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RESUMO 

 

A periodontite crônica (PC) é uma doença multifatorial e complexa caracterizada 
por um processo inflamatório nas estruturas de suporte dos dentes. Sinvastatina (SNV) é um 
fármaco com propriedades pleiotrópicas anti-inflamatórias, imunomoduladoras e osteogênicas. 
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do uso sistêmico da sinvastatina como adjuvante 
à terapia de raspagem e alisamento radicular (RAR) em relação aos parâmetros clínicos, 
hematológicos e radiográficos. Neste estudo clínico randomizado foram selecionados 21 
pacientes que apresentaram no mínimo 4 sítios em dentes anteriores distintos com profundidade 
de sondagem (PS) ≥5 mm e nível de inserção clínica (NIC) ˃3 mm. Todos os pacientes 
receberam instrução de higiene oral e tratamento periodontal de RAR. Após o tratamento foram 
randomicamente alocados em dois grupos: TESTE sob uso de SNV (20 mg/dia) (n=165 sítios, 
10 pacientes,) ou PLACEBO (n=108 sítios, 11 pacientes,), administrados por 180 dias por via 
oral. Foi coletado sangue para análise do hemograma completo, coagulograma, frações 
lipídicas, enzimas hepáticas, fosfatase alcalina, e cálcio sérico, antes de iniciar (T0) e 6 meses 
(T6) após RAR. Parâmetros clínicos periodontais incluíram: profundidade de sondagem (PS), 
nível de inserção clínica (NIC), índice de placa (IP), índice gengival (IG) e índice de 
sangramento à sondagem (SS), em T0, 3 meses após RAR (T3) e T6. Os parâmetros 
radiográficos incluíram as medidas lineares (ML) e a análise dos níveis de cinza (NC) por meio 
de subtração radiográfica digital (SDR), em T0, T6 e 12 meses após RAR (T12). O grupo 
TESTE contribuiu com 24 e 35 imagens radiográficas para as análises das ML e NC, 
respectivamente, e o PLACEBO, com 53 e 51 imagens radiográficas. Os resultados obtidos 
foram comparados estatisticamente com nível de significância de 5%. Observou-se que a 
contagem de leucócitos foi maior no grupo PLACEBO em T6. Ambos os grupos apresentaram 
melhora tanto nos parâmetros clínicos, quanto radiográficos. Porém, o grupo TESTE 
apresentou uma melhor resposta ao tratamento reduzindo as medidas de PS para valores ≤3 mm 
(94,4%) e de NIC ≤3 mm (59,3%) quando comparado ao grupo PLACEBO (80% e 46,7%, 
respectivamente; p˂0,01). Os sítios mais profundos (PS≥6mm) apresentaram melhor resposta 
ao tratamento no grupo TESTE, no qual 90,2% reduziram para ≤3 mm, quando comparado ao 
grupo PLACEBO (62%; p˂0,01). Os defeitos angulares verticais (≤22°) apresentaram maior 
ganho ósseo (2,79 mm ± 0,82) no grupo TESTE em relação ao PLACEBO (0,54 mm ±0,50) 
(p˂0,05). Houve menor percentual de sítios com reabsorção óssea na região de crista alveolar 
radiográfica no grupo TESTE (2,9%) em relação ao PLACEBO (18,6%) em T6 (p˂0,05). 
Conclui-se que a SNV foi capaz de promover benefício adicional nos parâmetros clínicos, 
hematológicos e radiográficos em pacientes com PC após tratamento de RAR, prevenindo a 
reabsorção e induzindo neoformação óssea. 

Palavras-chave: Periodontite crônica; sinvastatina; estudo clínico; reabsorção 
óssea. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Chronic periodontitis (CP) is a complex and multifactorial disease characterized by 
inflammation in the supporting tissues of the teeth. Simvastatin (SMV) is used to dyslipidemic 
treatment, with antinflammatory, immunomodulatory and antireabsortive pleiotropic effects. 
The aim of this study was to investigate the effect of systemic use of simvastatin as adjuvant 
therapy to scaling and root planning (SRP) on clinical and radiographic parameters. Patients 
were randomized into two groups to receive systemic SMV (20 mg/day, n=10 patients, 165 
sites) or placebo (n=11 patients, 108 sites) daily for 6 months. Blood samples were collected 
for the measurement of blood count cells, coagulogram, alkaline phosphatase, lipid values, 
hepatic enzymes and calcium levels prior treatment (T0) and were repeated 6 months (T6) 
following SRP. Clinical measurements of periodontal parameters included: probing depth (PD), 
clinical attachment level (CAL), plaque index (PI), gingival index (GI), percentage of sites with 
bleeding on probing (BOP%), on T0, T3 and T6. Radiographic parameters included: linear 
distances measurements (LM) and analysis of the gray levels (GL) after digital radiographic 
subtraction (DRS) on T0, T6 and T12. Data showed that leucocytes count were higher in the 
control group on T6. None significative difference was seen in others hematologic parameters. 
Clinical and radiographic parameters were significatively improved in both groups, but SMV 
group showed better response when PD reduced to ≤3 mm (94.4%) and CAL ≤3 mm (59.3%) 
compared to CONTROL group (80% and 46.7%, respectively; p˂0,01). Deeper sites (PD≥6 
mm) showed better response to treatment on SMV group where 90.2% reduced to ≤3 mm, 
compared to CONTROL group (62%; p˂0.01). Vertical angles (≤22°) showed better gain of 
bone (2.79 mm ± 0.82 mm) on SMV group while CONTROL group showed less gain (0.54 
mm ± 0.50 mm; p˂0.05). SMV Group showed 2.9% sites with bone resorption in region of 
radiographic alveolar crest while CONTROL group showed 18.6% (p˂0.05). In conclusion, 
SMV promoted additional improvement in the clinical, hematologic and radiographic 
parameters in patients with CP following SRP, preventing bone resorption and inducing bone 
formation. 

Key words: Chronic periodontitis; simvastatin; clinical trial, bone resorption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

   

Figura 1 – Esquema ilustrativo dos constituintes do periodonto..............................................20 

Figura 2 – Diagrama da relação das espécies microbianas dentro dos complexos microbianos e 

entre eles no biofilme bacteriano subgengival...........................................................24 

Figura 3 – Evolução dos modelos conceituais da patogênese da doença periodontal................31 

Figura 4 – Inibição da via do Colesterol....................................................................................39 

Figura 5 – Prenilação proteica...................................................................................................41 

Figura 6 – Regulação do ciclo da Rho GTPase.........................................................................42 

Figura 7 – Ação das estatinas pela redução da produção de isoprenoides ................................46 

Figura 8 – Diagrama dos grupos experimentais do estudo clínico conforme o sexo.................60 

Figura 9 – Determinação da profundidade de sondagem em paciente com PC........................63 

Figura 10 – Obtenção das medidas lineares..............................................................................70 

Figura 11 – Obtenção das medidas angulares...........................................................................71 

Figura 12 – Obtenção das medidas de área...............................................................................72 

Figura 13 – Subtração radiográfica digital................................................................................74 

Figura 14 – Determinação das regiões ósseas de interesse e medidas dos NC............................76 

Figura 15 – Delineamento experimental....................................................................................77 

Gráfico 1 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS 

≤3 mm, 4-5 mm e ≥6 mm, no início (T0), após 3 (T3) e 6 meses (T6) do término do 

tratamento convencional – comparação intergrupo................................................88 

Gráfico 2 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de 

NIC≤3 mm, 4-5 mm e ≥6 mm, no início, após 3 (T3) e 6 meses (T6) do término do 

tratamento convencional – comparação intergrupo.................................................89 



 

Gráfico 3 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS 

≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com a PS em T0 no grupo 

PLACEBO................................................................................................................90 

Gráfico 4 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS 

≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com a PS em T0 no grupo TESTE.....................92 

Gráfico 5 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de NIC 

≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com o NIC em T0 no grupo PLACEBO............93 

Gráfico 6 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de NIC 

≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com o NIC em T0 no grupo TESTE..................94 

Gráfico 7 – Frequência/porcentagem de sítios com parâmetros clínicos de PS ≤3 mm, 4-5 mm, 

≥6 mm que apresentaram PS ≥6 mm em T0 (comparação intergrupo)....................95 

Gráfico 8 – Média de alteração óssea (mm), 6 meses (T6) após o tratamento convencional, de 

acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e 

intergrupo...............................................................................................................100 

Gráfico 9 – Percentual de alteração óssea proporcional ao comprimento da raiz, 6 meses (T6) 

após o tratamento convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 

– comparação intra e intergrupo..............................................................................101 

Gráfico 10 – Média de alteração óssea (mm), 12 meses (T12) após o tratamento convencional, 

de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e 

intergrupo...............................................................................................................103 

Gráfico 11 – Percentual de alteração óssea proporcional ao comprimento da raiz, 12 meses 

(T12) após o tratamento convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo 

em T0 – comparação intra e intergrupo...................................................................104 

Gráfico 12 – Frequência (porcentagem) de distribuição de sítios que apresentaram reabsorção, 

neoformação ou não sofreram alteração óssea de acordo com os valores do NC (ponto 

de corte=1), na ROI1, 6 meses (T6) após o término do tratamento convencional – 

comparação intergrupo...........................................................................................107 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos 21 voluntários no início do estudo, que foram 

atendidos no Serviço Odontológico da Clínica de Periodontia da Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2012 e 2015..............................................78 

Tabela 2 – Características clínicas e sociodemográficas (média e desvio-padrão) dos 21 

voluntários no início do estudo de acordo com o grupo PLACEBO (n=11) e grupo 

TESTE (n=10), que foram atendidos no Serviço Odontológico da Clínica de 

Periodontia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2012 e 

2015.....................................................................................................................79 

Tabela 3 – Média e desvio-padrão dos valores encontrados nos exames hematológicos dos 

pacientes antes do tratamento convencional.........................................................80 

Tabela 4 – Média e desvio-padrão dos valores encontrados nos exames hematológicos dos 

pacientes do grupo PLACEBO e do grupo TESTE antes (T0) e 6 (T6) meses após 

o término do tratamento convencional..................................................................81 

Tabela 5 – Parâmetros clínicos (média e desvio-padrão) no início (T0), 3 meses (T3) e 6 meses 

(T6) após o término do tratamento nos 21 pacientes do estudo.............................82 

Tabela 6 – Parâmetros clínicos (média e desvio-padrão) após 3 meses (T3) e 6 meses (T6) do 

término do tratamento convencional – comparação intragrupo............................84 

Tabela 7 – Parâmetros clínicos (média e desvio-padrão) após 3 meses (T3) e 6 meses (T6) do 

término do tratamento convencional – comparação intergrupo............................85 

Tabela 8 – Frequência (porcentagem) de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS e 

de NIC ≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, no início (T0), após 3 (T3) e 6 meses (T6) do 

término do tratamento convencional – estratificação das bolsas (comparação 

intergrupo)..............................................................................................................86 

Tabela 9 – Medidas radiográficas lineares (média e desvio-padrão) antes (T0), 6 meses (T6) e 

