigida. 
 

 

O ajuste oclusal (AO) como parte da terapia periodontal é um tema controverso, 

principalmente porque a literatura não fornece evidências suficientes sobre a 

influência do trauma de oclusão (TO) na doença periodontal (DP). A necessidade de 

ajuste oclusal na terapia periodontal é considerada incerta e requer investigação. O 

objetivo desta revisão sistemática foi identificar e analisar estudos que investigaram 

os efeitos do AO associado à terapia periodontal, sobre os parâmetros periodontais. 

Um protocolo foi desenvolvido incluindo todos os aspectos de uma revisão 

sistemática: estratégia de busca, critérios de seleção, seleção de métodos, coleta de 

dados e extração de dados.  A pesquisa bibliográfica foi realizada 

utilizando MEDLINE via PubMed, Cochrane Central Register de estudos 

controlados e EMBASE. Os títulos e resumos de artigos foram selecionados de 

acordo com critérios estabelecidos na metodologia. Cada artigo que indicava uma 

possível correspondência com estes critérios, ou não poderia ser excluído baseado 

nas informações presentes no título ou no resumo, foi considerado e avaliado. Na 

seleção final, quatro artigos foram incluídos. Embora os estudos selecionados 

sugerem uma associação entre AO e uma melhora nos parâmetros periodontais, 

suas questões metodológicas (exploradas nesta revisão) sugerem a necessidade de 

novos estudos com maior qualidade. Atualmente as evidências presentes são 

insuficientes para presumir que AO é necessário para reduzir a progressão da 

doença periodontal. 

 

 

Palavras-chave: Ajuste oclusal. Oclusão dental, trauma. Doença periodontal. 

Debridamento periodontal. 



	  

ABSTRACT 

 

 
Foz AM. Occlusal adjustment associated with periodontal therapy [dissertation]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, 2012. Versão 
corrigida. 
 

 

Occlusal adjustment (OA) as part of periodontal therapy is a controversial theme, 

mostly because the literature does not provide enough evidence regarding the 

influence of trauma from occlusion (TO) on periodontitis. The need for occlusal 

adjustment in periodontal therapy is considered uncertain and requires investigation. 

The aim of this systematic review was to identify and analyze those studies that 

investigated the effects of OA, associated with periodontal therapy, on periodontal 

parameters. It was developed a protocol, which included all aspects of a systematic 

review: search strategy, selection criteria, selection methods, data collection and 

data extraction. A literature search was conducted using MEDLINE via PubMed, the 

Cochrane Central Register of Controlled Trials, and EMBASE. Titles and abstracts of 

articles were selected according to established criteria. Every article that indicated a 

possible match, or could not be excluded based on the information given in the title 

or abstract, was considered and evaluated. On final selection, four articles were 

included. Although the selected studies suggest an association between OA and an 

improvement in periodontal parameters, their methodological issues (explored in this 

review) suggest the need for new trials of a higher quality. There is insufficient 

evidence at present to presume that OA is necessary to reduce the progression of 

periodontal disease.  

 

 

Keywords: Occlusal adjustment. Dental occlusion, traumatic. Periodontal disease. 

Periodontal debridment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A doença periodontal (DP) é definida como uma infecção multifatorial, iniciada 

por um biofilme bacteriano composto por um complexo de espécies de 

microorganismos que interagem com os tecidos e células do hospedeiro (Haffajee; 

Socranksy, 1994, 2005). Ela é caracterizada pela perda de nível clínico de inserção 

(NCI), perda óssea, formação de bolsa periodontal e inflamação gengival (Flemmig, 

1999). Em indivíduos suscetíveis ao desenvolvimento da periodontite, a proliferação 

do biofilme no sulco gengival promove uma resposta inflamatória que leva a 

degradação do tecido periodontal, resultando em sua desintegração estrutural e 

funcional. Uma das primeiras mudanças estruturais da periodontite é a migração 

apical do epitélio juncional ao longo da superfície radicular, resultando na bolsa 

periodontal (Ishikawa et al., 1997; Ishikawa, 2007). A susceptibilidade à doença 

periodontal, sua severidade e progressão são influenciadas por fatores ambientais, 

genéticos e fatores de risco adquiridos que podem modificar a resposta do 

hospedeiro (Page; Kornman, 1997; Kinane; Lappin, 2002; Armitage, 2004a). 

Segundo a Academia Americana de Periodontia (Greenwell, 2001) o 

tratamento da doença periodontal deve ter como metas: preservar dentição natural; 

manter e aprimorar saúde, conforto, estética e função; e providenciar reposição 

dentária quando indicado. Desta maneira, o plano de tratamento periodontal deve 

abordar uma série de procedimentos que visam restabelecer a saúde bucal. Não 

existe procedimento terapêutico isolado que consista em uma única forma de tratar 

alguma ou todas as formas de doenças periodontais, portanto é necessário observar 

todos os fatores que influenciam a periodontite para que o tratamento possa ser bem 

sucedido. 

A raspagem e o alisamento radicular (RAR) são os principais procedimentos 

terapêuticos da terapia periodontal não cirúrgica, que visam reduzir a carga 

bacteriana e alterar a composição microbiana do biofilme para que este esteja mais 

associado à saúde (Claffey et al., 2004). A alteração microbiana pode então resultar 

em diminuição da inflamação e estabilidade relativa dos níveis clínicos de inserção 

periodontais (Petersilka et al., 2002).  

