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Resumo 

 

Objetivo: O objetivo desta revisão sistemática é avaliar os índices de sucesso ou falha do uso 

de antibióticos como fator adjuvante no tratamento da Periodontite Agressiva (PA) junto à 

terapia periodontal não cirúrgica. 

Materiais e métodos: Realizou-se uma busca avançada na base de dados PubMed, sem 

estipulação de data dos estudos para a pesquisa e que incluiu artigos publicados até abril de 

2018, e no idioma inglês. Nos artigos encontrados aplicou-se os seguintes critérios de 

inclusão: Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), duplo ou triplo-cego, apresentando grupo 

controle com uso de placebo, com acompanhamento mínimo de seis meses e que contivessem 

PA generalizada, localizada ou ambas. 

Resultados: Trezentos e vinte artigos foram encontrados durante a pesquisa eletrônica, 37 

foram lidos na íntegra como estudos potenciais e 9 foram incluídos. Os estudos possuíam 

características distintas em relação ao número de participantes, antibióticos empregados, 

dosagens e período de tratamento, bem como análise de parâmetros clínicos variáveis, 

abrangendo ou não avaliações microbiológicas e imunológicas. Amoxicilina associada ao 

metronidazol e o moxifloxacino demonstraram, na maioria dos estudos, um benefício 

adicional no tratamento da PA. A terapia anti-infecciosa apresentou resultados comparáveis 

ao uso desses fármacos. 

Conclusão: A combinação amoxicilina e metronidazol foi a mais amplamente averiguada e 

demonstrou benefícios adicionais na maioria dos estudos, bem como o moxifloxacino, não 

esquecendo também dos resultados positivos da terapia anti-infecciosa. Contudo, novos ECR 

deverão ser elaborados com o intuito de estabelecer diretrizes, que incluam fármacos de 

escolha, dosagens e período de prescrição, para um tratamento da PA com maior acertamento 

e segurança. 

Palavras-chave: Periodontite agressiva; Periodontite juvenil; Agente antibiótico; Uso de 

antibióticos; Tratamento; Terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Aim: The aim of this systematic review is to evaluate the success or failure rates of antibiotic 

use as an adjuvant factor in the treatment of Aggressive Periodontitis (AgP) with non-surgical 

periodontal therapy. 

Materials and methods: An advanced search was performed in the PubMed database, 

without stipulation of study data for research and that included articles published up to April 

2018 and in the English language. In the articles found, the following inclusion criteria were 

applied: studies that are classified as Randomized Clinical Trials (RCT), double or triple-

blind, presenting a control group with placebo, with a minimum follow-up of six months and 

that included generalized AgP, located or both. 

Results: 320 articles were found during electronic research, 37 were read in their entirety as 

potential studies and 9 were included. The studies had different characteristics in relation to 

the number of participants, antibiotics employed, dosages and treatment period, as well 

analysis of variable clinical parameters, including microbiological and immunological 

evaluations. Amoxicillin associated with metronidazole and the moxifloxacin have been 

shown in most studies to be an additional benefit in the treatment of AgP. The anti-infective 

therapy presented results comparable to the use of these drugs. 

Conclusion: The combination amoxicillin and metronidazole was the most widely 

investigated and demonstrated additional benefits in most studies, as well as moxifloxacin, 

not forgetting also the positive results of anti-infective therapy. However, news RCT should 

be elaborated with the intention of establishing guidelines, including drugs of choice, dosage 

and prescription period, for a treatment of AgP with greater accuracy and safety. 

 

Keywords: Aggressive periodontitis; Juvenile periodontitis; Antibiotic agent; Use of 

antibiotics; Treatment; Therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apresentação 

 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) está de acordo com o formato alternativo para 

TCCs, que permite a inserção de artigos científicos de autoria do candidato. Assim, este 

trabalho é composto de um artigo científico que será submetido ao periódico. As normas do 

referido periódico encontram-se em anexo. 
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1 Introdução 

 

A Periodontite Agressiva (PA) é caracterizada por uma rápida e severa destruição das 

estruturas de suporte dos dentes e atinge, principalmente, adolescentes e jovens adultos 

normossitêmicos com histórico familiar da doença. Sendo subdividida em dois tipos, PA 

localizada e PA generalizada, de acordo com a extensão da destruição periodontal. (Emingil et 

al., 2012; Rabelo et al., 2015).  

A etiologia pode estar associada à alteração nas funções das células de defesa do 

hospedeiro, ao aumento da expressão de uma ampla variedade de fatores imunológicos e 

genéticos, bem como a presença de um biofilme patogênico (Emingil et al., 2012). A 

microbiota dessa patologia é complexa, contudo apenas um pequeno grupo de bactérias é 

considerado importante para a progressão da destruição (Herrera et al., 2002).  