12 meses (T12) após o término do tratamento convencional – comparação 

intragrupo.............................................................................................................97 



 

Tabela 10 – Medidas radiográficas lineares (média e desvio-padrão) antes (T0), 6 meses (T6) e 

12 meses (T12) após o término do tratamento convencional – comparação 

intergrupo ............................................................................................................99 

Tabela 11 – Média e desvio-padrão de alteração óssea (mm), 6 meses (T6) após o tratamento 

convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo presente em T0 – 

comparação intra e intergrupo............................................................................100 

 

Tabela 12 – Percentual de alteração óssea, 6 meses (T6) após o tratamento convencional, de 

acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e 

intergrupo...........................................................................................................101 

Tabela 13 – Média e desvio-padrão de alteração óssea (mm), 12 meses (T12) após o 

tratamento, de acordo com a angulação do defeito ósseo presente em T0 – 

comparação intra e intergrupo.........................................................................102 

Tabela 14 – Percentual de alteração óssea, 12 meses (T12) após o tratamento convencional, de 

acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e 

intergrupo...........................................................................................................104 

Tabela 15 – Média e desvio-padrão dos níveis de cinza (SEM) por meio da SRD após 6 meses 

(T6) e 12 meses (T12) do término do tratamento convencional - comparação 

intragrupo..........................................................................................................105 

Tabela 16 – Frequência (porcentagem) de sítios que apresentaram valores de NC compatíveis 

com reabsorção, neoformação ou ausência de alteração óssea (ponto de corte=1) 

nas diferentes ROI segundo análise por subtração radiográfica digital após 6 

meses (T6) e 12 meses (T12) do término do tratamento convencional (comparação 

intergrupo) ........................................................................................................106 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AAP  Academia americana de Periodontia 

Akt  Proteína quinase B   

ALT   Alanina aminotransferase 

APC  Célula apresentadora de antígeno 

AST  Aspartato aminotransferase 

ATP  Adenosina trifosfato 

BP  Bolsa periodontal 

BRU  Unidade de remodelação óssea 

BMP-2 Proteína morfogenética do osso-2 

BSP  Sialoproteína do osso 

CoQ10  Coenzima Q10 

COX  Ciclooxigenase 

CSF  Fator estimulador de colônia 

DP  Doença periodontal 

DPE  Doença periodontal experimental 

ELAM -1 Molécula de adesão leucócito-endotélio-1 

eNOS  Óxido nítrico sintase endotelial 

ERK  Quinase reguladora de sinal extracelular 

FA  Fosfatase alcalina 

FPP  Farnesil pirofosfato 

FPT  Farnesil transferase 

g    Grama  

GGPP  Geranilgeranil pirofosfato 

GPT  Geranilgeranil transferase 

GTPase Guanosina trifosfatase 

HDL  Lipoproteína de alta densidade 



 

HMG CoA Hidróxi-metil glutaril coenzima A 

ICAM-1 Molécula de adesão intercelular-1 

IFN-γ  Interferon γ 

IG   Índice gengival 

IL   Interleucina 

IMGE  Ilanna Mara Gomes Estanislau 

IP   Índice de placa 

JAC  Junção amelocementária 

LDL  Lipoproteína de baixa densidade 

LP   Ligamento periodontal 

LPS  Lipopolissacarídeo 

MAPK  Quinase ativa por mitógeno 

MD  Mobilidade dentária 

mm  Milímetro 

MMSMM Mônica Maria Studart Mendes Moreira 

MMP  Metaloproteinase de matriz 

mL  Mililitro 

µL  Microlitro  

MPO  Mieloperoxidase 

NFκ-B  Fator nuclear kappa B  

ng   Nanograma 

NIC  Nível de inserção clínica 

NO  Óxido nítrico 

OA  Osso alveolar 

OCN  Osteocalcina 

OPG  Osteoprotegerina 

PBT  Patricia de Barros Teles 



 

PC  Periodontite crônica 

PCR  Proteína C reativa 

PGE   Prostaglandina  

PI3K  Fosfatidil inusitol 3,4,5-trifosfato 

PMN  Polimorfonucleares 

POA  Perda óssea alveolar 

PS   Profundidade de sondagem 

RANKL Ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B 

RAR  Raspagem e alisamento radicular 

RNAm  Ácido ribonucleico mensageiro 

ROCK  Rho quinase 

ROI  Região óssea de interesse 

ROS  Espécies reativas de oxigênio 

SRD  Subtração radiográfica digital 

SS   Sangramento à sondagem 

T0   Antes do início do tratamento 

T3   3 meses após o término do tratamento 

T6   6 meses após o término do tratamento 

T12  12 meses após o término do tratamento 

TCLE  Termo de consentimento livre e esclarecido 

TGFβ  Fator transformador de crescimento β 

Th   Célula T helper 

TNF-α  Fator de necrose tumoral-alfa 

UFC  Universidade Federal do Ceará 

VEGF  Fator de crescimento derivado do endotélio 

VLDL  Lipoproteína de muito baixa densidade 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................20 

1.1 O Periodonto......................................................................................................................20 

1.2 Periodontite Crônica.........................................................................................................22 

1.3 Osteoimunologia................................................................................................................28 

1.4 Evolução da patogênese.....................................................................................................32 

1.5 Terapia não-cirúrgica – Raspagem e alisamento radicular............................................35 

1.6 Estatinas.............................................................................................................................36 

1.7 Efeitos pleiotrópicos das estatinas....................................................................................37 

1.8 Efeito das estatinas no metabolismo ósseo.......................................................................43 

1.9 Efeitos das estatinas na doença periodontal.....................................................................49 

2 JUSTIFICATIVA.................................................................................................................57 

3 OBJETIVOS.........................................................................................................................58 

3.1 Objetivo geral.....................................................................................................................58 

3.2 Objetivos específicos.........................................................................................................58 

4 MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................................59 

4.1 Delineamento do estudo.....................................................................................................59 

4.2 População e amostra.........................................................................................................59 

4.2.1 Critérios para inclusão no estudo...................................................................................60 

4.2.2 Critérios para exclusão no estudo...................................................................................60 

4.2.3 Critérios de retirada ........................................................................................................61 

4.3 Coleta de dados e procedimentos de coleta......................................................................61 



 

4.3.1 Anamnese.........................................................................................................................61 

4.3.2 Exame clínico periodontal..............................................................................................62 

4.3.2.1 Índice de placa visível (IP)...........................................................................................62 

4.3.2.2 Índice gengival (IG)......................................................................................................62 

4.3.2.3 Profundidade de sondagem (PS)..................................................................................63 

4.3.2.4 Nível de inserção clínica (NIC)....................................................................................63 

4.3.2.5 Índice de sangramento à sondagem (SS).....................................................................64 

4.3.2.6 Mobilidade dentária (MD)............................................................................................64 

4.3.3 Exames laboratoriais.......................................................................................................64 

4.3.4 Orientação de higiene oral..............................................................................................64 

4.3.5 Exames radiográficos......................................................................................................65 

4.3.5.1 Regiões..........................................................................................................................65 

4.3.5.2 Técnicas........................................................................................................................65 

4.3.5.3 Padronização................................................................................................................65 

4.3.6 Terapia de raspagem e alisamento radicular (RAR)......................................................66 

4.3.7 Estabelecimento dos grupos experimentais.....................................................................66 

4.3.7.1 Grupo PLACEBO (n=11) ............................................................................................67 

4.3.7.2 Grupo TESTE (n=10) ..................................................................................................67 

4.3.8 Reavaliação......................................................................................................................67 

4.3.9 Procedimentos para análise das imagens radiográficas.................................................67 

4.3.9.1 Digitalização das imagens............................................................................................68 

4.3.9.2 Avaliação das medidas lineares...................................................................................68 

4.3.9.2.1 Distâncias...................................................................................................................69 



 

4.3.9.2.2 Defeito angular...........................................................................................................71 

4.3.9.2.3 Medida de área...........................................................................................................72 

4.3.9.3 Alinhamento e formação de imagem de registro..........................................................72 

4.3.9.4 Correção de contraste...................................................................................................73 

4.3.9.5 Subtração radiográfica digital (SRD)..........................................................................73 

4.3.9.6 Avaliação dos níveis de cinza (NC)...............................................................................75 

4.4 Análise estatística..............................................................................................................76 

4.5 Delineamento do estudo....................................................................................................77 

5 RESULTADOS.....................................................................................................................78 

5.1 Recrutamento dos voluntários..........................................................................................78 

5.2 Dados clínicos, sociodemográficos e laboratoriais dos 21 voluntários do 

estudo................................................................................................................................78 

5.3 Análise dos parâmetros hematológicos dos voluntários antes (T0) e 6 meses (T6) após 

o término do tratamento convencional de acordo com os dois grupos 

experimentais....................................................................................................................81 

5.4 Análise dos parâmetros clínicos Profundidade de Sondagem (PS), Nível de Inserção 

Clínica (NIC), Sangramento à Sondagem (SS), Índice de Placa (IP), Índice Gengival 

(IG) nos três tempos do estudo T0, T3 e T6 ..................................................................82 

5.5 Análise dos parâmetros clínicos Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção 

Clínica (NIC), em bolsas estratificadas conforme a profundidade de sondagem inicial 

em T0, T3 e T6...................................................................................................................85 

5.6 Análise das medidas radiográficas lineares realizadas antes do início (T0), após 6 

meses (T6) e 12 meses (T12) do término do tratamento convencional nos grupos 

experimentais....................................................................................................................96 

5.7 Análise das médias dos coeficientes dos níveis de cinza (NC) por meio da subtração 

radiográfica digital (SRD) em T6 e em T12 nos grupos experimentais.......................104 
 



 

6 DISCUSSÃO.......................................................................................................................108 

7 CONCLUSÕES..................................................................................................................124 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................125 

ANEXO..................................................................................................................................137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Periodonto 

O periodonto (peri = em torno de, odonto = dente) compreende os seguintes tecidos: 

gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar. A principal função é inserir 

o dente no tecido ósseo dos maxilares e manter a integridade da superfície da mucosa 

mastigatória da cavidade oral (LINDHE; KARRING; ARAÚJO, 2010) (FIGURA 1). 

Figura 1 – Esquema ilustrativo dos constituintes do 
periodonto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LASCALA; MOPUSSALLI (1989). A) Gengiva.                
B) Ligamento periodontal. C) Cemento. D) Osso alveolar.  

A gengiva compreende a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo 

alveolar e circunda a porção cervical dos dentes. É limitada pela margem gengival livre, na 

porção mais coronária, e pela mucosa alveolar, que é frouxa e de cor vermelha mais escura, 

separadas pela linha mucogengival ou junção mucogengival. Pode-se diferenciar a gengiva 
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livre, de superfície opaca e firme, da gengiva inserida, de textura firme, superfície pontilhada e 

aspecto de casca de laranja. São separadas pela ranhura gengival livre, presente em 30 a 40% 

dos adultos, posicionada em um nível que corresponde à junção amelocementária (JAC) 

(FIORELLINI; KIM; UZEL, 2011). 