Para o sucesso e manutenção do resultado da terapia, é também necessário 

controlar outros fatores que podem interferir no curso da periodontite. Existem 
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evidências suficientes que mostram que a resposta ao tratamento é beneficiada pelo 

controle adequado de alguns destes fatores, como o tabagismo (Rosa et al., 2011). 

Já foi sugerido que muitos outros fatores também podem ter alguma influência 

na periodontite, porém ainda não existe embasamento científico suficiente para que 

se comprovem algumas dessas relações. Um dos fatores mais controversos na 

literatura é o trauma de oclusão (TO), definido como um dano causado pelas forças 

oclusais resultando em alterações no tecido de suporte (The American Academy Of 

Periodontology, 2001). 

Inicialmente acreditava-se que TO pudesse ser a principal causa de perda 

óssea alveolar, desde que o trabalho pioneiro de Karolyi (1901) indicou uma possível 

relação entre forças oclusais excessivas e destruição periodontal. Mesmo após o 

estabelecimento do biofilme oral como principal fator etiológico da doença 

periodontal, ainda manteve-se a questão de que TO poderia influenciar a severidade 

e progressão da periodontite, já que um grande número de estudos histológicos e 

em animais surgiu para a discussão desta hipótese (Glickman; Smulow, 1965, 1967; 

Stahl, 1968; Lindhe; Svanberg, 1974; Ericson; Lindhe, 1982; Polson; Zander, 1983). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Até o início dos anos 80, estudos com animais ajudaram a identificar biofilme 

subgengival como o principal fator de risco para DP, mas ainda acreditava-se que 

TO poderia influenciar a severidade e progressão da periodontite (Wentz et al., 

1958; Comar et al., 1969; Kenney, 1971; Svanberg; Lindhe, 1973, 1974; Svanberg, 

1974; Lindhe; Svanberg, 1974; Safavi et al., 1974; Polson et al., 1976; Johansen; 

Karlsen, 1978; Nyman; Lindhe, 1978; Ericson; Lindhe, 1982; Polson; Zander, 1983). 

Apesar desta hipótese, alguns estudos apresentavam evidências histológicas de 

biópsias de humanos que sugeriam apenas uma fraca associação entre TO e 

destruição periodontal (Stahl, 1968; Waerhaug, 1979a, 1979b). 

Dentre estudos observacionais, alguns encontraram uma relação positiva 

entre TO e perda de NCI, demonstrando que dentes periodontalmente 

comprometidos com TO possuíam menor suporte ósseo (Pihlstrom et al., 1986; Jin; 

Cao, 1992) e maior profundidade clínica de sondagem (PCS) (Ettala-Ylitalo, 1986; 

Pihlstrom et al., 1986; Jin; Cao, 1992; Nunn; Harrel, 2001; Bernhardt et al., 2006; 

Harrel; Nunn, 2009). 

Estudos em animais e epidemiológicos ainda demonstram muita controversa 

entre a relação de TO com a progressão da periodontite, porém, se hipoteticamente 

esta relação existir, é possível que a eliminação do trauma seja capaz de melhorar 

as condições clínicas periodontais (Lindhe; Svanberg, 1974). O ajuste oclusal (AO) é 

definido como uma remodelagem das superfícies oclusais dos dentes através de 

desgaste, para criar relações de contato mais harmoniosas entre os dentes 

superiores e inferiores (The American Academy Of Periodontology, 2001). Seu 

objetivo é eliminar qualquer interferência presente que possa estar associada a um 

trauma oclusal. 

AO já foi considerado parte da terapia periodontal por muitos autores 

(Morrison et al., 1980; Buckley et al., 1984; Ramfjord et al., 1987; Saito et al., 2008), 

porém sua importância e indicação ainda não foram estabelecidas, já que a literatura 

não prova qualquer influência do TO na periodontite. Foi sugerido que o AO poderia 

ser benéfico tanto para o dente como para o periodonto (Moozeh et al., 1981), 

embora grande parte das evidências existentes não forneça informações 
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significativas sobre seu potencial para contribuir na eliminação da doença 

periodontal (Haddad et al., 1974; Vollmer; Rateitschak ,1975; Torii; Chiwata, 2010). 

Em uma revisão sistemática recentemente atualizada (Weston et al., 2012), 

os autores afirmam que as evidências disponíveis não são conclusivas. Nesta 

revisão, a pesquisa foi limitada a ensaios clínicos randomizados (ECR), com um 

período de acompanhamento de pelo menos três meses, o que restringiu à análise 

de apenas um estudo. Mesmo que ECR sejam considerados os estudos de maior 

qualidade metodológica, é necessária uma ampla abordagem em todas as 

evidências disponíveis, uma vez que as presentes conclusões permanecem 

indefinidas e não representam a compilação de resultados de diferentes estudos. 

Portanto, as informações obtidas a partir dos estudos de intervenção podem 

aumentar o conhecimento e ajudar a projetar futuras investigações. 