A PA apresenta uma taxa de prevalência em países em desenvolvimento, entre 0,3 a 

8% e em países desenvolvidos com taxa de 0,1% (Tinoco et al., 1997). Contudo, apesar de 

afetar somente uma minoria dos pacientes que possuem doenças periodontais (Griffhits et al., 

2010), constitui um desafio para os cirurgiões-dentistas, visto que não existem protocolos e 

diretrizes estabelecidas para um eficiente controle da doença (Xajigeorgiou et al., 2006). 

Diversos autores levantaram a hipótese de que o tratamento puramente mecânico não seja 

eficaz para certos pacientes, nos quais a terapia antimicrobiana adicional melhoraria os 

resultados clínicos e o índice de sucesso do tratamento (Herrera et al., 2002).  

Dessa forma, o uso adjuvante de antimicrobianos sistêmicos tem sido sugerido, e 

vários antibióticos ou terapias combinadas têm sido utilizados na PA a esse respeito, baseado 

na evidência científica (Emingil et al., 2012). Todavia, independentemente do protocolo de 

tratamento utilizado, uma porcentagem significativa de pacientes com PA, principalmente a 

generalizada, eventualmente apresenta sinais de recorrência da doença (Varela et al., 2011). 

Além disso, não há consenso claro sobre o mecanismo de ação e eficácia do uso 

combinado de antibióticos durante o tratamento da PA e existe uma variação considerável na 

dosagem e duração dos antibióticos de escolha dos estudos (Yek et al., 2010). Portanto, o 

objetivo desta revisão sistemática é avaliar os índices de sucesso ou falha do uso de 

antibióticos, em diferentes diretrizes e protocolos, como fator adjuvante no tratamento da PA 

junto à terapia periodontal não cirúrgica.  
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2 Materiais e métodos 

 

Os métodos para esta revisão sistemática foram baseados no Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (www.prisma-statement.org). 

(Moher et al., 2009).  

 

2.1 PICO question 

 

Foi concretizada a formulação da pergunta de pesquisa definida pelo acrônimo PICO 

(População, Intervenção ou exposição, Comparação e Desfecho-outcome): Quais os índices 

de sucesso ou falha do uso de antibióticos sistêmicos como adjuvante no tratamento da PA?  

O PICO, especificado no Quadro 1, orientou a construção de uma estratégia de busca ampla. 

 

Quadro 1 

Formulação da pergunta de pesquisa definida pelo acrônimo PICO 

    Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

   

2.2 Estratégia de busca 

 

Com o objetivo de selecionar estudos mais relevantes, estes foram pesquisados no 

idioma inglês, foi realizada uma busca na base de dados PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), sem estipulação de data dos estudos para a pesquisa e que 

incluiu artigos publicados até abril de 2018. Para a busca foi utilizada a opção avançada 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced) com os seguintes descritores (MeSH terms): 

“aggressive periodontitis”, “juvenile periodontitis”, “antibiotic agent”, “use of antibiotics”, 

“treatment”, “ therapy”. A estratégia de pesquisa empregada está definida no Quadro 2. 

 

Acrônimo PICO Definição 

P – População Pacientes com PA. 

I – Intervenção O uso adjuvante de antibióticos no 

tratamento periodontal não-cirúrgico 

(raspagem e alisamento radicular). 

C - Comparação Tratamento periodontal com raspagem 

supra e subgengival sem o uso de 

antibióticos sistêmicos. 

O - Desfecho-outcome A antibioticoterapia como fator adjuvante 

no tratamento da PA junto ao tratamento 

periodontal não-cirúrgico. 
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Quadro 2  

Estratégia de busca dos trabalhos publicados até o ano de 2018, utilizando descritores do 

Mesh terms 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Encontrou-se 320 artigos e esta lista inicial foi submetida à análise e aplicou-se os 

critérios de inclusão para determinar a amostra final de artigos, onde foram selecionados 

inicialmente pelo título e logo após pelo resumo.  

Os critérios de inclusão utilizados para selecionar os artigos foram:  

1 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR); 

2 Estudos duplo ou triplo-cego; 

3 Grupo controle: tratamento periodontal não-cirúrgico (raspagem e alisamento 

radicular)  e uso de placebo; 

4 Estudos com acompanhamento mínimo de seis meses; 

5 Estudos que incluíssem PA generalizada, localizada ou ambas; 

6 Estudos escritos em inglês e publicados até abril de 2018, sem estipulação de data 

dos artigos para a pesquisa.  

Como critérios de exclusão foram eliminados da amostra estudos transversais, 

duplicatas, relatos de caso clínico, revisões de literatura, carta ao editor e opiniões de autores, 

além de estudos onde a patologia fosse classificada como Periodontite Crônica (PC). A busca 

e seleção dos artigos foram realizadas por um pesquisador. Os artigos selecionados foram 

lidos na íntegra e aqueles que não se enquadravam no contexto e objetivo do presente trabalho 

foram desconsiderados. 