A gengiva marginal livre compreende todas as estruturas epiteliais e do tecido 

conjuntivo posicionadas coronariamente à JAC. É formada pelo epitélio oral, voltado para a 

cavidade oral, pelo epitélio do sulco, voltado para a superfície dentária e pelo epitélio juncional, 

que promove o contato da gengiva com o dente. O epitélio oral é do tipo pavimentoso 

estratificado queratinizado e o tecido conjuntivo subjacente a ele segue um curso ondulado, 

formando papilas que se projetam no epitélio, separadas por cristas epiteliais. Esta conformação 

não ocorre no epitélio juncional, que se apresenta mais largo na porção mais próxima do epitélio 

do sulco e mais fina na porção mais apical, possui menos desmossomos entre as células e se 

encontra aderido ao dente por meio de hemidesmossomos. É constantemente renovado por meio 

da divisão celular da camada basal. O epitélio do sulco clinicamente saudável raramente excede 

3 milímetros (mm) de profundidade de sondagem (PS). O tecido conjuntivo é o componente 

tecidual predominante na gengiva, sendo constituído por fibras colágenas (60%), fibroblastos 

(5%), vasos e nervos (35%) embebidos em uma substância fundamental amorfa. De todas as 

células presentes os fibroblastos são as mais numerosas (65%). Também são encontrados 

mastócitos, macrófagos e células inflamatórias polimorfonucleares (PMN), linfócitos e 

plasmócitos (LINDHE; KARRING; ARAÚJO, 2010). 

O ligamento periodontal (LP) é um tecido conjuntivo denso, ricamente 

vascularizado e celular. Está incluído no espaço entre a lâmina dura ou osso alveolar 

propriamente dito e as raízes dos dentes, circundando-as. Possui a função de absorver forças 

mastigatórias e oclusais, conferir sustentação e mobilidade ao dente, assim como 

propriocepção. Suas fibras colágenas podem ser divididas de acordo com sua forma de arranjo 

em: fibras da crista alveolar, que se estende da região cervical da raiz para a crista alveolar, 

fibras horizontais, oblíquas e apicais. Dentre as células encontram-se: fibroblastos, 

osteoblastos, osteoclastos, cementoblastos, epiteliais e fibras nervosas (FIORELLINI; KIM; 

UZEL, 2011). 

O cemento é um tecido mineralizado especializado que recobre as superfícies 

radiculares. Não contém vasos sanguíneos, linfáticos, nem inervação e não sofre remodelação, 

mas é caracterizado por ter deposição contínua ao longo da vida. Possui mais hidroxiapatita 

(65%) do que o osso (60%). Tem a função de inserir as fibras do LP à raiz dentária e contribuir 
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para o processo de reparo após danos à superfície radicular. É organizado em camadas e pode 

ser celular ou acelular. O tipo acelular é encontrado na porção mais coronária da raiz e o tipo 

celular na porção mais apical. Os dois são formados por cementoblastos, mas este último 

apresenta essas células aprisionadas, os cementócitos (GENCO, 1992). 

O osso alveolar (OA) ou processo alveolar é um tecido mineralizado, vascularizado 

e inervado, formado pelo osso cortical, que reveste a parede dos alvéolos (osso alveolar 

propriamente dito) e a cortical externa, e pelo osso esponjoso, que ocupa os espaços entre os 

alvéolos (osso medular). Radiograficamente, o osso compacto aparece como lâmina dura e mais 

radiopaco. O componente mineral predominante é a hidroxiapatita (60% do peso). 

Diferentemente do cemento, o osso alveolar, tanto cortical, quanto esponjoso, sofre 

remodelação constante em resposta às demandas funcionais. A remodelação inicia com a 

reabsorção da superfície óssea pelos osteoclastos, seguido de deposição de novo osso por parte 

dos osteoblastos (LINDHE; KARRING; ARAÚJO, 2010). 

 

1.2 Periodontite Crônica  

A doença periodontal (DP) é a doença inflamatória mais comum no homem e a 

maior causa de perda dentária. Afeta cerca de 10-15% da população mundial. Abrange uma 

variedade de condições inflamatórias patológicas que acometem as estruturas do periodonto 

(PAPAPANOU, 1996). Estudos realizados no sul do Brasil revelaram que 65% dos indivíduos 

com mais de 30 anos apresentaram elementos dentários com profundidade de sondagem (PS) 

≥5 mm (SUSIN et al., 2005), 50,4% dos indivíduos entre 14-29 anos apresentaram perda de 

inserção de 3 mm e 17,4%, perda de inserção de 5 mm (SUSIN et al., 2011).  Em estudo na 

mesma região do país, GAIO et al. (2012) revelaram que 94,1% dos indivíduos com mais de 

60 anos apresentaram perda de inserção periodontal ≥5 mm, comprometendo 60,5% dos dentes. 

E segundo os resultados do Projeto SB 2010 (BRASIL, 2010), no que diz respeito às condições 

periodontais, em termos populacionais, o percentual de indivíduos sem nenhum problema 

periodontal foi de 17,8% para os adultos de 35 a 44 anos e somente 1,85 nos idosos de 65 a 74 

anos.  

A periodontite crônica (PC) é uma das formas de apresentação da DP e caracteriza-

se por ser uma doença inflamatória multifatorial e complexa. Inicia com uma gengivite, 

inflamação localizada na gengiva, não tratada, decorrente de bactérias da placa dental (biofilme 

bacteriano formado em torno do dente e da gengiva). Possui taxa de progressão leve a 
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moderada, podendo ter períodos de progressão rápida, presença de irritantes locais compatíveis 

com a severidade da doença e ocorre com maior frequência em adultos, podendo acometer 

crianças e adolescentes (WIEBE, PUTNINS, 2000; KINANE, STATHOPOULOU, 

PAPAPANOU, 2017).  

A PC é uma inflamação mediada pelo hospedeiro de caráter microbiológico que 

resulta em perda da inserção periodontal. Suas principais características são a perda do nível de 

inserção clínica (NIC), perda de OA, presença de bolsa periodontal (BP) e inflamação gengival. 

Ainda ocorrem aumento da recessão gengival, sangramento da gengiva seguido da aplicação 

de pressão, aumento da mobilidade dentária até a perda dentária.  Histologicamente, observa-

se bolsa periodontal (BP), com o posicionamento da junção epitelial apicalmente à JAC, perda 

de fibras colágenas subjacentes ao epitélio da bolsa, presença de leucócitos PMN próximos ao 

epitélio juncional e da BP e presença de denso infiltrado de células inflamatórias, como 

plasmócitos, linfócitos e macrófagos (FLEMMIG, 1999). 

A fisiopatologia da doença é caracterizada conforme seu comportamento 

molecular, que leva à ativação de proteinases derivadas do hospedeiro responsáveis pela perda 

das fibras do LP, migração apical do epitélio juncional, permitindo propagação do biofilme 

bacteriano ao longo da superfície radicular. O biofilme bacteriano é responsável pelo início da 

inflamação gengival, mas não é suficiente para explicar a patogênese da doença. O início da PC 

e sua progressão depende de mudanças no microbioma em resposta aos nutrientes oriundos da 

inflamação gengival e de produtos da desintegração tecidual, que estimulam algumas espécies 

e mecanismos antibacterianos na tentativa de conter o desafio microbiano dentro da área do 

sulco gengival onde a inflamação iniciou. Estima-se que existam aproximadamente 700 

espécies bacterianas orais e 1200 filótipos predominantes. As espécies microbianas 

colonizadoras foram divididas didaticamente em 5 grandes complexos (vermelho, laranja, 

amarelo, verde e roxo) principais agrupados e ordenados de acordo com o poder de associação 

entre eles e o estágio clínico da doença. Dentre os principais microrganismos responsáveis pela 

iniciação e progressão da doença estão Aggregatibacter actinomycetemcomitans, que compõe 

o complexo verde, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, que compõem o 

complexo laranja e Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, que 

compõem o complexo vermelho. O complexo vermelho foi encontrado em maior número em 

bolsas periodontais de pacientes com PC e mostrou forte relação com os parâmetros clínicos da 

doença, como PS e sangramento à sondagem (SS). O complexo laranja também está relacionado 
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a esses parâmetros, mas com menor poder de associação (SOCRANSKY et al., 1998; 

FLEMMIG, 1999; BOUTAGA, 2007) (FIGURA 2). 

O estudo clássico de Page e Schroeder (1976) realizado em animais e adolescentes 

humanos classificaram didaticamente o curso da doença periodontal em quatro estágios: inicial, 

precoce, estabelecido e avançado. Kinane et al. (2005) apresentaram uma nova classificação 

dividindo as condições em fases: gengiva primitiva, gengiva sadia, gengiva precoce, gengiva 

estabelecida e periodontite. A gengiva sadia apresenta infiltrado inflamatório leve a moderado, 

presente com mais frequência nas situações clínicas diárias. 

FIGURA 2 – Diagrama da relação das espécies microbianas dentro dos complexos 
microbianos e entre eles no biofilme bacteriano subgengival.  

 

Fonte: Adaptado de SOCRANSKY, HAFFAJEE, CUGINI, 1998. Os complexos à esquerda são 
compostos por espécies que colonizam a superfície dentária formando o biofilme. Em seguida, o 
complexo laranja, mais dominante em número, agrega esses colonizadores iniciais, e o vermelho 
domina em número tardiamente no desenvolvimento do biofilme. 

Conforme Page e Schroeder (1976), o estágio inicial ocorre nos primeiros 4 dias 

após o acúmulo de placa bacteriana e apresenta um quadro subclínico, no qual só é observado 

histologicamente. Pode ser encontrada na gengiva clinicamente sadia. É caracterizado pela 

formação de edema, aumento do fluido gengival, acúmulo de leucócitos PMN e perda de tecido 

conjuntivo. À medida que há acúmulo de biofilme microbiano, enzimas bacterianas e 

subprodutos metabólicos aumentam a permeabilidade do epitélio juncional, que funcionava 

como uma barreira física, permitindo a passagem desses produtos e do fluido gengival. 
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Ativação do sistema complemento presente no fluido gengival leva à liberação de aminas 

vasoativas oriundas de mastócitos, que por sua vez são responsáveis pelo aumento da 

permeabilidade vascular e formação de edema. Também são liberadas citocinas, como fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), responsáveis pela expressão de moléculas de adesão nas células 

endoteliais e migração de PMN para dentro dos tecidos gengivais, acumulando-se 

principalmente nos epitélios juncional e do sulco gengival, e para fora do sulco gengival. Os 

próprios produtos bacterianos, juntamente com anafilatoxinas do sistema complemento, 

promovem migração de PMN capazes de liberar enzimas (hidrolases, elastase e proteases 

ácidas) que lisam essas bactérias e posteriormente as fagocitam. A fagocitose leva à morte do 

neutrófilo, liberando essas enzimas lisossômicas, que retornam ao tecido gengival e promovem 

destruição do tecido conjuntivo local. A lesão ocupa cerca de 5 a 10% do tecido conjuntivo 

(OHLRICH; CULLINAN; SEYMOUR, 2009).  