O benefício do ajuste oclusal na terapia periodontal não é totalmente 

esclarecido e sua indicação e importância devem ainda ser avaliadas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 
 

O objetivo desta revisão é identificar os efeitos do ajuste oclusal coadjuvante 

à terapia periodontal em pacientes portadores de periodontite. A questão principal 

desta revisão sistemática é: "Em pacientes periodontalmente comprometidos, há 

alguma evidência científica de que o ajuste oclusal forneça um benefício adicional 

como parte de um planejamento integral do tratamento periodontal?". Esta revisão 

visa identificar e analisar todos os estudos existentes que buscaram respostas para 

essa questão e também realizar uma metanálise, se tal análise puder ser realizada 

com algum nível de significância.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1 Desenvolvimento de um protocolo 
 

 
Um protocolo foi desenvolvido para responder à questão principal deste 

estudo e inclui todos os aspectos de uma revisão sistemática: critérios de seleção, 

estratégia de pesquisa, métodos de seleção, coleta de dados, extração de dados e 

avaliação do risco de viés. 

 

 

4.2 Critérios para considerar estudos para esta revisão 

 

 

Tipos de estudos. Somente estudos intervencionais foram elegíveis para 

inclusão nesta revisão sistemática. 

Tipos de intervenções. As intervenções elegíveis foram aquelas que 

pretenderam eliminar a doença periodontal. Ajuste oclusal por desgaste foi o 

tratamento adicional para todos os grupos teste, em comparação com apenas 

terapia periodontal. 

Tipos de participantes. Os estudos que incluíram os seguintes participantes 

eram elegíveis para esta revisão sistemática: 

 

1. População estudada era adulta, com 25 anos ou mais 

2. População estudada com o diagnóstico clínico de doença periodontal 

crônica 

 

Tipos de variáveis. Estudos que apresentassem os seguintes resultados 

eram elegíveis para esta revisão sistemática: 

 

1. Variáveis clínicas periodontais 

2. Variáveis laboratoriais referentes ao diagnóstico periodontal 
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4.3 Métodos de busca para a identificação dos estudos 
 

 

Critérios de inclusão. Estudos que apresentaram as seguintes intervenções 

e análises foram elegíveis para esta revisão sistemática: 

 

1. Tratamento periodontal (RAR ou tratamento cirúrgico) 

2. Ajuste oclusal por desgaste 

3. Relação entre AO e resposta periodontal 

 

Critérios de exclusão. Os seguintes tipos de estudos não foram elegíveis 

para esta revisão sistemática: estudos caso-controle, estudos transversais, séries de 

casos e relato de caso, revisões analíticas ou narrativas e estudos com animais. 

Estratégia de busca. A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando 

MEDLINE via PubMed, Cochrane Central Register de estudos controlados, EMBASE 

e pesquisas manuais de alguns periódicos importantes (Journal of Periodontology, 

Journal of Periodontal Research,  Journal of Clinical Periodontology). 

A estratégia de busca para os bancos de dados foi realizada através da 

combinação dos seguintes termos: “Occlusal Adjustment" [Mesh], “Dental Occlusion, 

Traumatic” [Majr], "Periodontitis" [Mesh], "Periodontal Diseases" [Mesh] (para 

MEDLINE via PubMed); e “Occlusal Adjustment, Traumatic”,  “dental occlusion”, 

“Periodontal Disease” e Periodontitis (para Cochrane Central Register of Controlled 

Trials e EMBASE). 

Limites para a busca. Bases de dados foram pesquisadas até abril de 2011, 

sem limitar o ano da publicação. Os únicos limites incluídos na estratégia de busca 

foram: 

 
1. Estudos em humanos 

2. Pacientes adultos (com 25 anos de idade ou mais) 

3. Estudos publicados em inglês 

Métodos de seleção. Inicialmente títulos e resumos dos resultados de busca 

foram avaliados e selecionados de acordo com os limites previamente mencionados. 

Todo artigo que indicava uma possível correspondência, ou não poderia ser excluído 
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apenas baseado pelas informações presentes no título ou no resumo, foi 

considerado para a leitura completa do texto. Uma nova seleção foi realizada após a 

leitura completa dos textos e, finalmente, os trabalhos selecionados foram 

submetidos à extração e validação de dados. A seleção foi realizada por uma equipe 

de pesquisadores, conforme recomendado pelo Cochrane Handbook for Systematic 

Reviews of Interventions 5.1.0 (Higgins; Green, 2011). 

Análise qualitativa. Para avaliar a qualidade dos artigos incluídos nesta 

revisão sistemática, foi realizada uma análise de risco de viés, conforme descrito no 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 5.1.0 (Higgins; Green, 

2011). 
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5 RESULTADOS 

 
 

A estratégia de busca identificou 376 referências, das quais 234 foram 

consideradas irrelevantes para esta revisão devido ao fato de que seus títulos não 

correspondiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Resumos de 142 artigos 

potencialmente relevantes foram avaliados (primeira seleção) e 133 deles foram 

descartados, por não cumprirem adequadamente todos os critérios de inclusão 

(segunda seleção). Finalmente, os textos completos de nove artigos foram lidos, dos 

quais cinco acabaram sendo excluídos por que não cumpriram com os critérios de 

elegibilidade. A seleção final para esta revisão sistemática foi de quatro artigos, que 

tiveram seus dados extraídos para uma posterior avaliação. A Figura 5.1 apresenta 

um diagrama de fluxo do processo de seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Fluxograma do processo de seleção 



22 

	  

Características dos estudos 

 

Tipos de estudos selecionados 

 

Quatro estudos foram selecionados para esta revisão (Hakkarainen, 1986; 

Hakkarainen et al., 1988; Burgett et al., 1992; Harrel; Nunn, 2001). Três deles eram 

ensaios clínicos (Hakkarainen, 1986; Hakkarainen et al., 1988; Burgett et al., 1992), 

mas apenas Burgett et al. (1992) realizaram um estudo randomizado paralelo. 