 

Estratégia de busca Especificação 

Base de dados PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

Descritores  

MeSH 

(Aggressive periodontitis OR juvenile 

periodontitis) AND (antibiotic agent OR use 

of antibiotics) AND (treatment OR therapy) 

Campos (all fields) Title/Abstract 

Filtros (filters) No filters 
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3 Resultados 

 

A busca na literatura resultou em 320 artigos com potencial de inclusão. Baseado nos 

títulos e resumos, 283 foram excluídos. Por meio da leitura completa dos 37 artigos restantes, 

28 foram excluídos por não corresponderem aos critérios de inclusão e exclusão. 

Consequentemente, 9 artigos corresponderam aos critérios de características do estudo, 

participantes e intervenção, sendo selecionados apenas ECR (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia da seleção dos estudos para a revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

Leitura completa dos 

potenciais estudos para 

inclusão                            

(n = 37 artigos) 

Estudos incluídos 

nessa revisão       

(n = 9 artigos) 

Estudos encontrados na 

base de dados Pubmed  

(n = 320) 

Artigos excluídos 

baseado nos 

títulos (n = 228) e 

nos resumos           

(n = 55) 

Publicações 

excluídas por não se 

enquadrarem no 

contexto e objetivo 

do trabalho (n = 28) 

Fonte: Figura elaborada pela autora 
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3.1 Descrição dos estudos 

 

A maioria dos estudos realizou acompanhamento de 6 meses. No entanto, Griffhits et 

al. (2010) acompanharam por um período de 8 meses, dividindo seu estudo em fase 1 e fase 2 

onde os protocolos de tratamento eram cruzados entre o grupo teste e grupo controle no 6º 

mês, avaliando os últimos 2 meses separadamente. Outra exceção foram os estudos de Haas et 

al. (2008) e Silva-Senem et al. (2013) com período de acompanhamento de 12 meses.  

Em se tratando do diagnóstico dos indivíduos que participaram de todos os estudos, 

somente o de Haas et al. (2008) também incluiu pacientes com PA localizada, todos os outros 

artigos analisaram apenas pacientes com PA generalizada. Antes da intervenção 

medicamentosa ou do placebo, todos os estudos englobaram algum tratamento periodontal 

prévio de controle mecânico do biofilme, incluindo Raspagem e Alisamento Radicular (RAR) 

com instrumentos manuais, ultrassom ou ambos, utilizando anestesia local quando necessária.  

Metade dos artigos selecionados, os de Griffhits et al. (2013), Heller et al. (2011), 

Silva-Senem et al. (2013), Varela et al. (2011) e Oliveira et al. (2012), utilizaram, juntamente 

com o controle mecânico prévio, gel de Clorexidina (CLX) a 0,2% em bolsas periodontais ou 

CLX a 0,12% para bochecho e escovação da língua ou ambos os procedimentos, com 

períodos de utilização variáveis. Os antibióticos sistêmicos de escolha, em quase todos os 

grupos testes dos ECR analisados, eram a combinação de Amoxicilina (AMX) e Metronidazol 

(MET) em diferentes dosagens (para AMX: 375 mg/500 mg, para MET: 250 mg/400 mg/500 

mg) e duração de tratamento (3 vezes ao dia por 7, 10 ou 14 dias), exclusivamente, o estudo 

de Ardila et al. (2015) incluiu Moxicifloxacino (MOX) numa dose de 400 mg, 1 vez ao dia 

durante 7 dias, e o de Emingil et al. (2012) e Haas et al. (2008)  incluíram Azitromicina 

(AZT), onde empregaram o mesmo protocolo (500 mg 1 vez ao dia por 3 dias).  

As análises clínicas abrangiam Índice de Placa (IP) proposto por Ainamo & Bay 

(1975) ou presença de placa visível, Índice de Sangramento Marginal (ISM) de acordo com 

Mühlemann & Son (1971) ou Sangramento Gengival Marginal (SGM), sangramento à 

sondagem, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, recessão gengival, 

supuração, quantidade e severidade das bolsas periodontais presentes. Entretanto, nenhum dos 

estudos apresentava todos esses parâmetros em sua metodologia. Alguns dos artigos possuíam 

outros tipos de análises e variavam em relação aos critérios de exclusão, em que apenas 

Ardila et al. (2015), Casarin et al. (2012) e Oliveira et al. (2012) excluíam totalmente 

pacientes fumantes. Todas as características estão detalhadas nas Tabelas 1, 2 e 3. 
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Autor e ano Acompanhamento Diagnóstico Exclusão  

Ardila et al. 2015 6 meses PA 

generalizada 

Doenças sistêmicas que alterem a resposta 

periodontal, grávidas, lactantes, fumantes, 

alérgicos a medicação utilizada, uso de 

antibióticos e realização de tratamento 

periodontal nos últimos 6 meses. 

 

Silva-Senem et al. 