A reação inflamatória aguda é predominantemente mediada por neutrófilos pela 

ativação dos mecanismos da defesa inata e do sistema imunológico celular e humoral, 

exercendo inicialmente papel protetor. Na PC, contudo, a resposta exagerada dos neutrófilos 

contribui para os danos aos tecidos vizinhos e formação de padrões moleculares associados à 

doença, que perpetuam a inflamação levando à cronicidade. São as células predominantes nesta 

doença, responsáveis pela liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS), interferon-γ (IFN-

γ), interleucina-1α (IL-1α), interleucina-1β (IL-1β), interleuciona-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-

8), TNF-α, catepsina G, mieloperoxidase (MPO) e metaloproteinase de matriz (MMP) 

(KORNMAN, 1997).  

No estágio da lesão precoce, o número de linfócitos e macrófagos aumenta, 

formando um infiltrado misto abaixo do epitélio juncional, e as alterações vasculares tornam-

se mais acentuadas entre 4 e 7 dias de acúmulo de placa bacteriana. O aumento da 

permeabilidade devido ao aumento dos espaços intercelulares no epitélio juncional permite a 

difusão de produtos bacterianos no tecido gengival. Se torna visível clinicamente entre 12 e 21 

dias, momento em que 70% das células do infiltrado inflamatório são linfócitos e 10% são 

plasmócitos e PMN. O infiltrado de células inflamatórias pode constituir até 15% do volume 

do tecido conjuntivo. Há um aumento no número de moléculas de adesão específicas, como 

molécula de adesão leucócito-endotélio-1 (ELAM-1) e molécula de adesão intercelular-1 

(ICAM-1), e produção de IL-8 pelas células epiteliais, estabilizando o fluxo de neutrófilos para 

dentro do sulco gengival (MOUGHAL et al., 1992).  
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A gengivite progride para uma lesão perivascular de linfócitos/macrófagos. Os 

linfócitos T predominam, sendo que o número de CD4 é o dobro de CD8. Os macrófagos são 

ativados por meio de mecanismos antigênicos não específicos, secretando citocinas, recrutando 

monócitos e linfócitos adicionais para o local, e expressando receptores de superfície que 

atuarão na resposta imune. Os macrófagos exercem funções no sulco gengival, ao fagocitar 

agentes bacterianos e PMN mortos, no tecido gengival, ao secretar fatores, como 

prostaglandinas, MMP e citocinas, e ao apresentar antígenos, que são proteínas de bactérias 

Gram-positivas e lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias Gram-negativas. Os macrófagos, assim 

como as células de Langerhans e as células dendríticas, compõem as células apresentadoras de 

antígenos (APC). As células de Langerhans levam o material antigênico para o interior do 

tecido linfoide. Linfócitos são sensibilizados e voltam ao tecido do desafio antigênico, onde as 

células B são transformadas em plasmócitos, produzindo anticorpos, e as células T auxiliam 

tanto a resposta humoral, quanto a resposta imune mediada por células, liberando citocinas e 

estimulando várias células T helper (Th). A ativação da população leucocitária e dos 

macrófagos determinam a liberação de citocinas inflamatórias: IL-1β, IL-1α, IL-6, IL-8 e TNF-

α, que atuam tanto na degradação dos tecidos periodontais, quanto na manutenção no turnover. 

Acredita-se que esse estágio seja mediado por células Th do tipo 1 (Th1), que induzem a 

imunidade mediada por células, importantes nos estágios iniciais da PC. São responsáveis pela 

liberação de IL-2, TNF-α e IFN-γ. Persistindo o agente agressor a resposta imunológica 

persiste, e como os agentes microbianos raramente adentram no tecido do hospedeiro, os 

fagócitos não são hábeis em debelar o desafio microbiano (KINANE, 2005; OHLRICH, 

CULLINAN, SEYMOUR, 2009).  

A contínua presença dos patógenos e a resposta Th1 insuficiente, leva a uma 

mudança na natureza do infiltrado inflamatório, que após duas a três semanas de acúmulo de 

placa há uma progressão da lesão precoce para uma lesão estabelecida, na qual há predomínio 

de células B/plasmócitos, produção de altos níveis de citocinas (IL-1 e IL-6), degradação de 

tecido conjuntivo e perda óssea. Os plasmócitos representam cerca de 50% de todas as células 

e os linfócitos B representam 18%. O epitélio juncional migra em direção apical, formando a 

BP, delimitada pelo epitélio da bolsa, que invagina para o tecido conjuntivo adjacente e não se 

encontra mais firmemente inserido à superfície do dente. O aumento da permeabilidade desse 

epitélio permite o ingresso de produtos microbianos, produção de citocinas inflamatórias, como 

IL-1, TNF-α e prostaglandina E2 (PGE2), e perpetuação do processo inflamatório levando à 

contínua destruição tecidual. A produção de IL-4 proveniente de mastócitos ativa a resposta 
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Th2, que, por sua vez, induz a imunidade humoral, eliminando patógenos extracelulares 

mediante ativação de linfócitos B, produção de imunoglobulinas e estão relacionados aos 

estágios tardios da PC. São responsáveis pela liberação de IL-4, IL-5, IL-10, IL-13. Também 

foram identificadas as células Th17 e outras células T regulatórias, responsáveis pela produção 

de IL-1β, TNF-α, MMP-1 e MMP-3 e IL-17, que estão relacionadas com o ligante do receptor 

ativador de fator nuclear kappa B (NFκB), o RANK-L, que, por sua vez, promove a reabsorção 

óssea, e podem ter efeito destrutivo ou protetor nos tecidos com doença periodontal à medida 

que podem ser convertidas em Th1 ou Th2. O que realmente determina se uma lesão terá 

característica Th1 ou Th2 é a natureza do desafio microbiano, assim como fatores genéticos e 

ambientais. Apesar da produção de mediadores e células que possam desencadear o processo 

de reabsorção óssea, não se encontra perda óssea neste estágio, e sim perda de colágeno 

(BEKLEN et al., 2007; OHLRICH, CULLINAN, SEYMOUR, 2009; FORD, GAMONAL, 

SEYMOUR, 2010). 

A lesão avançada possui os mesmos componentes celulares da lesão estabelecida, 

porém a perda de NIC é evidente tanto histologicamente, quanto clinicamente. Com o 

aprofundamento da BP, o biofilme microbiano prossegue em seu crescimento em sentido apical, 

desenvolvendo-se em nichos anaeróbicos. O infiltrado exibe características de uma inflamação 

crônica. Linfócitos PMN ainda podem ser encontrados no sulco gengival e migrar para o 

epitélio juncional em todos os estágios da doença. Juntamente com os macrófagos, constituem 

5% de todas as células encontradas nas lesões periodontais. As citocinas liberadas estimulam 

fibroblastos e macrófagos a produzirem MMP, principais fatores responsáveis pela degradação 

da matriz extracelular, com destruição do LP. A contínua ativação de células B pode levar ao 

aumento dos níveis de IL-1, intensificando a reabsorção óssea, ao estimular o recrutamento de 

osteoclastos, aumentando a produção de MMP e prostaglandinas, resultando na destruição 

tecidual. Com a ativação de osteoclastos, a perda óssea se torna aparente (KORNMAN, 1997; 

BERGLUNDH, DONATI, 2005; KINANE, 2005).  

A maioria das bactérias periodontopatogênicas residem nas BP e não invadem o 

tecido periodontal, o sistema imune não consegue eliminar eficientemente esses 

microrganismos. Daí a importância da terapia periodontal na eliminação desses microrganismos 

e, consequente, diminuição da resposta inflamatória. A resposta local do hospedeiro a essas 

bactérias inclui o recrutamento de leucócitos e consequente liberação de mediadores 

inflamatórios e citocinas, que possuem papel fundamental na patogênese da doença. As 

citocinas inflamatórias estão associadas ao início e progressão da doença. Como a reabsorção 
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do osso alveolar é a principal característica da DP, importância deve ser dada ao papel das 

citocinas, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, na patogênese da doença. Essas citocinas são 

detectadas constitutivamente no tecido sadio e regulam a homeostase desses tecidos 

clinicamente sadios (OKADA; MURAKAMI, 1998). 

Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa (MENEZES et al., 2005) 

demonstraram que a flora microbiana altera com a progressão da doença, predominando bacilos 

anaeróbicos Gram-negativos, incluindo F. nucleatum e bacilos Gram-negativos produtores de 

pigmentos negros. Alendronato de sódio foi capaz de inibir o crescimento de bactérias 

características da doença periodontal e inibir completamente o crescimento dos produtores de 

pigmentos negros na doença periodontal experimental (DPE) em ratos. Dalcico et al. (2013) 

demonstraram que a concentração de IL-1β e TNF-α no tecido gengival de animais com DPE 

aumentou significativamente em relação ao grupo naïve. Lima et al. (2004) verificaram que 

inibidores da síntese de TNF-α, como pentoxifilina e talidomida, foram capazes de proteger os 

tecidos periodontais em ratos submetidos a doença periodontal experimental, sugerindo o 

importante papel dessas citocinas na patogênese da periodontite e a necessidade de criar 

estratégias terapêuticas para impedir sua progressão. 

 

1.3 Evolução da patogênese e classificação 

O delineamento da patogênese de uma doença crônica complexa, como a PC, traz 

consigo algumas limitações e se baseia em premissas a partir de observações transversais e dos 

conhecimentos dos mecanismos biológicos. Os eventos celulares e moleculares que ocorrem 

durante o processo da doença são dominados por eventos rotineiros da resposta do hospedeiro 

na intenção de protegê-lo do desafio bacteriano. A determinação de qual fator do hospedeiro é 

protetor ou destrutivo é a chave da questão. Além disso, esses eventos regulam e controlam a 

resposta do hospedeiro para que limite o desafio bacteriano e, depois, regule a destruição 

tecidual e permita a cicatrização. Assim, a resposta imunoinflamatória não é um processo 

unidimensional que leva à destruição, mas é um processo interativo ajustado para as variadas 

necessidades locais e sistêmicas, por meio de variações dos níveis de mediadores nos tecidos. 

Nem todos os indivíduos com gengivite progredirão para uma periodontite, e nem todos os que 

têm periodontite progredirão para a perda do elemento dentário. Faz-se necessário identificar 

dentre os indivíduos que expressam a doença aqueles que experimentarão a progressão da 

mesma (KORNMAN, PAGE, TONETTI, 1997; OHLRICH, CULLINAN, SEYMOUR, 2009). 
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Apesar da PC ser iniciada e sustentada pelo biofilme microbiano da placa dental, 

fatores genéticos (polimorfismos genéticos) e comportamentais (hábito de fumar) do 

hospedeiro influenciam a proporção da doença. Algumas doenças (diabetes mellitus) 

influenciam a resposta imunomodulatória tornando as alterações disbióticas do microbioma 

mais susceptíveis a alguns pacientes do que a outros, influenciando na severidade da doença 

(TONETTI; GREENWELL; KORNMAN, 2018). 

A perda do osso alveolar marginal também vem acompanhada da perda de inserção. 