Hakkarainen (1986) e Hakkarainen et al. (1988) realizaram dois ensaios clínicos do 

tipo cruzado. Harrel e Nunn (2001) apresentaram um estudo retrospectivo, no qual 

dados obtidos a partir dos prontuários de uma clínica privada foram analisados. As 

características dos estudos incluídos estão descritas na tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Estudos incluídos (continua) 

 
ESTUDO / 
DELINEA-

MENTO 

PRINCIPAIS 
OBJETIVOS 

POPULAÇÃO / 
DIAGNÓSTICO 
PERIODONTAL 

CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO 

ANÁLISE 
OCLUSAL 

TRATAMENTO 
PERIODONTAL 

TEMPO 
DO 

ESTUDO 

Hakkarainnen 
(1986) 

 
Ensaio clínico 

Avaliar o 
fluxo de FGC 

em dentes 
com DO, 
antes e 

depois de 
AO e 

raspagem e 
alisamento 
radicular. 

47 indivíduos 
com 

"periodontite 
avançada 
localizada" 

divididos em 
Grupo A (n = 24) 
ou Grupo B (n = 

23) 

Não diabéticos, 
não gestantes, 
apresentando 
um dente pré 

molar ou 
anterior com 
PCS ≥ 5mm, 
mobilidade e 
interferência 

oclusal 

Interferência 
oclusal em 

relação 
cêntrica, 

protrusão ou 
movimentos 
excursivos 

Grupo A: no dia 0, o 
dente teste recebeu 

RAR, no dia 14 mesmo 
dente recebeu AO. 

Grupo B: no dia 0, o 
dente teste recebeu AO, 

no dia 14 o mesmo 
dente recebeu RAR 

28 dias 

Hakkarainnen 
et al. (1988) 

 
Ensaio clínico 

Avaliar a 
atividade de 

colagenase e 
teor de 

proteínas do 
FGC após a 
raspagem e 

AO de 
dentes com 

bolsas 
periodontais 

14 indivíduos 
com 

"periodontite, 
avançada 

localizada", 
divididos Grupo 

A (n = 7) ou 
Grupo B (n = 7) 

Não diabéticos, 
não gestantes, 
apresentando 

um dente 
anterior com 
PCS ≥ 5mm, 
mobilidade e 
interferência 
oclusal.Os 

participantes 
não poderiam 

ter usado 
antibióticos nos 

últimos 5 
meses 

Interferência 
oclusal em 

relação 
cêntrica, 

protrusão ou 
movimentos 
excursivos 

Profilaxia supragengival 
e orientação de higiene 
oral, uma semana antes 

do dia 0. 
Dia 0: Grupo A recebeu 
RAR nos dentes teste e 

controle e grupo B 
recebeu apenas AO nos 

dentes teste. 
Dia 14: Grupo A 

recebeu apenas AO nos 
dentes teste, e grupo B 

recebeu RAR em 
dentes teste e controle 

28 dias 

Burgett et 
al.(1992) 

 
Ensaio clínico 

Observar se 
AO, quando 
associado à 

terapia 
periodontal, 

influencia NCI, 
PCS e  

mobilidade do 
dente. 

Observar se 
AO teve maior 
importância em 
dentes tratados 
cirurgicamente 

ou não. 

50 participantes 
com periodontite 

moderada a 
severa 

designados 
aleatoriamente 

para receber AO 
ou não (grupo 

teste = 22; grupo 
controle: n = 28) 

Adultos 
diagnosticados 

com 
periodontite 
moderada a 
severa, que 

concordaram 
em participar 

do estudo, 
incluindo as 

visitas de 
controle e 

manutenção   

Interferências 
oclusais em 

relação 
cêntrica, 

movimento 
mandibular 
excêntrico e 

interferências 
no lado de 
balanceio. 

Após a fase de higiene, 
apenas o grupo teste 

recebeu AO.Depois do AO 
nos dentes do grupo teste, 

todos os pacientes 
receberam um de dois 

tipos de tratamento 
periodontal (boca dividida, 
aleatoriamente): um lado 

da boca recebeu 
tratamento cirúrgico e 

outro lado recebeu 
raspagem e alisamento 

RAR apenas. 

2 anos 
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Tabela 5.1- Estudos incluídos (continuação) 

Harrel e Nunn 
(2001) 

 
Retrospectivo 

Avaliar os 
efeitos de 

ajuste 
oclusal na 
progressão 

da 
periodontite 
tratada ou 

não tratada. 

89 participantes 
com periodontite 

moderada a 
severa 

Pacientes 
submetidos a 
dois exames 
periodontais 
completos 
(dentro de 

pelo menos 
um ano de 
diferença 
entre os 

exames) e 
que 

receberam  
um plano de 
tratamento 
periodontal 

após 
primeiro 
exame. 