2013 

12 meses PA 

generalizada 

 Alérgicos a medicação utilizada, diabéticos, 

imunodeficientes, pacientes que necessitem de 

cobertura antibiótica, que utilizam anti-

inflamatórios a longo-prazo, uso de 

antibióticos e realização de tratamento 

periodontal nos últimos 6 meses, grávidas e 

lactantes. 

 

Casarin et al. 2012 6 meses PA 

generalizada 

Paciente com doenças sistêmicas, grávidas, 

utiliza anti-inflamatórios a longo-prazo, 

realizou tratamento periodontal nos últimos 6 

meses, fumantes, que possuam dentes com 

alterações endodônticas e lesão de furca. 

 

Emingil et al. 2012 6 meses PA 

generalizada 

Doenças sistêmicas severas, grávidas, 

fumantes > 10 cigarros por dia, alérgicos a 

macrolídeos, uso de antibióticos nos últimos 6 

meses. 

 

Oliveira et al. 2012 6 meses PA 

generalizada 

Doenças sistêmicas que alterem a resposta 

periodontal, que necessitem de profilaxia 

antibiótica, uso de antibióticos e realização de 

tratamento periodontal nos últimos 6 meses, 

grávidas, lactantes, fumantes. 

 

Heller et al. 2011 6 meses PA 

generalizada 

 Alérgicos a medicação utilizada, doenças 

sistêmicas que alterem a resposta periodontal, 

que necessitem de cobertura antibiótica, que 

utilizam anti-inflamatórios a longo-prazo, uso 

de antibióticos e realização de tratamento 

periodontal nos últimos 6 meses. 

 

Varela et al. 2011 6 meses PA 

generalizada 

Alérgicos a medicação utilizada, diabéticos, 

imunodeficientes, pacientes que necessitem de 

cobertura antibiótica, que utilizam anti-

inflamatórios a longo-prazo, uso de 

antibióticos e realização de tratamento 

periodontal nos últimos 6 meses, grávidas e 

lactantes. 

 

Griffhits et al. 2010 Fase 1: 6 meses; 

Fase 2: 2 meses. 

PA 

generalizada 

Paciente diagnosticado com PC, com doenças 

sistêmicas, grávidas, lactantes, se mulheres em 

idade fértil não utilizarem métodos 

contraceptivos, pacientes tratados com 

antibióticos nos últimos 3 meses e que tenham 

realizado tratamento periodontal nos últimos 6 

meses, alérgicos as medicações utilizadas. 

 

Haas et al. 2008 12 meses PA localizada 

e  

PA 

generalizada 

Alérgicos a medicação utilizada, uso de 

antibióticos e realização de tratamento 

periodontal nos últimos 6 meses, uso de 

antiácidos com alumínio ou magnésio. 

 

Tabela 1 

Características gerais dos estudos que incluem autor e ano, acompanhamento, 

diagnóstico e exclusão. 

Nota. Fonte: Tabela elaborada pela autora 
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Nota. Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

Autor e ano Antes da Intervenção Intervenção 

(grupo teste) 

Intervenção 

(grupo controle) 

Ardila et al. 

2015 

RAR com instrumentos 

manuais e debridamento com 

ultrassom em toda a boca 

numa única sessão; IHB. 

 

MOX 400mg, 1x ao dia 

por 7 dias + RAR. 

Placebo + RAR. 

Silva-Senem 

et al. 2013 

IHB, debridamento com 

ultrassom em toda boca em 2 

sessões, irrigação das bolsas 

periodontais com gel de CLX 

a 0,2%. Bochecho e escovação 

da língua com CLX 0,12% 2x 

ao dia por 45 dias. 

AMX 500 mg + MET 250 

mg 3x ao dia por 10 dias 

(Após 1 semana de 

intervenção: RAR manual, 

1 quadrante por sessão e 

irrigação das bolsas com 

gel de CLX a 0,2%). 

 

Placebo (Após 1 semana de 

intervenção: RAR manual, 1 

quadrante por sessão e irrigação 

das bolsas com gel de CLX a 

0,2%). 

 

Casarin et al. 

2012 

RAR com instrumentos 

manuais em 4 sessões, IHB, 

Profilaxia . 

Debridamento radicular 

com ultrassom em toda a 

boca numa única sessão de 

45min. e AMX 375mg + 

MET 250mg 3x ao dia por 

7 dias. 

 

Debridamento radicular com 

ultrassom em toda a boca numa 

única sessão de 45min. e 

Placebo. 

Emingil et al. 

2012 

RAR com instrumentos 

manuais em 4 sessões; IHB. 

AZT 500mg, 1x ao dia por 

3 dias + RAR. 

 

Placebo + RAR. 

Oliveira et al. 

2012 

Debridamento com ultrassom 

em toda a boca em sessão 

única, IHB, RAR subgengival 

em até 6 sessões. 

AMX 500 mg + MET 400 

mg 3x ao dia por 14 dias,  

bochecho com CLX 0,12% 

2x ao dia por 60 dias. 