A manifestação clínica difere com a idade do paciente, número de dentes comprometidos, 

distribuição, severidade e localização na arcada dentária. O sistema de classificação de 1999 

(ARMITAGE, 1999) enfatiza características únicas em diferentes fenótipos de periodontites, 

reconhecendo diferentes formas da doença.  

Os estudos envolvendo a patogênese da PC têm trazido uma abordagem 

reducionista, na qual são investigados especificamente os processos inflamatórios para elucidar 

os mecanismos envolvidos (KORNMAN, 2008). 

A era moderna da patogênese, prevenção e tratamento da doença periodontal 

iniciou em meados de 1960, na qual os modelos em humanos (LÖE et al., 1965) e animais 

(LINDHE et al., 1973) confirmaram a importância da bactéria na iniciação da gengivite e da 

periodontite. Esse modelo admitia os depósitos da placa bacteriana como o fator primordial e 

principal para o desenvolvimento da periodontite, descartando o conceito inicial de que 

envolvia fatores não-bacterianos, como trauma oclusal, fatores sistêmicos e dieta. Na década 

de 70 e início dos anos 80, com o avanço dos conhecimentos em Microbiologia foram descritos 

outros microrganismos envolvidos na etiologia da periodontite, como Gram-negativos, 

anaeróbicos e bactérias microaerofílicas (SOCRANSKY et al., 1977), assim como a 

importância da resposta imunoinflamatória (PAGE; SCHROEDER, 1981).  

Ficou evidente que as bactérias são agentes essenciais para a iniciação da doença, 

mas sua presença per se é insuficiente para seu estabelecimento, pois são causadores indiretos 

da destruição tecidual, e fatores inerentes ao hospedeiro estão envolvidos no desenvolvimento 

e progressão da doença. De 1985 a 1995, houve um reconhecimento de variáveis na resposta 

do hospedeiro e na expressão clínica da doença, como as variações genéticas, influenciando na 

severidade clínica da periodontite e os fatores de risco, como o cigarro, exacerbando a resposta 

inflamatória e dificultando o reparo tecidual (KORNMAN, 2008).  
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O modelo foi revisado em 1997, por Page e Kornman, ao introduzirem os conceitos 

de doenças complexas na PC e interpretaram que o hospedeiro responde a um desafio 

microbiano por meio de uma resposta inflamatória imediata e imune, que, por sua vez, também 

influencia os agentes desafiadores. A severidade e proporção da progressão da doença fornece 

um feedback de maneira a influenciar a natureza e magnitude do desafio microbiano, por 

exemplo, influenciando o pH e a disponibilidade de oxigênio e nutrientes na BP. Porém, apesar 

dos modelos desenvolvidos e descritos por meio de eventos histológicos, como os descritos por 

Page e Schroeder (1976), serem bastante úteis para o entendimento da etiologia da doença, eles 

não reportam a riqueza da interação dinâmica que ocorre entre os agentes agressores e o 

hospedeiro, nem dos processos bioquímicos (FIGURA 3).  

Com o surgimento das informações genômicas, proteômicas, metabolômicas e das 

ferramentas da Biologia Sistêmica para interpretação de dados, desenvolve-se um novo modelo 

de patogênese, permitindo um maior entendimento da interrelação entre os diversos 

componentes biológicos envolvidos na iniciação e resolução da doença. Esse modelo é formado 

a partir de uma estrutura organizacional hierárquica com múltiplos níveis e suas interações 

refletem nos padrões de expressão de genes, proteínas e metabólitos. O nível mais alto é 

representado pelos parâmetros clínicos e o nível inferior, pelos processos celulares, moleculares 

e teciduais. Assim, o desafio microbiano ativa os mecanismos imunoinflamatórios, que 

influenciam o comportamento ósseo e o metabolismo do tecido conjuntivo. Para cada 

indivíduo, há uma combinação de variações genéticas e fatores ambientais que agem 

modificando a expressão genética ativada pelos produtos bacterianos. A expressão genética, 

assim como as proteínas e os metabólitos produzidos são percebidos pelos tecidos periodontais 

e a ação deles produz alterações resultando nos sinais clínicos. Esses conceitos transformarão 

as abordagens diagnósticas e terapêuticas e capacitará a Medicina preditiva e preventiva a se 

tornarem individualizadas (HOOD et al., 2004; KORNMAN, 2008). 

A partir da nova abordagem acerca da patogênese da doença, foi lançada uma nova 

classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares (CATON et al., 2018), 

substituindo a classificação vigente (ARMITAGE, 1999). A periodontite passa a ser 

classificada de acordo com seu estágio, que reflete a severidade da doença, e seu grau, que 

reflete as evidências ou risco de progressão. O estadiamento envolve 4 categorias determinadas 

pelo percentual de perda de inserção clínica, perda óssea, profundidade de sondagem, presença 

e extensão do defeito angular, envolvimento de furca, mobilidade dentária e perda dentária 

decorrente da doença. A graduação envolve 3 níveis e abrange aspectos relacionados à 
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progressão da periodontite, estado geral de saúde e outras exposições, como tabagismo e 

diabete. 

Figura 3 – Evolução dos modelos conceituais da patogênese da doença periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado e modificado de Kornman (2008). A) Modelo inicial retratando as bactérias como o principal 
agente etiológico na iniciação e progressão da doença. B) Modelo de 1980 enfatizando o papel da resposta 
imunoinflamatória do hospedeiro no desenvolvimento clínico e progressão da doença. C) Modelo de 1997 
demonstrando a contribuição de vários fatores na patogênese da periodontite humana baseado nos processos 
conhecidos até o momento. O desafio microbiano resulta em uma sobrerregulação de mediadores inflamatórios 
responsáveis pela maioria dos danos ao tecido periodontal, incluindo reabsorção óssea, evidenciando os sinais 
clínicos da doença. Fatores ambientais e/ou genéticos podem modificar o processo. PMN, polimorfonucleares, 
LPS, lipopolissacarídeo. 
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1.4 Osteoimunologia 

A perda óssea em consequência da inflamação é a principal característica da doença 

periodontal, sendo a marca da progressão da doença e sua prevenção e controle representam 

um desafio clínico para o tratamento. O reconhecimento de que a periodontite envolve um 

componente inflamatório e uma alteração no metabolismo ósseo apresentou uma nova 

perspectiva na etiologia da doença, trazendo à tona o termo “osteoimunologia” (COCHRAN, 

2008; GRAVES, 2008). 

A osteoimunologia é uma ciência interdisciplinar que investiga a relação entre o 

sistema imune e o ósseo. Os principais contribuintes são as células ósseas, como osteoblastos e 

osteoclastos e as células imunes, como linfócitos e monócitos. Tem se tornado uma promissora 

área de pesquisa na clínica biológica e a DPE é considerada um modelo excelente para o estudo 

de mecanismos comuns entre osteoimunologia e progressão de doenças-alvo.  

O ciclo de remodelação óssea opera continuamente, já que os osteoclastos estão 

constantemente removendo osso maduro e os osteoblastos simultaneamente formando osso. 

Ocorrem ao longo do tecido ósseo em unidade focais, as chamadas unidades de remodelação 

óssea (BRU), cuja atividade dura 3 a 4 meses. Esse ciclo acontece em 4 fases: ativação, 

reabsorção, reversão e formação (HIENZ, PALIWAL, IVANOSVSKI, 2015). 

O estágio de ativação inicia com a estimulação de osteoclastos, mediada pela 

interação de osteoclastos mononucleares com osteoblastos, ocasionando a diferenciação e fusão 

de osteoclastos, agora ativos. Durante a fase reabsortiva, os osteoclastos trabalham removendo 

componentes minerais e orgânicos da matriz óssea, formando as lacunas de reabsorção. Essa 

fase dura em média 8-10 dias. Após a remoção da maioria da matriz, vem a fase reversa, que 

dura em média 7-14 dias, marcando a transição entre a destruição e o reparo. Ao completarem 

a reabsorção de uma lacuna, os osteoclastos iniciam outra lacuna ou sofrem apoptose. A última 

fase é dividida em 2 etapas: a matriz orgânica é inicialmente depositada e é composta por 90% 

por colágeno do tipo 1, e posteriormente é mineralizada por um período de 20 dias. Durante a 

fase de mineralização algumas proteínas têm importante papel, como a osteocalcina, 

sialoproteína óssea, osteopontina e osteonectina (HIENZ, PALIWAL, IVANOSVSKI, 2015). 

Os mecanismos pelos quais uma resposta imune local frente a bactérias 

periodontopatogênicas desequilibra a homeostase em favor da perda óssea, precisam ser 

estabelecidos. Se a perda óssea vai ocorrer em resposta a uma inflamação depende de dois 

fatores: primeiro, se a concentração dos mediadores inflamatórios presentes no tecido gengival 
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é suficiente para ativar as vias que levam à reabsorção, como atividade das enzimas proteolíticas 

e formação de osteoclastos, e, segundo, se a frente inflamatória, liderada pelos mediadores 

penetrarão nos tecidos gengivais e alcançarão o osso alveolar. Se a produção de citocinas 

inflamatórias atingir um nível crítico, a resposta fisiológica se torna patológica. Assim, se a 

frente inflamatória ocorre predominantemente na área de inserção de cemento, haverá perda de 

inserção. Se ocorrer próximo à crista alveolar, o resultado será ativação de osteoclastos, perda 

óssea e, também, perda de inserção. Se não progredir para longe do epitélio, o resultado ficará 

restrito à gengivite. Cerca de 85% das células presentes na frente inflamatória são 

mononucleares (linfócitos e monócitos) e esse percentual não altera à medida que essa frente 

se move em direção ao osso. Apesar dos neutrófilos serem células importantes na defesa do 

hospedeiro contra o desafio bacteriano, eles residem próximo ao sulco e ao epitélio (GRAVES, 

COCHRAN, 2003). 

Tanto a resposta imune inata, quanto a resposta imune adquirida tem importância 

na reabsorção óssea. Células PMN e monócitos da resposta imune inata produzem IL-1 e TNF-

α, as primeiras citocinas envolvidas no processo inflamatório, que estimulam a produção de 

mediadores secundários, amplificando o processo. Linfócitos da resposta imune adquirida, 

assim como osteoblastos, produzem RANKL, citocina membro da família do TNF-α, um dos 

mais potentes indutores de formação e atividade de osteoclastos. E ainda, interações entre essas 

duas respostas amplificam a capacidade osteolítica de cada uma. Assim, a terapia periodontal 

efetiva deve minimizar a reação de defesa do hospedeiro para que a frente inflamatória não 

atinja concentrações críticas, nem a distância crítica até o OA (GRAVES, COCHRAN, 2003). 

Atingir um nível crítico de mediadores inflamatórios que possam levar à uma 

reabsorção depende da expressão de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6, Il-11, IL-17, 

TNF-α, e de cininas, como a bradicinina. Contrariamente, a expressão de citocinas anti-

inflamatórias, como IL-4, IL-10, IL-12, IL-13, IL-18, e outros mediadores, como IFN-β e IFN-

γ, servem como inibidores da reabsorção óssea, ao inibirem a formação de osteoclastos. O 

balanço entre as citocinas estimulatórias e inibitórias, juntamente com a regulação dos seus 

receptores e os mecanismos de transdução de sinais irão determinar a quantidade de 

osteoclastos formados, sua atividade e o nível de perda óssea (LERNER, 2006).  