Contatos 
primáriois, 

discrepâncias 
nas relações 
centrais ou 
movimentos 
excursivos 

Grupo não tratado: 
recebeu recomendação 

de tratamento 
periodontal, mas não 
voltou para a clínica 

durante um ano; 
Grupo parcialmente 

tratados: tinha 
concluído fase não-
cirúrgica da terapia, 

mas não realizou 
tratamento cirúrgico;  

Grupo totalmente 
tratado: completou 

todas as fases (não-
cirúrgica e cirúrgica) 

do tratamento. 

Pelo 
menos um 

ano, 
máximo 
de 14,5 

anos 

  

Características da população 

 

Todos os estudos que foram incluídos nesta revisão forneceram informações 

sobre o número de participantes e, no total, foram avaliados 200 pacientes. Um dos 

estudos (Burgett et al., 1992) classificou sua população (n = 50) como portadora de 

doença periodontal moderada a severa, com uma idade média de 44,2 anos 

(intervalo de 25 a 69 anos). Em seu primeiro estudo, Hakkarainen (1986) incluiu 47 

pacientes adultos (idade média de 49 anos, variando entre 33 a 76 anos), que eram 

portadores de periodontite severa localizada. Em um estudo posterior, (Hakkarainen 

et al., 1988) os autores observaram 14 pacientes adultos (idade média de 49 anos, 

variando entre 35 a 65 anos), portadores de periodontite severa localizada. Harrel e 

Nunn (2001) avaliaram uma população portadora de doença periodontal moderada a 

severa (n = 89), cujas idades variavam entre 25 e 88 anos. Os critérios de 

diagnóstico para periodontite não foram citados em nenhum dos estudos incluídos. 

 

Características de duração (tempo de estudo) 

 

Burgett et al. (1992) acompanharam a condição periodontal de seus 

pacientes por dois anos; durante este período, os pacientes foram controlados 

através de consultas de profilaxia a cada três meses. Novos exames periodontais 

foram realizados nas consultas de um e dois anos após o tratamento. Os tempos de 

acompanhamento para os estudos realizados por Hakkarainen (1986) e Hakkarainen 

et al. (1988) foram de 28 dias, dos quais os resultados foram avaliados após 14 dias 
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do primeiro tratamento e novamente, 14 dias após o segundo tratamento (consultas 

de tratamento foram conduzidas nos dias 0 e 14, quando os pacientes eram também 

examinados e, no dia 28, outro exame foi realizado). Harrel e Nunn (2001) obtiveram 

dados de pacientes que retornaram para um novo exame periodontal pelo menos 

um ano após o primeiro exame. O período de acompanhamento máximo foi de 14,5 

anos. 

 

Tipos de intervenções 

 

Os seguintes tipos de intervenções foram observados nos estudos incluídos: 

 

1. RAR 

2. Cirurgia de retalho de Widman modificado 

3. Tratamento primário (fase de higiene): RAR, tratamento com flúor, 

polimento, e adequação de restaurações, 

4. Instruções de higiene oral 

5. Cirurgia óssea, regeneração óssea guiada, cirurgias mucogengivais 

6. Ajuste oclusal por desgaste 

 

Burgett et al. (1992) realizaram um ensaio clínico no qual pacientes 

receberam tratamento periodontal, que consistia de duas terapias diferentes, 

aleatoriamente designadas para cada lado da boca: (1) RAR, (2) e cirurgia de  

retalho de Widman modificado. Vinte e dois participantes (grupo de teste) foram 

aleatoriamente escolhidos para receber AO juntamente à terapia periodontal. 

Harrel e Nunn (2001) analisaram dados de prontuários de uma clínica privada, 

e dividiram todos os 89 pacientes incluídos em três grupos, baseados em seu 

tratamento: pacientes que receberam todo o tratamento indicado, pacientes 

parcialmente tratados (que completaram a parte não-cirúrgica do tratamento, mas 

não realizaram o tratamento cirúrgico recomendado) e pacientes não tratados 

(pacientes que receberam um plano de tratamento após o exame inicial, porém não 

voltaram à clínica para realizar os tratamentos recomendados até pelo menos o 

exame final). Dentre os 89 pacientes, 56 apresentaram discrepâncias oclusais. O 

ajuste oclusal foi recomendado a esses 56 pacientes, em associação com a terapia 

periodontal, porém apenas 26 desses 56 indivíduos receberam de fato o AO (17 
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eram do grupo de pacientes completamente tratados e nove eram do grupo de 

pacientes parcialmente tratados). 

Nos outros dois estudos (Hakkarainen, 1986; Hakkarainen et al., 1988) as 

intervenções realizadas foram: profilaxia inicial e orientação de higiene em todos os 

pacientes antes do início do tratamento, seguida de apenas RAR (Grupo A) ou 

apenas AO (Grupo B) no dia 0, e apenas AO (Grupo A) ou apenas RAR (Grupo B) 

no dia 14.  