 

Após Placebo, bochecho com 

CLX 0,12% 2x ao dia por 60 

dias. 

 

Heller et al. 

2011 

IHB, debridamento com 

ultrassom em toda boca em 2 

sessões, irrigação das bolsas 

periodontais com gel de CLX 

a 0,2%. Bochecho e escovação 

da língua com CLX 0,12% 2x 

ao dia por 45 dias. 

AMX 500 mg + MET 250 

mg 3x ao dia por 10 dias 

(Após 1 semana de 

intervenção: RAR manual, 

1 quadrante por sessão e 

irrigação das bolsas com 

gel de CLX a 0,2%). 

 

Placebo (Após 1 semana de 

intervenção: RAR manual, 1 

quadrante por sessão e irrigação 

das bolsas com gel de CLX a 

0,2%). 

 

Varela et al. 

2011 

  IHB, debridamento com 

ultrassom em toda boca em 2 

sessões, irrigação das bolsas 

periodontais com gel de CLX 

a 0,2%. Bochecho e escovação 

da língua com CLX 0,12% 2x 

ao dia por 45 dias. 

 

AMX 500 mg + MET 250 

mg 3x ao dia por 10 dias 

(Após 1 semana de 

intervenção: RAR manual, 

1 quadrante por sessão e 

irrigação das bolsas com 

gel de CLX a 0,2%). 

Placebo (Após 1 semana de 

intervenção: RAR manual, 1 

quadrante por sessão e irrigação 

das bolsas com gel de CLX a 

0,2%). 

Griffhits et 

al. 2010 

RAR com instrumentos 

manuais, IHB, em seguida 

aplicação de CLX gel 0,2% 

em bolsas periodontais. 

Fase 1: AMX 500 mg + 

MET 500 mg 3x ao dia por 

7 dias; 

Fase 2: Placebo. 

Fase 1: Placebo;  

 

Fase 2:  AMX 500 mg + MET 

500 mg 3x ao dia por 7 dias. 

 

Haas et al. 

2008 

RAR 

Supragengival de toda a boca 

em duas sessões, IHB, após 

15dias RAR subgengival. 

Após RAR supragengival: 

AZT 500 mg 1x ao dia por 

3 dias. 

Após RAR supragengival: 

Placebo. 

Tabela 2  

Características de intervenção dos estudos que incluem autor e ano, protocolo antes da 

intervenção e manobras de intervenção no grupo teste e grupo controle. 
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Tabela 3 

Características das análises dos estudos que incluem autor e ano, análise clínica 

periodontal e outras análises. 

Nota. Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

3.2 Avaliação dos estudos 

 

A avaliação da qualidade dos estudos está descrita na Tabela 4. Foram consideradas a 

completa descrição da randomização e qual o tipo escolhido, e que ocultação do ensaio clínico 

foi utilizada, sendo avaliadas em: totalmente explanada “+”, citada, mas não descrita “#” e 

não mencionada “-”. 

 

 

 

Autor e ano Análise clínica Outras análises 

Ardila et al. 2015 Presença de placa, sangramento à sondagem, 

profundidade de sondagem e nível de inserção 

clínica. 

 

 

Microbiológica 

Silva-Senem et al. 2013 Sangramento à sondagem, profundidade de 

sondagem, supuração, nível de inserção clínica, 

presença de placa, quantidade e severidade das 

bolsas periodontais. 

 

Microbiológica 

Casarin et al. 2012 IP, ISM, Profundidade de sondagem, recessão 

gengival e nível de inserção clínica. 

Microbiológica; Nível de 

citocinas IL-1β e IL-10 do 

Fluido Gengival Crevicular 

(FGC). 

Emingil et al. 2012 Presença de placa, sangramento à sondagem, 

nível de inserção clínica. 

Microbiológica; Nível de 

MMP-8 e TIMP-1 no FGC. 

Oliveira et al. 2012 Sangramento à sondagem, profundidade de 

sondagem, e nível de inserção clínica. 

Nível de citocinas GM-CSF, 

IL-2, interferon-γ (IFN-γ), IL-

10, IL-6, IL-1β eTNF-α do 

FGC. 

Heller et al. 2011 Sangramento à sondagem, presença de placa, 

SGM e supuração. 

Microbiológica 

Varela et al. 2011 Sangramento à sondagem, profundidade de 

sondagem, SGM, supuração, nível de inserção 

clínica, presença de placa, quantidade e 

severidade das bolsas periodontais. 

 

Não reportadas 

Griffhits et al. 2010 Profundidade de sondagem, recessão gengival e 

nível de inserção clínica. 

Não reportadas 

Haas et al. 2008 Presença de placa e cálculo, 

SGM, sangramento à sondagem, profundidade 

de sondagem, recessão gengival 

e nível de inserção clínica. 