Apesar das bactérias periodontopatogênicas produzirem enzimas líticas, é difícil 

estabelecer se as enzimas e as citocinas bacterianas são as responsáveis pela destruição dos 

tecidos periodontais. Acredita-se que a maioria da destruição tecidual resulte da ativação de 

proteases do hospedeiro, as MMP, secretadas pelos neutrófilos, fibroblastos, macrófagos e 



34 
 

osteoclastos. Essas enzimas são produzidas fisiologicamente e a degradação de colágeno ocorre 

dentro das células. Em processos patológicos, as MMPs são ativadas no compartimento 

extracelular, causando a degradação de colágeno. Algumas citocinas participam da regulação 

desse processo, a IL-1 e o fator transformador de crescimento (TGF-β) ou outros mediadores 

celulares, como o óxido nítrico (NO) (TEITELBAUM, 2007). 

No processo inflamatório há várias células e mecanismos envolvidos na ativação 

de RANKL, que não é expresso exclusivamente por células do estroma da medula óssea da 

linhagem dos osteoblastos em decorrência da estimulação por citocinas inflamatórias, mas 

também por linfócitos T ativados. Além dessas duas vias, os fibroblastos gengivais também são 

instrumentos ao liberarem fator estimulador de colônia-1 (CSF-1), importantes para expansão 

do pool de células progenitoras de macrófagos/osteoclastos, e ao liberarem citocinas 

inflamatórias, como IL-1, IL-6 e TNF-α, que, por sua vez, ativam osteoblastos. RANKL 

liberado se liga ao seu receptor de membrana específico nos macrófagos, receptor ativador do 

fator nuclear kappa-B (RANK), levando à ativação de uma rede de cascatas quinases, como a 

via das quinases ativadas por mitógenos (MAPK), da fosfatidilinusitol 3-quinase (PI3K) e do 

NFκ-B, que promovem a diferenciação, ativação e sobrevivência dos osteoclastos. O opositor 

do RANKL, a osteoprotegerina (OPG), é liberada por osteoblastos e se liga ao próprio RANKL, 

bloqueando a ligação deste com RANK, bloqueando a osteoclastogênese. O balanço entre os 

níveis de OPG e RANKL regula a destruição óssea na PC. A proporção RANKL/OPG aumenta 

nos sítios inflamados e está relacionada à severidade da doença (TEITELBAUM, 2007). 

O TNF-α e o RANKL agem sinergicamente, onde a maior concentração de um leva 

ao aumento da capacidade osteoclastogênica do outro. Nos casos de inflamação moderada, 

TNF-α age ativando principalmente células do estroma da medula óssea a produzirem citocinas 

osteoclastogênicas, RANKL, fator estimulador de colônia de macrófago (MCSF) e IL-1. 

Quando a inflamação se torna mais agressiva, TNF-α pode estimular a formação 

osteoclastogênica diretamente estimulando células precursoras, na ausência de células do 

estroma da medula. Já a IL-1 só aumenta a osteoclastogênese na presença de um certo nível de 

RANKL e também regulam alguns efeitos do TNF-α. A íntima relação entre TNF-α e IL-1 é 

confirmada pelo fato da osteoclastogênese inflamatória somente ser interrompida ao se 

bloquear as duas citocinas (WEI, 2005). 

Com o entendimento desses fatos, forma-se um novo alvo promissor para o 

tratamento da periodontite e outras doenças ósseas, encorajando o desenvolvimento de novos 

fármacos que modulem a via RANK/RANKL/OPG, seja aumentando as concentrações de OPG 
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ou reduzindo as de RANKL nos tecidos, a fim de diminuir a reabsorção do osso e/ou aumentar 

a formação óssea. 

 

1.5 Terapia não-cirúrgica – raspagem e alisamento radicular 

O tratamento da doença periodontal tem como objetivo ideal promover a 

cicatrização por meio da regeneração da forma, função, estética e conforto, e, independente da 

natureza dos fatores limitantes, a sequência do tratamento se inicia no estabelecimento de um 

bom padrão de higiene oral e desbridamento profissional dos dentes, ou seja, raspagem e 

alisamento radicular ou terapia não-cirúrgica (COBB, 1996).  

A raspagem e o alisamento radicular (RAR) e a manutenção de uma boa higiente 

oral são essenciais na terapia periodontal, sendo considerados como padrão-ouro, com o qual 

outras terapias devem ser comparadas. Dois importantes fenômenos ocorrem na remoção 

mecânica dos microrganismos supra e subgengivais. Primeiro, é a alteração da proporção das 

espécies no período de recolonização; segundo, a alteração do habitat. Esses são os fatores 

primordiais para os tratamentos que envolvem o desbridamento mecânico (HAFFAJEE et al., 

2006).  

No entanto, alguns pacientes ou, até mesmo, alguns sítios de um mesmo paciente 

não respondem ao tratamento de rotina. De forma que a escolha do tratamento deveria ser dada 

de acordo com o sítio e a resposta do paciente. Nesse âmbito, tratamentos adjuvantes de uso 

local ou sistêmico, têm sido propostos para trazer benefícios adicionais, como redução da PS, 

ganho de inserção clínica e diminuição da inflamação. Dentre os agentes adjuvantes incluem-

se: antimicrobianos e moduladores da resposta inflamatória (REDDY; GEURS; 

GUNSOLLEY, 2003; FAJARDO et al., 2010).  

Nosso grupo de pesquisa vem, há vários anos, investigando a patogênese e 

perspectivas terapêuticas para a PC, usando modelo animal e em humanos. Nesse sentido, 

verificou-se a participação de TNF-α na DPE e forte envolvimento dessa citocina na patogênese 

da doença em ratos uma vez que substâncias como a talidomida, a pentoxifilina e a 

clorpromazina, capazes de reduzir a produção dessa citocina, preveniram a evolução da DPE 

(LIMA et al., 2000; LIMA et al., 2004). Dados de outro estudo do mesmo grupo demonstraram 

ainda o efeito da doxiciclina, uma tetraciclina com efeito inibidor de metaloproteinases de 

matriz, na prevenção da perda óssea alveolar observada na DPE (BEZERRA et al., 2002) e o 
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papel do óxido nítrico nessa patologia (LEITÃO et al., 2004; LEITÃO et al., 2005). 

Demonstrou-se também o efeito de inibidores de ciclooxigenase (COX) 1 e 2 em DPE, 

confirmando dessa forma a importância das prostaglandinas nesse processo (BEZERRA et al., 

2000). Além disso, o tratamento curativo com etoricoxib, um anti-inflamatório não-esteroidal 

seletivo para COX2, foi capaz de reduzir significativamente a perda óssea alveolar em ratos 

submetidos à DPE (AZOUBEL et al., 2007) e o tratamento em curto prazo em humanos com 

etoricoxib reduziu os níveis de prostaglandina (PGE2) no líquido crevicular, tendo um efeito 

discreto na estrutura óssea periodontal (AZOUBEL et al., 2008). Dando continuidade, Dalcico 

e colaboradores (2013) demonstraram que a sinvastatina, um fármaco usado para baixar os 

níveis séricos de colesterol, previne a reabsorção óssea inflamatória na DPE, mediada por 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. 

 

 

1.6 Estatinas 

As estatinas são inibidores competitivos específicos da enzima 3-hidroxi-3-

metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, bloqueando a conversão do HMG-CoA em L-

mevalonato, principal metabólito precursor do colesterol, e de outros metabólitos não-

esteroides, importantes para uma variedade de funções celulares.  

Estudos realizados com intuito inicial de desenvolver substâncias antifúngicas 

conseguiram isolar mevastatina (compactina) e lovastatina, a partir do Pennicilium citrinum e 

Aspergillius terreus, respectivamente (ENDO et al., 1977; ALBERTS et al., 1980). Essas 

moléculas inibiam não somente o mevalonato, mas também a biossíntese do colesterol. 

Indústrias farmacêuticas as modificaram estruturalmente e criaram a sinvastatina e a 

pravastatina, classificadas como tipo 1, derivadas de fermentação. Já a atorvastatina, 

fluvastatina, pitavastatina, rosuvastatina e cerivastatina são exclusivamente sintéticas e 

classificadas como tipo 2 (ISTVAN; DEISENHOFER, 2001). Desde então estatinas naturais e 

sintéticas têm sido largamente utilizadas para diminuir colesterol e constituem valiosa estratégia 

no tratamento de hiperlipidemia e aterosclerose (GINTER; SIMKO, 2009), sendo a classe de 

fármacos mais efetiva na redução das concentrações de colesterol sérico.  

As diferenças estruturais entre as estatinas resultam em interações diferenciadas, 

influenciando, por conseguinte, sua lipofilidade, meia-vida e potência (HORIUCH; MAEDA, 

2006). Por terem permeabilidades e metabolismos diferentes, possuem potenciais diferentes 
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para inibição enzimática na área extra-hepática, apresentando também distintos efeitos 

adversos. As lipofílicas, como a sinvastatina, conseguem penetrar por difusão passiva nas 

células endoteliais, de maneira adversa às hidrofílicas, cujo alvo primário é o fígado (LIAO; 

LAUFS, 2005). 

Segundo Matthew et al. (2006) foram reportados 5 diferentes efeitos adversos 

induzidos por estatinas: mialgia, miopatia, elevação da creatina fosfoquinase (CPK), elevação 

da função hepática sozinho ou em combinação, mas que variam de acordo com a idade, 

metabolismo individual e interação medicamentosa. A terapia com estatinas é bem tolerada 

quando comparada ao placebo num ambiente controlado, sob a supervisão de um profissional 

de saúde e formam um grupo de fármacos muito estudados. São amplamente administradas 

devido ao seu impacto benéfico nas doenças cardiovasculares e seus efeitos adversos são 

bastante raros (ARMITAGE, 2007). 

 

1.7 Efeitos pleiotrópicos das estatinas 

O termo “pleiotrópico” é originado do grego, onde “pleion” significa mais e 

“trópico” significa resposta ou estímulo. Efeitos pleiotrópicos são definidos quando um único 

gene afeta múltiplos sistemas ou determina mais de um fenótipo. Assim as estatinas possuem 

tais efeitos ao exercerem múltiplas atividades farmacológicas em tecidos não-hepáticos 

(KAVALIPATI, N. et al., 2015). 

A inibição da HMG-CoA redutase é responsável por esses efeitos pleiotrópicos das 

estatinas. São eles: imunomodulatórios, antioxidantes (KWAK et al., 2000) antitrombóticos 

(LACOSTE et al., 1995) e estabilizadores do endotélio (KUREISHI et al., 2000), além de 

promover angiogênese e aumento da diferenciação celular, induzindo à formação óssea 

(MUNDY et al., 1999). Podem inibir o crescimento de células tumorais e mobilização do cálcio 

intracelular (GROVER, H. S., 2013), diminuem produção do peptídeo β-amiloide, relacionado 

à doença de Alzheimer (FASSBENDER et al., 2001; KOJRO et al., 2001).  