 

Tipos de variáveis 

 

As seguintes variáveis foram observadas nos estudos incluídos: 

 

1. Perda de NCI 

2. PCS 

3. Mobilidade 

4. Prognóstico (bom, duvidoso, perdido) 

5. Envolvimento de Furca 

6. Fluxo de FGC 

7. Atividade da colagenase no FGC 

8. Teor de proteínas no FGC 

 

Efeitos das intervenções 

 

Os efeitos das intervenções dos trabalhos incluídos estão descritos na tabela 

5.2. Hakkarainen (1986) não pode observar nenhuma melhora no fluxo do FGC após 

o AO, porém em seu estudo posterior (Hakkarainen et al., 1988), observou 

diminuição estatisticamente significativa da atividade de colagenase e também  

diminuição do teor de proteínas no FGC. Burgett et al. (1992) observaram melhora 

nos níveis clínicos de inserção após o AO, principalmente em dentes com 

mobilidade abaixo da média (0,75). Ao analisarem estatisticamente os dados de 

seus pacientes, Harrel e Nunn (2001) relataram uma melhora na PCS, prognóstico, 

mobilidade dentária e envolvimento de furca. 
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Características de estudos excluídos 

 

Trezentos e setenta de dois estudos foram excluídos por não corresponderem 

aos critérios de inclusão desta revisão. Embora uma estratégia de busca rigorosa 

tenha sido realizada para procurar todas as evidências disponíveis, a maioria dos 

resultados encontrados não era relacionada com a questão proposta, ou não tinha 

um delineamento de estudo que permitisse a inclusão nesta revisão. As razões para 

as exclusões foram: ausência de avaliação da relação entre o tratamento periodontal 

e AO, ausência de avaliação das respostas periodontais para ambos os tratamentos; 

estudos populacionais não eram compostos por adultos ou por pacientes 

periodontalmente comprometidos. A Tabela 5.3 descreve as características dos 

cinco estudos que foram excluídos após a leitura do texto completo, bem como o 

motivo para suas exclusões. 
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Tabela 5.3 - Estudos excluídos 

 

ESTUDO RAZÕES PARA 
A EXCLUSÃO DELINEAMENTO PRINCIPAIS OBJETIVOS 

Haddad et 
al. (1974) 

Não avaliou os 
efeitos do AO nos 

parâmetros 
periodontais 

Coorte 

Avaliar o tempo da mastigação; 
observar duração dos intervalos 
entre contatos oclusais durante a 

função e avaliar os efeitos do 
ajuste oclusal em contatos 

durante a mastigação 

Vollmer e 
Rateitschak 

(1975) 

Não realizou o 
tratamento 

periodontal (RAR) 
em associação ao 

AO 

Ensaio clínico 
Determinar se a mobilidade do 

dente diminui após AO; 
determinar se  AO pode 

influenciar a gengivite marginal 

Fleszar et al. 
(1980) 

Não avaliou os 
efeitos do AO 

sobre os 
parâmetros 
periodontais 

Coorte 
Determinar se a mobilidade do 

dente influencia os resultados no 
tratamento periodontal 

Moozeh et 
al. (1981) 

Não realizou o 
tratamento 

periodontal (RAR) 
em associação ao 

AO; pacientes 
eram 

periodontalmente 
saudáveis 

Ensaio Clínico 
Comparar mobilidade dentária 

após dois métodos de eliminação 
de discrepâncias oclusais 

Kerry et al. 
(1982) 

Não avaliou os 
efeitos de AO em 
comparação a um 

grupo controle 
(sem AO) durante 

a terapia 
periodontal 

Ensaio Clínico 

Comparar a mobilidade do dente 
em diferentes períodos de tempo 

durante o tratamento periodontal e 
relacionar alterações na 

mobilidade após cada método de 
tratamento 
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Risco de viés dos estudos incluídos (análise qualitativa) 

A Tabela 5.4 apresenta os critérios de qualidade individuais para cada estudo 

incluido. As características dos estudos incluídos e excluídos estão descritas nas 

Tabelas 5.1 e 5.2, respectivamente. Resultados individuais dos estudos incluídos 

estão descritos na Tabela 5.4. 

  

Tabela 5.4 - Avaliação da qualidade 

 

ESTUDO Hakkarainnen 
(1986) 

Hakkarainnen 
et al. (1988) 

Burgett et al. 
(1992) 

Harrel e Nunn 
(2001) 

Randomização 
aleatória para a 
seqüência de 

tratamento 
Sim Não Sim Não 

Cegamento na 
alocação do 
tratamento 

Não Não Indefinido Não 

Cegamento dos 
participantes e 
pesquisadores 

Não Não Não Não 

Cegamento do 
examinadores Não Não Indefinido Não 

Dados dos 
resultados 

completamente 
abordados 

Não Não Sim Sim 

Outros vieses Sim Sim Sim Não 
 
"Sim" indica um baixo risco de viés, "Não" indica um alto risco de viés, e "indefinido" indica falta de 
informação ou incerteza sobre o potencial de viés. 

 
Análise quantitativa 

 

Não foi possível realizar uma metanálise dos resultados dos estudos incluídos, uma 

vez que os resultados, medições e metodologias destes estudos não eram 

comparáveis. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

O ajuste oclusal coadjuvante à terapia periodontal é um tema bastante 

controverso em periodontia. Até agora, a sua importância no tratamento da doença 

periodontal não foi estabelecida, principalmente porque os efeitos do trauma oclusal 

no periodonto permanecem incertos. As evidências disponíveis sobre a relação de 

doença periodontal e TO têm resultados conflitantes e, enquanto alguns autores 

acreditam em uma possível associação (Glickman; Smulow, 1965; Lindhe; 

Svanberg, 1974; Evian et al., 1982; Polson; Zander, 1983; Reinhardt et al., 1984; 

Nunn; Harrel, 2001; Ishigaki et al., 2006; Nasry; Barclay, 2006), muitos outros 

estudos não obtiveram resultados favoráveis à essa relação (Stahl, 1968; Waerhaug, 

1979a, 1979b; Shefter; Mcfall, 1984; Jin; Cao, 1992; McDevitt et al., 2003; Reyes et 

al., 2009) , o que nos leva a concluir que não há evidências suficientes para 

comprová-la. 