 

Não reportadas 
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Tabela 4  

Qualidade dos estudos que incluem autor e ano, modelo de randomização e tipo de 

ocultação. 
Autor e ano Randomização Ocultação do estudo clínico 

Ardila et al., 2015 

 

Computadorizada + Triplo-cego 

Silva-Senem et al., 2013 

 

Permutada em bloco +  Duplo-cego 

Casarin et al., 2012 

 

Computadorizada + Duplo-cego 

Emingil et al., 2012 

 

Computadorizada + Duplo-cego 

Oliveira et al., 2012 

 

- Duplo-cego 

Heller et al., 2011 

 

Computadorizada + Duplo-cego 

Varela et al., 2011 

 

Permutada em bloco +  Duplo-cego 

Griffhits et al., 2010 

 

Computadorizada + Duplo-cego 

Haas et al., 2008 Simples # Duplo-cego 

Nota. Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

3.3 Desfechos dos estudos 

 

Com os estudos selecionados, um total de 263 indivíduos foi avaliado após a utilização 

de diferentes intervenções e protocolos. A utilização do antibiótico MOX por Ardila et al. 

(2015), como adjuvante no tratamento da PA generalizada, provocou uma melhora do 

sangramento à sondagem, presença de placa, profundidade de sondagem e nível de inserção 

clínica significativamente maior no grupo teste, tanto no 3º como no 6º mês de 

acompanhamento e tão-somente neste mesmo grupo houve uma diminuição expressiva da 

colonização de patógenos relacionados às doenças periodontais encontrada nos resultados 

microbiológicos. 

Em se tratando do uso da AZT no estudo de Emingil et al. (2012), nenhum parâmetro 

clínico obteve significativa diferença entre grupos teste e controle, apenas no 1º mês, onde 

uma maior quantidade de bolsas profundas do grupo teste possuiu uma diminuição maior ou 

igual a 3 mm na profundidade de sondagem. Não existiram diferenças entre esses grupos nos 

resultados microbiológicos e sem alteração de resposta imunológica do início ao final do 

ensaio clínico. Com o mesmo protocolo adjuvante aplicado por Haas et al. (2008), alterações 

distintas foram encontradas, como uma maior redução da profundidade de sondagem no grupo 

que utilizou AZT, além de uma melhoria contínua no nível de inserção clínica.  

Dos estudos que utilizaram a combinação AMX e MET, Heller et al. (2011), Silva-

Senem et al. (2013) e Varela et al. (2011) relataram que não houveram benefícios adicionais 
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do uso desses antibióticos no tratamento da PA. Foram encontradas alterações de fatores 

imunológicos após o mesmo tratamento no artigo de Oliveira et al. (2012). Com dosagem 

distinta da mesma combinação, Casarin et al. (2012) e Griffhits et al. (2010) encontraram uma 

maior redução da profundidade de sondagem, principalmente em bolsas periodontais 

profundas, associada ao grupo teste, que ainda demonstrou uma diminuição na colonização de 

A. actinomycetemcomitans, um dos principais patógenos associados às doenças periodontais. 

Todas estas informações estão compiladas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 

Desfecho dos estudos, que incluem autor e ano, benefícios adicionais nos parâmetros 

clínicos e benefícios adicionais em outros parâmetros. 
 

Autor e ano 

Benefícios adicionais do uso de 

antibióticos nos parâmetros 

clínicos 

Benefícios adicionais do uso de 

antibióticos na resposta de 

outros parâmetros 

Ardila et al., 2015 

 

Melhora do sangramento à 

sondagem, presença de placa, 

profundidade de sondagem e 

nível de inserção clínica. 

  

Diminuição expressiva da 

colonização de patógenos 

relacionados às doenças 

periodontais.  

Silva-Senem et al., 2013 

 

Não encontrados. Não encontrados. 

Casarin et al., 2012 

 

Maior redução da profundidade 

de sondagem, principalmente em 

bolsas periodontais profundas. 

 

Diminuição na colonização de A. 

actinomycetemcomitans. 

Emingil et al., 2012 

 

Apenas no 1º mês uma maior 

quantidade de bolsas profundas 

possuiu uma diminuição maior 

ou igual a 3 mm na profundidade 

de sondagem. 

 

Não encontrados. 

Oliveira et al., 2012 

 

Maior redução na profundidade 

de sondagem e diminuição da 

perda de inserção. 

 

Alterações de fatores 

imunológicos. 

Heller et al., 2011 

 

Não encontrados. Não encontrados. 

Varela et al., 2011 

 

Houve uma melhora adicional na 

profundidade de sondagem e no 

nível de inserção clínica apenas 

até o 3º mês, logo após os 

resultados eram similares ao do 

grupo placebo. 

 

- 

Griffhits et al., 2010 

 

Maior redução na profundidade 

de sondagem e diminuição da 

perda de inserção.  

 

- 

Haas et al., 2008 Ganho de inserção clínica e uma 

diminuição na profundidade de 

sondagem. 