Apesar desses efeitos estarem mais relacionados à ação das estatinas em locais 

extra-hepáticos, sua atividade no fígado também gera efeitos sistêmicos com consequências 

extra-hepáticas. No que diz respeito aos efeitos anti-inflamatórios, as estatinas reduzem a 

proteína C reativa (PCR), proteína liberada pelo fígado em resposta ao estímulo de IL-6, mas 

também induzem à liberação de interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose 
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tumoral (TNF) pelos macrófagos. Ainda modulam o NO derivado do endotélio, atenuando 

disfunção endotelial e progressão da doença aterosclerótica (MAEDA; HORIUCH, 2006). 

Esses efeitos se devem em parte aos efeitos hepáticos e à regulação dos metabólitos 

isoprenoides. 

Por modular a fase inicial da via de síntese do colesterol, as estatinas diminuem a 

disponibilidade de L-mevalonato, consequentemente de compostos intermediários, inclusive 

isoprenoides, que são lipídeos, como carbono-20 geranilgeranil pirofosfato (GGPP) e carbono-

15 farnesil pirofosfato (FPP). Ambos são formados a partir do mevalonato, por meio de reações 

sequenciais de condensação de unidades isoprenoides de 5 carbonos, levando à formação de 

cadeias mais longas. O FPP pode se converter em GGPP, por meio da GGPP sintase. Duas 

unidades de FPP formam o esqualeno, o primeiro precursor esteroide da via do colesterol, 

catalisado pela esqualeno sintase (FIGURA 4).  

Esses isoprenoides são responsáveis pela prenilação de importantes proteínas 

sinalizadoras celulares, da superfamília Ras da guanosina trifosfatase (GTPase), que 

compreende 150 membros no genoma humano e divide-se em 5 principais subfamílias: Ras, 

Ras-like ou Ras homologous ou Rho, Rab, Ran e Arf, que são subunidades γ da proteína G das 

membranas celulares. São sintetizadas no citoplasma e somente se tornam ativadas quando 

ancoradas à membrana plasmática. Nas células endoteliais, a translocação da subfamília Ras do 

citoplasma para a membrana plasmática depende da farnesilação, catalisada pela farnesil 

transferase (FPTase), enquanto que da Rho, depende da geranilgeranilação, catalisada pela 

geranilgeranil transferase (GPTase) 1 e 2, enzimas altamente específicas. Então, a FPP e GGPP 

são fundamentais para a ativação das proteínas G (HORIUCHI; MAEDA, 2006; LIAO; 

LAUFS, 2005) (FIGURA 5). 

A prenilação é uma modificação na conformação de uma proteína através da adição 

de um lipídeo isoprenoide. Ocorre em proteínas que contenham terminal carboxila CaaX, onde 

C é uma cisteína, a é um aminoácido alifático e X é qualquer aminoácido, que vai determinar 

se a proteína será substrato da FPTase ou GPTase. Por exemplo, FPTase tem preferência por 

metionina e serina e GPTase tem preferência por leucina. No genoma humano já são conhecidos 

mais de 100 hipotéticas prenilações de proteínas contendo CaaX, como as das subfamílias Ras 

e Rho. Quase metade são da subfamília Rho, como Rac1 e RhoA, que sofrem 

geranilgeranilação, e o ciclo de divisão celular 42 (CDC42), que podem sofrer prenilação por 

qualquer dos dois isoprenoides. Essas pequenas proteínas alternam entre o estado ativo e inativo 
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e possuem importante função em múltiplas vias de sinalização, muitas envolvidas na 

reorganização do citoesqueleto (GREENWOOD et al., 2006). 

Figura 4 – Inibição da via do Colesterol.   

   

Fonte:  Adaptado de ADAM; LAUFS (2008). A inibição da síntese do mevalonato bloqueia não 
somente a síntese do colesterol, mas também os isoprenoides intermediários.  
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Também ocorre prenilação em proteínas com terminal carboxila CC ou CXC, como 

da subfamília Rab, que totalizam 60% das proteínas passíveis de prenilação, e que controlam o 

transporte de membrana intravesicular. A parte lipídica dessas proteínas, oriunda dos 

isoprenoides, confere a capacidade de se ancorar às membranas vesiculares, transformar os 

estímulos extracelulares em vias de sinalização intracelulares e, assim, poder exercer suas 

funções biológicas. Além de promoverem interações membranosas, também agem entre 

proteínas (GREENWOOD et al., 2006).  

Cada membro da família dessas proteínas tem uma função em termos de 

diferenciação, apoptose, motilidade, secreção e proliferação celular. Desta forma, quando as 

estatinas diminuem a disponibilidade dos isoprenoides, há uma modificação da resposta 

imunológica de acordo com a função da proteína em questão, independente do efeito sobre o 

colesterol (TONG et al., 2005; HORIUCHI; MAEDA, 2006; LIAO; LAUFS, 2005) (FIGURA 

5).  

As Rho quinases (ROCKs) são proteínas serina/treonina quinases de ~160KDa que 

contribuem agindo em conjunto com a Rho GTPase. A ROCK muda sua conformação para uma 

forma aberta ativa quando a RhoA se liga a ROCK. Regulam mudanças nas actinas do 

citoesqueleto agindo sobre a fosforilação da cadeia leve de miosina e afetando a contração de 

músculo liso, migração celular e expressão gênica. Representam moléculas importantes nos 

efeitos pleiotrópicos das estatinas devido aos efeitos no sistema cardiovascular, por isso são 

biomarcadores para doenças cardiovasculares e sua inibição pelas estatinas ocorrem por 

mecanismos independentes do colesterol. A inibição da isoprenilação da Rho é responsável 

pelo efeito das estatinas em outras células, não somente em células endoteliais, mas também 

em leucócitos e células ósseas. Por meio da inibição da isoprenilação de Rho, as estatinas 

inibem sua translocação para a membrana celular e a posterior ativação de ROCK é também 

reduzida (LIAO; LAUFS, 2005; OESTERLE et al., 2018) (FIGURA 6). Weitz-Schmidt et al. 

(2001) demonstraram que as estatinas são capazes de diminuir a adesão leucocitária, 

extravasamento para o sítio da inflamação e apresentação de antígenos. 
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Figura 5 – Prenilação proteica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de GREENWOOD, J. (2006). Estatinas inibem HMG-CoA redutase diminuindo a 
disponibilidade do L-mevalonato, consequentemente de isoprenoides farnesil pirofosfato e geranilgeranil 
pirofosfato. Essas moléculas provocam mudanças conformacionais em proteínas do tipo GTPase Ras, Rac e Rho. 
Essas proteínas podem conter terminais carbônicos CaaX ou CC, ou ainda CXC aos quais os grupos lipídicos dos 
isoprenoides se ligam. As modificações pós-translacionais capacitam tais proteínas a aderirem a membranas, 
fundamentais para exercerem suas funções biológicas. FPTase-farnesil transferase; GPTase1-geranil transferase 
tipo 1; GPTase2-geranil transferase tipo 2. 
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Figura 6 – Regulação do ciclo da Rho GTPase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de OESTERLE (2018). A Rho alterna sua forma entre uma citoplasmática inativa ligada a uma 
guanosina difosfato (GDP) e uma ativada ligada à guanosina trifosfato (GTP), após ser translocada à membrana 
plasmática por geranilgeranilação. Ao inibirem a síntese do mevalonato, as estatinas diminuem os níveis de 
geranilgeranil pirofosfato e previne a geranilgeranilação de Rho, consequentemente ativação de Rho quinase 
(ROCK), molécula que age diretamente nas células endoteliais, inflamatórias, do músculo liso, em fibroblastos e 
cardiomiócitos, sendo responsável pelos efeitos pleiotrópicos. GG-geranilgeranil, GDI-inibidor de dissociação de 
guanina, GEF-fator de alteração de guanina, GAP- proteína ativadora de GTPase, PI3K-fosfatidil-inositol-3-
quinase, eNOS-óxido nítrico sintase endotelial, CRD- domínio rico em cisteína, RDB-domínio ligado à Rho. 

A via Rho/ROCK é uma das vias envolvidas na regulação do estresse oxidativo 

pelas estatinas, que causa diminuição da produção de ROS, como superóxidos e radicais 
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hidroxila, estabilizando RNAm, aumentando a atividade e a expressão de eNOS, aumentando 

a biodisponibilidade do NO (TAKEMOTO et al., 2002). Essa mesma via, também promove 

fosforilação da proteína quinase B (Akt), ativando a cascata Akt/PI3K, promovendo aumento 

da atividade da eNOS (WANG et al., 2008; LIAO; LAUFS, 2005). 

As Rac são proteínas G monoméricas de 20-39 KDa e membros da família Rho-

GTPase. Rac 1 modulam a fosforilação de proteínas envolvidas nas junções intercelulares, 

como a ocludina, caderina endotelial vascular e β-catenina. Também ativam o sistema da 

NADPH oxidase e produzem ROS, como superóxidos e radicais hidroxila. As ROS são 

formadas, geralmente, pela redução de um ou dois elétrons de uma molécula de oxigênio, 

resultando na formação de ânions superóxidos e peróxido de hidrogênio. As estatinas inibem a 

associação de RhoGDIα a Rac1, mediado por PI3K e geranilação. Dessa forma, Rac1 é 

inativada, a atividade de NAPH oxidase é reduzida, assim como a liberação de ROS, explicando 

alguns dos seus efeitos pleiotrópicos, como o efeito antioxidante (ADAM; LAUFS, 2008; 

ZHOU; LIAO, 2010; OESTERLE et al., 2018). 

Outro efeito do bloqueio da produção de isoprenoides é a diminuição da síntese de 

CoQ10, um óleo antioxidante importante na produção de energia mitocondrial e que participa 

da respiração celular aeróbica, gerando energia na forma de ATP. Essa diminuição dos níveis 

de CoQ10 nas células musculares pode estar relacionado à miopatia induzida por estatinas 

(GINTER; SIMKO, 2009). 

 

1.8 Efeito das estatinas no metabolismo ósseo 

O tecido ósseo sofre constante remodelação. Esse processo ocorre por meio de um 

balanço entre a síntese da matriz óssea pelos osteoblastos e a degradação pelos osteoclastos. 

Uma ruptura desse equilíbrio resulta em estados patológicos (PHILLIPS et al., 2001). 

A formação óssea induzida por estatinas pode ser atribuída a três fatores: promoção 

de osteogênese, inibição da apoptose de osteoblastos e supressão de osteoclastogênese. Estão 

envolvidos nesse processo: FPP, GGPP, Rho, Ras, BMP-2. Maeda et al. (2004) demonstraram 

que a sinvastatina estimula diferenciação de MC3T3-E1 (osteoblastos não transformados) em 

osteoblastos e a adição de GGPP ao meio contendo sinvastatina bloqueia esta diferenciação. 