Por causa da presente controvérsia, este estudo teve como objetivo revisar 

sistematicamente as evidências disponíveis sobre a influência do AO associado à 

terapia periodontal. Uma metodologia rigorosa foi aplicada para a busca, seleção e 

análise de estudos relevantes para minimizar possíveis viéses nos resultados desta 

pesquisa. Muitos estudos que visaram avaliar o AO não foram incluídos, uma vez 

que não correspondiam a todos os critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Todos os estudos que poderiam ter relacionado AO com periodontite foram levados 

em consideração, o que permitiu que aqueles que não apresentavam todos os 

parâmetros clínicos periodontais como variáveis primárias pudessem ser incluídos 

na revisão (Hakkarainen, 1986; Hakkarainen et al., 1988). 

Dentro dos estudos incluídos, apenas um (Burgett et al., 1992) é ensaio 

clínico randomizado que teve como objetivo avaliar a influência do AO em 

associação com a terapia periodontal sobre parâmetros clínicos periodontais (perda 

de NCI, mobilidade e PCS). Este estudo mostrou que pacientes que receberam AO 

associado à terapia periodontal apresentaram maiores ganhos de inserção clínica 

durante o período de acompanhamento (exames após um e dois anos do 

tratamento). Por outro lado, o AO não parece ter tido qualquer influência na PCS 

durante o período de dois anos. É importante observar, no entanto, que este estudo 

apresenta alguns problemas metodológicos que podem induzir vieses nos resultados 
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obtidos. Em primeiro lugar, as diferenças de PCS podem ter ocorrido devido à 

higiene oral inadequada, uma vez que nem o índice de placa nem índice gengival 

foram avaliados ou relatados durante as visitas de reexame. Outra questão 

importante é que os participantes envolvidos no estudo tinham de ser adultos que 

foram diagnosticados com periodontite moderada a avançada, mas não 

necessariamente com traumas oclusais, o que poderia significar que nem todos os 

pacientes realmente precisariam de um ajuste oclusal em seu plano de tratamento 

periodontal. 

Em um estudo retrospectivo, (Harrel; Nunn, 2001) foi realizada uma análise 

com dados obtidos de prontuários de uma clínica privada. Os dados observados 

datavam até 24 anos e o objetivo da análise foi avaliar os efeitos do AO em 

associação à terapia periodontal. Embora o estudo não tenha seguido uma 

metodologia de pesquisa adequada, sua análise continha informações suficientes 

para incluí-lo nesta revisão. As análises estatísticas foram realizadas ao nível do 

dente em vez de um nível individual, e os grupos foram divididos conforme descrito: 

dentes com discrepâncias oclusais não tratadas, dentes com discrepâncias oclusais 

tratadas, e dentes sem discrepâncias oclusais. A análise observou que dentes com 

discrepâncias oclusais não tratadas tiveram piores respostas periodontais (PCS, 

mobilidade dentária, prognóstico e envolvimento de furca) em comparação aos 

dentes com discrepâncias oclusais tratados e dentes sem discrepâncias oclusais. 

Foi concluído que o impacto do ajuste oclusal em associação à terapia periodontal é 

importante e deve ser mais investigado. 

Estes resultados também devem ser interpretados com cuidado, uma vez que 

o protocolo de estudo não se encaixa a uma metodologia adequada, o que reduz a 

qualidade do estudo. Não é possível assegurar que todos os dentes reunidos no 

grupo de mesma análise estatística receberam os mesmos tratamentos, 

especialmente durante o mesmo período de tempo. Se um protocolo de tratamento 

não é previamente estabelecido e seguido, há grandes possibilidades de ocorrer 

viés nos resultados. 

A influência positiva do AO na diminuição da mobilidade do dente também foi 

observada em um dos estudos realizados por Hakkarainen (1986) embora a autora e 

colaboradores não puderam observar qualquer alteração em um estudo posterior 

(Hakkarainen et al., 1988). 
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No primeiro estudo, apesar de uma modesta melhora na mobilidade de 

dentes com contatos oclusais excessivos pudesse ser observada 28 dias após a 

terapia periodontal e AO, o fluxo do FGC não foi alterado. O fluxo do FGC tem sido 

relacionado com a inflamação e destruição periodontal (Armitage, 2004b) e uma 

diminuição no fluxo deste poderia ser esperada após um trauma ser removido. Por 

outro lado, uma redução significativa no FGC, foi observada após raspagem e 

alisamento da raiz, mas tanto em dentes com interferências oclusais como naqueles 

que foram submetidos ao AO (Hakkarainen, 1986). Dentes que tiveram suas 

interferências ajustadas não resultaram em qualquer benefício adicional ao fluxo de 

FGC, possivelmente indicando que interferências oclusais não afetam este fator. 