- 

Nota. Fonte: Tabela elaborada pela autora.  
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4 Discussão 

 

Este estudo avaliou sistematicamente as evidências atuais que comparavam o uso de 

antibióticos sistêmicos no tratamento da PA com a terapia de RAR sozinha. Uma revisão 

sistemática pode ser definida como o processo de encontrar, avaliar e resumir 

sistematicamente evidências de estudos científicos para obter uma visão geral confiável 

(Glaziou et al., 2001 como citado em Zandbergen et al., 2013). A presente revisão selecionou 

9 ECR que analisaram 263 pacientes com PA e compararam essas duas abordagens 

terapêuticas, além dos diferentes tipos e os efeitos do uso dos antibióticos sistêmicos. 

Parâmetros clínicos foram cautelosamente analisados, juntamente com as avaliações 

microbiológicas e imunológicas quando presentes. O ensaio clínico, realizado por Ardila et al. 

(2015) que abordou o uso de MOX como adjuvante, obteve consideráveis melhorias, como 

uma maior diminuição da profundidade de sondagem e da perda de inserção e com uma 

redução 5% maior do número de bolsas profundas quando comparado ao uso de placebo e 

RAR.  

Numa comparação entre a utilização de MOX e AMX + MET, no estudo de 

Guzeldemir-Akcakanat e Gurgan (2015), os antimicrobianos mostraram bons e similares 

resultados quanto à análise dos parâmetros clínicos, todavia, o primeiro possuiu uma 

posologia de apenas um comprimido de 400 mg por dia, enquanto a segunda combinação 

necessitava da utilização de um total de 6 comprimidos de 500 mg  diariamente. Por maior 

conforto e praticidade, os participantes do ensaio e os profissionais que o executaram 

relataram uma maior preferência ao uso do MOX, sem contar na possibilidade de ser uma 

alternativa para aqueles indivíduos com alergia a AMX ou ao MET. 

Os ECR que abordaram a utilização do MOX na PA ainda são relativamente escassos, 

entretanto os artigos encontrados seguiam a mesma prescrição, tanto relacionado à dosagem 

quanto ao tempo de uso da medicação (1 comprimido de 400mg, uma vez ao dia por 7 dias), 

demonstrando um tratamento mais estabelecido quando comparado aos demais fármacos 

pesquisados na terapia adicional a RAR.  

No que concerne a AZT, os ECR apresentaram resultados discordantes, enquanto um 

dos estudos, o de Emingil et al. (2012), comparado a RAR unicamente, não demonstrou 

melhora dos parâmetros clínicos, microbiológicos e imunológicos, somente uma diminuição 

da perda de inserção em bolsas mais profundas. No entanto, essa melhora só ocorreu no 

primeiro mês de acompanhamento e se estabilizou a longo-prazo. Um outro estudo, o de Haas 

et al. (2008), constatou significativa melhora nos resultados clínicos, incluindo um ganho de 
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inserção clínica e uma diminuição na profundidade de sondagem. Essa evolução encontrada 

pode estar correlatada com o fato de ter incluído na amostra pacientes com PA localizada, que 

contém um melhor prognóstico quando comparada a generalizada, tendo em vista que em 

muitos casos a doença é interrompida espontaneamente, o que raramente acontece com a 

generalizada (Klokkevold & Nagy, 2007, p. 702).  

Numa comparação entre AZT, AMX + MET e somente RAR, Ercan, Uzun e Ustaoglu 

(2015) relataram que os desfechos foram aproximados entre os três grupos observados, com 

uma redução na profundidade de sondagem um pouco maior nos indivíduos em terapia com 

AZT, porém não estatisticamente significativa, seguindo resultados similares no nível de 

inserção clínica e no sangramento à sondagem. No entanto, esse estudo pode ser considerado 

com severas limitações, pois possuiu um breve tempo de acompanhamento e não utilizou de 

outros parâmetros para a comparação entre os grupos.  

Estudos com a associação da AMX com o MET apresentaram diferentes abordagens 

farmacológicas. Apenas Casarin et al. (2012) utilizaram um protocolo de 375 mg de AMX 

com 250 mg de MET, 3 vezes ao dia por 7 dias. Esse protocolo, em comparação ao 

debridamento radicular realizado em única sessão com ultrassom, possuiu IP e ISM similares. 

Entretanto, a profundidade de sondagem, principalmente em bolsas profundas, a porcentagem 

de bolsas residuais e a presença do A. actinomycetemcomitans tiveram resultados melhores no 

grupo que utilizou a combinação de antibióticos. A dosagem utilizada neste ensaio clínico foi 

a menor em comparação aos outros artigos encontrados durante esse estudo e mesmo assim 

permaneceu obtendo benefícios adicionais no tratamento da PA, diminuindo as chances de 

possíveis efeitos adversos que poderiam ser intensificadas durante a combinação de dois 

agentes antimicrobianos. 