Embora o fluxo do FGC não tenha sido alterado após o AO, um estudo 

posterior da mesma autora observou que a sua qualidade poderia ser influenciada 

após esta intervenção (Hakkarainen et al., 1988). Foi demonstrado que o AO 

realizado em dentes com discrepâncias oclusais reduziu o teor de proteína e 

atividade de colagenase presentes no fluido gengival crevicular. Estes fatores, que 

podem ser influenciados pela mobilidade do dente, são também estão relacionados 

com a inflamação e progressão da doença periodontal. Foi sugerido que aumento da 

atividade da colagenase está relacionado com a fase destrutiva da progressão da 

periodontite (Larivée et al., 1986). Apesar destes resultados, como observado em 

outros estudos incluídos, os dois estudos mencionados acima também têm questões 

metodológicas que dificultam a correta interpretação dos resultados clínicos, como o 

fato de que seus tempos de acompanhamento foram apenas 28 dias. 

Não foi possível realizar uma metanálise na presente revisão, uma vez que os 

resultados dos estudos incluídos eram muito diferentes para juntá-los em uma única 

análise.Embora os quatro estudos avaliados nesta revisão demonstraram uma 

possível melhora nos parâmetros periodontais quando AO é associado a terapia 

periodontal, ainda não é possível obter nenhuma conclusão baseada em seus 

resultados. 

 Outros estudos que não puderam ser incluídos nesta revisão (razões 

descritas na tabela 5.2) também demonstraram uma influência positiva do AO sobre 

parâmetros periodontais. Vollmer e Rateitschack (1975) observaram uma melhora 

na mobilidade dentária após 30 dias do ajuste oclusal apenas, sem qualquer outra 

terapia associada. Porém, não conseguiram observar melhoras no fluxo de FGC.  
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Outro ensaio clínico excluído desta revisão foi conduzido por Kerry et al. 

(1982),no qual pacientes foram submetidos a um tratamento inicial de higiene antes 

do tratamento periodontal, que consistia em raspagem e alisamento iniciais e ajuste 

oclusal. O estudo foi excluído por não fornecer nenhuma informação sobre o papel 

específico do AO associado à terapia periodontal, porém é interessante observar 

que foi constatada uma diminuição no número de dentes com mobilidade após esta 

fase inicial de tratamento (Vollmer; Rateitschak, 1975; Hakkarainen et al., 1988). 

A falta de evidências neste campo de pesquisa pode ser explicada 

parcialmente por questões éticas, já que é difícil realizar um protocolo de pesquisa 

no qual a doença periodontal não é tratada para se observar longitudinalmente os 

resultados apenas de ajuste oclusal.  Além disso, ainda não foi estabelecido se 

trauma de oclusão tem realmente alguma influência na destruição periodontal. Como 

discutido previamente nesta revisão, a literatura mostra que trauma de oclusão pode 

estar relacionado a uma maior perda óssea alveolar e perda de NCI.  Se isto 

realmente for verdade, também pode ser considerado antiético não tratar 

interferências oclusais para observar a perda de NCI. Este fato dificulta o 

desenvolvimento de protocolos que poderiam ajudar a definir o papel do ajuste 

oclusal na terapia periodontal. Apesar de evidências disponíveis indicarem o 

benefício do AO nos parâmetros periodontais em pacientes portadores de DP, os 

estudos ainda não conseguem explicar a relação direta do ajuste oclusal na 

diminuição de bolsas periodontais ou o ganho de NCI.  

Ainda é necessário desenvolver protocolos mais rígidos que irão ajudar a 

determinar o papel do AO como coadjuvante à terapia periodontal. É importante 

observar, porém, que nenhum estudo observou efeitos colaterais relacionados ao 

AO (como sensibilidade dental), o que significa que embora seus benefícios não 

estejam comprovados, também não parecem trazer nenhum prejuízo ao paciente.  
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7 CONCLUSÃO 

 
 
Implicações para a prática clínica 

 

Dentro dos limites desta revisão sistemática, poucos estudos puderam ser 

avaliados para chegar a uma conclusão mais relevante a respeito da influência do 

ajuste oclusal sobre os parâmetros clínicos periodontais. Apesar de ainda ser 

preciso provar os benefícios do AO em relação aos parâmetros periodontais, 

evidências disponíveis não demonstraram nenhum dano relacionado a esta terapia. 

A decisão para se realizar ou não o ajuste oclusal ainda permanece centrada na 

avaliação clínica, experiência profissional e conforto do paciente. Não existem 

evidências suficientes para presumir que o AO é necessário para reduzir a 

progressão da doença periodontal. 

 

Implicações para a pesquisa 

 

Com a falta de evidências para responder à questão desta pergunta, ainda é 

necessário desenvolver novos estudos em humanos com maior qualidade 

metodológica. Futuros estudos devem ter o delineamento de ECR e devem procurar 

atender a algumas das questões levantadas nesta revisão, tais como: pacientes 

selecionados para a pesquisa devem ser adultos portadores de DP crônica e 

apresentando ao menos um dente com possível trauma oclusal; os dentes 

periodontalmente comprometidos e com sinais de trauma de oclusão devem ser 

divididos em dois grupos- um que receberá apenas RAR e outro que deverá receber, 

além da terapia periodontal não cirúrgica, o ajuste oclusal. 
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