Outro protocolo possuía um maior período com esta associação, sendo prescrita por 14 

dias e numa mesma dosagem: 500 mg de AMX e 400 mg de MET, 3 vezes ao dia. Como em 

um com acompanhamento de 6 meses, realizado por Oliveira et al. (2012), onde encontraram 

melhorias na profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e nível de inserção clínica 

nos indivíduos que fizeram uso de antibióticos. Além disso, esse estudo avaliou 

adicionalmente parâmetros imunológicos, onde se encontrou alterações tanto no grupo teste 

como no grupo controle em relação ao início e ao fim do tratamento com uma diminuição da 

resposta imunológica, mas sem diferenças entre os grupos, demonstrando uma possível 

relação desses parâmetros em paciente com PA. E em outro, com mesma dosagem e período 

utilizados anteriormente citados, porém com um acompanhamento de um ano, em que 
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Mestnik et al. (2012) também encontraram uma melhora significativa nos mesmo parâmetros 

clínicos. 

Os estudos de Heller et al. (2011), Varela et al. (2011) e Silva-Senem et al. (2013) 

seguiram um tratamento medicamentoso com 500 mg de AMX e 250 mg de MET, 3 vezes ao 

dia durante 10 dias ou placebo juntamente com uma terapia anti-infecciosa, que consistia na 

utilização de CLX em gel nas bolsas periodontais mais profundas, CLX para bochecho e 

escovação da língua por 45 dias, e debridamento radicular em toda a boca numa única sessão, 

apresentaram resultados semelhantes entre os indivíduos que utilizaram ou não os 

antibióticos, tanto na maioria dos parâmetros clínicos como nos microbiológicos.  

No estudo de Varela et al. (2011) houve ainda um benefício adicional desses 

parâmetros no grupo teste, mas apenas no 3º mês de acompanhamento, ao fim, no 6º, já não 

havia diferenças significativas entre os grupos. Kaner et al. (2007), utilizando a mesma 

prescrição medicamentosa, em comparação com pacientes tratados com RAR e aplicação de 

dispositivo de liberação lenta de CLX, reportaram melhores respostas ao tratamento com a 

AMX e o MET.  

Esses achados semelhantes, encontrados por Heller et al. (2011), Varela et al. (2011) e 

Silva-Senem et al. (2013), entre pacientes que utilizaram ou não antimicrobianos sistêmicos, 

podem estar correlacionados a intensa terapia anti-infecciosa de boca toda realizada em todos 

os participantes, bem como a rigorosa manutenção do tratamento periodontal a cada visita 

durante os acompanhamentos. 

A necessidade da utilização de antibióticos como adjuvantes, o protocolo e 

medicamento de escolha que se deve seguir, não são as únicas indefinições quanto ao 

tratamento ideal da PA. O momento correto da aplicação do fármaco também foi avaliado por 

Griffhits et al. (2010), confrontando a utilização de antibióticos (AMX 500 mg + MET 500 

mg, 3 vezes ao dia durante 7 dias) no início, junto a RAR, com seu uso apenas 6 meses após o 

tratamento periodontal manual ter sido realizado. Esse estudo foi divido em duas fases. Na 

fase 1 utilizaram a combinação AMX + MET e RAR no início da terapia em um grupo de 

pacientes, e RAR e placebo no outro grupo. Na fase 2, o grupo que recebeu os antibióticos 

seria tratado apenas com RAR e o outro grupo com terapia antimicrobiana.  

O estudo de Griffhits et al. (2010) foi realizado com o intuito de avaliar se apenas nos 

casos de recidivas da doença, com bolsas periodontais residuais, seria indicado o uso da 

antibioticoterapia. Contudo, os resultados mostraram que a utilização dos antimicrobianos e a 

escolha de o empregarem logo no início do tratamento junto a RAR dispuseram de benefícios 

adicionais nas análises clínicas avaliadas e diminuíram com maior eficiência o número desse 
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tipo de bolsa. Com a mesma prescrição medicamentosa, Yek et. al (2010) e Xajigeorgeus et 

al. (2006) obtiveram resultados similares: uma melhora adicional quando utilizado AMX + 

MET no tratamento da PA junto a terapia periodontal convencional.  
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5 Conclusão 

 

Por fim, observou-se nesse estudo que a combinação AMX + MET foi a mais 

amplamente averiguada e com maior demonstração de sucesso. Entretanto, os resultados 

comparativos à combinação supracitada, relacionados ao MOX, representam uma excelente 

escolha devido ao maior conforto durante o uso e por já possuir uma dosagem convencionada.  

A terapia anti-infecciosa se apresenta como uma alternativa promissora e passível de 

realização, visto que demonstrou repercussões positivas nas análises executadas.  

Todavia, novos ECR deverão ser elaborados com o intuito de estabelecer diretrizes 

que incluam fármacos de escolha, dosagens e período de prescrição, para um tratamento da 

PA com maior acertamento e segurança. 
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