Tong et al. (2005) demonstraram que a concentração de FPP e GGPP reduziu em 69% e 77%, 

respectivamente, após incubação de células NIH3T3 com lovastatina (100µM) por 24 horas. 
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Sugiyama et al. (2000) demonstraram que a adição de mevalonato inibe a expressão de BMP-

2, confirmando que a inibição da HMG-CoA redutase, consequentemente dos metabólitos 

intermediários desta via, está relacionada ao processo de formação óssea. 

A proteína G Rho e a ROCK estão envolvidas na promoção de osteogênese induzida 

por estatinas, possuindo papel negativo na formação óssea. Ohnaka et al. (2001) demonstraram 

que 1µM de pitavastatina por 48 horas é capaz de estimular a expressão de RNA-m de BMP-2 

e de OCN, por meio da inibição dessas proteínas. Esse efeito é revertido quando as células 

foram inoculadas com 1mM de mevalonato ou 5µM de GGPP, confirmando que a ativação do 

promotor da BMP-2 é resultado da inibição da HGM-CoA redutase.  Porém, mais tarde, estudos 

demonstraram que as estatinas inibem a prenilação, mas também aumentam a forma ativa da 

RhoA, alterando a distribuição de RhoA da membrana para o citosol, permanecendo ativada, 

mesmo sem estar ancorada à membrana, aumentando a Rho-GTP citosólica. Essa ativação 

ocorre devido à diminuição da associação RhoA e RhoGDIα, um regulador negativo de Rho 

GTPase. Esses resultados sugerem que a ativação de RhoA/ROCK regula a diferenciação 

osteogênica independentemente de sua ancoragem na membrana plasmática. As estatinas são 

capazes, não somente de inibir a prenilação de RhoA, mas também de aumentar os níveis 

celulares de RhoA ativada (TAI et al., 2015).  

Contrariamente, estatinas ativam proteínas G Ras, e consequentemente as 

moléculas de Akt, aumentando osteogênese. A forma ativa de Ras está ligada a uma molécula 

de GTP e pode ser regulada por três vias: modificações pós-translacionais para facilitar a 

aderência à membrana e localização subcelular, ativação pelo fator alterador do nucleotídeo 

guanina (GEF), que incluem SOS, Ras GRP, Ras GRF, para dissociar GDP da conformação 

inativa, e inativação das GAPs, pela estimulação da atividade intrínseca de GTPases (CHEN et 

al., 2010). 

Uma das maneiras de regular as proteínas Ras é por meio da modificação 

translocacional, que consiste na prenilação de isoproteínas, como já foi dito anteriormente. 

Porém, CHEN et al. (2010) demonstraram que as estatinas não promoveram alterações em Ras 

GEF (SOS, Ras GRP), em nível de membrana plasmática, mas foram capazes de alterar Ras 

GRF1, diminuindo sua concentração no citoplasma, e aumentando na membrana plasmática, 

promovendo o aumento da atividade de Ras. Esse aumento da atividade de Ras, foi responsável 

também pelo aumento posterior da atividade de Ras GAP. Demonstraram ainda que essa 

ativação de Ras em células osteoblásticas promove a fosforilação de Smad1, forma ativada do 
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receptor de BMP-2, e de ERK1/2 por meio de quinases ativadas por mitógenos (MAPK). 

Observaram que Akt está envolvida na expressão de BMP-2 induzida por lovastatina. Por sua 

vez, a ativação de Akt e MAPK, assim como a expressão de BMP-2 induzida por lovastatina 

foram inibidas pelo PI3K, definindo que a via PI3K/Akt para osteogênese induzida por estatina 

é dependente da ativação de Ras. Além disso, constataram o aumento na expressão de BMP-2 

e FA, importante enzima envolvida na mineralização pelos osteoblastos, na fase inicial da 

cultura osteoblástica. Concluíram, assim, o papel direto da Ras na sinalização da expressão do 

gene da BMP-2 em resposta à sinvastatina pela via Ras/Smad/ERK/BMP-2, por meio de 

RasGRF1/Ras GAP, estimulando a diferenciação osteoblástica.  

Ras tem papel importante na transcrição genética do BMP-2 em resposta à 

lovastatina. Estatinas utilizam a sinalização de PI3K para realizar o aumento da transcrição de 

BMP-2. A ativação de PI3K produz fósforo-inusitol 3,4,5 trifosfato (PI3) biologicamente ativo, 

que se ligam à Akt, translocando para a membrana, promovendo a fosforilação e ativando. 

KUREISHI et al. (2000) também demonstraram que a proteína Akt é alvo para ação das 

estatinas, promovendo aumento da produção de NO.  A ativação da via Akt/PI3K, por sua vez, 

estimula fator de crescimento endotelial (VEGF), promovendo a diferenciação osteoblástica. 

Assim, as estatinas estimulam a formação óssea por, ao menos, duas vias: uma mediada pela 

expressão de BMP-2, que não depende da síntese de eNOS, e a outra mediada pela produção 

de VEGF, que depende da atividade de eNOS (MAEDA et al., 2003; HORIUCH; MAEDA, 

2006) (FIGURA 7).  

Esse efeito contraditório entre Rho e Ras é explicado pelas diferenças de 

concentração das estatinas. Em estudos com células endoteliais de cordão umbilical, CHO et 

al. (2011) demonstraram que lovastatina (10-50µM) foi capaz de inibir a prenilação de Ras, 

Rho e Rap, enquanto que em níveis mais baixos (0,05-0,5 µM), não. Em níveis terapêuticos 

ativaram Ras e seus subprodutos, como moléculas Akt e quinase reguladora de sinalização 

extracelular (ERK), ativando a osteogênese, e ainda reduziram colesterol nestas células. Porém 

a adição de colesterol bloqueou a ativação de Ras, concluindo que as estatinas ativam Ras 

também por meio da depleção de colesterol. 
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Figura 7 – Ação das estatinas pela redução da produção de isoprenoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MAEDA et al.(2006). A diminuição na isoprenilação de Ras, Rho e Rac regulam várias 
vias de sinalização. ALP-fosfatase alcalina, OCN-osteocalcina, BSP-sialoproteína óssea, Col-1- colágeno tipo 
1, MMP-1- metaloproteinase 1, MMP-13-metaloproteinase 13 (colagenase3).  

As estatinas aumentam a expressão gênica dos osteoblastos e formação óssea em 

culturas de calvária de camundongos neonatais. A exposição de culturas de células ósseas a 

estatinas iniciam uma cascata de formação óssea. Experimentos in vivo demonstraram que as 
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estatinas aplicadas localmente sobre calvária de ratos resultou em um aumento da espessura em 

30-50%, indicando que essas substâncias possuem efeito direto na formação óssea (GARRET; 

MUNDY, 2002).  

O efeito osteogênico induzido pelo BMP-2 é mediado pelo gene Cbfa/Runx2, um 

fator transcricional de formação óssea e diferenciação osteoblástica, que é fosforilado e ativado 

por MAPK. Estatinas aumentam a expressão de Runx2, porém ainda não está claro como Runx2 

responde a BMP-2 e MAPK no efeito anabólico ósseo induzido por estatinas (FRANCESCHI, 

2003). TAI et al. (2015) verificaram o aumento da expressão de Runx2 em células 

mesenquimais tratadas com sinvastatina está associada ao aumento de RhoA ativada. Estudos 

em culturas de células semelhantes a osteoblastos revelaram que a sinvastatina aumentou a 

atividade da fosfatase alcalina, a expressão de BMP-2 e de mRNA para colágeno tipo-I 

(MAEDA et al., 2001). Outros autores também estudaram a via WNT/β-catenina, regulador 

biológico do osso, no processo de osteogênese em células embrionárias e verificaram que a 

sinvastatina induz à sinalização na modulação de várias funções inclusive a promoção da 

diferenciação osteogênica (QIAO et al., 2011). 

Os osteoblastos têm vida média de 3 meses. Após a secreção da matriz óssea, 5% 

se tornam células de revestimento, 30% viram osteócitos e 65% são destinados à apoptose. A 

prevenção dos osteoblastos a apoptose aumenta a formação óssea. As estatinas podem prevenir 

apoptose inibindo a via de sinalização TGFβ/Smad3. Smad 3 é uma molécula sinalizadora da 

via TGFβ, promove a produção de colágeno tipo 1, aumenta atividade da FA e mineralização 

em células osteoblásticas de ratos (RUAN, 2012). Estudos de KAJI et al. (2008) mostraram que 

10-5 M de pitavastatina aumentaram a expressão de Smad3 e TGFβ em cultura de osteoblastos, 

sugerindo que a inibição de apoptose em osteoblastos se deve a essa via independente de BMP-

2.  

Com relação ao efeito das estatinas sobre a supressão da osteoclastogênese, sabe-

se que é regulado pela via de sinalização OPG/RANK/RANKL (RUAN et al., 2012). 

Osteoprotegerina (OPG), fator inibidor dos osteoclastos, é uma glicoproteína solúvel da família 

do receptor do TNF-α, produzida e liberada por osteoblastos ativados. O RANK é uma proteína 

transmembrana tipo 1 pertencente à mesma família e se liga ao fator 1 associado ao receptor do 

TNF (TRAF1), TRAF2, TRAF3, TRAF5 e TRAF6 para ativar o NFκB e tem importante papel 

na proliferação e diferenciação de osteoclastos. O ligante do RANK (RANKL) é um 

polipeptídeo comumente expresso na superfície de osteoblastos, estimulam a atividade de 
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osteoclastos e inibem apoptose de osteoclastos. É uma via regulada por fatores citoplasmáticos. 

O domínio citoplasmático do RANKL se liga ao fator citoplasmático do receptor de TNF ou 

TRAF e uma série de reações é ativada para controlar os osteoclastos. Quando OPG se liga à 

RANKL nos osteoblastos, impede que estes se liguem ao RANK na superfície dos osteoclastos, 

inibindo a reabsorção óssea produzida por estas células. A via OPG/RANK/RANKL é 

determinante para a manutenção da integridade óssea. A razão entre OPG e RANKL regula a 

atividade osteoclástica e reabsorção óssea. A sinalização de RANKL é regulada negativamente 

pelo receptor antagonista de OPG, inibindo a sinalização por meio de RANK e a apoptose de 

osteoclasto. Qualquer substância que regula OPG e RANKL tem efeito indireto na 

diferenciação, ativação e apoptose de osteoclasto. As estatinas regulam a osteoclastogênese por 

essa via (RUAN et al., 2012). Estudos demonstraram que estatinas aumentam a expressão de 

OPG e diminui a de RANKL em cultura de células osteoblásticas de ratos (KAJI et al., 2008; 

DALCICO et al., 2013).  

Mundy et al. (1999) foram os primeiros a relatarem os benefícios das estatinas sobre 

cultura de células ósseas humanas e de camundongos e sobre calvárias murinas mantidas em 

cultura de órgão in vitro, onde houve aumento de volume ósseo. Os autores constataram que a 

lovastatina e a sinvastatina foram capazes de aumentar a expressão de RNAm para proteína-2 

morfogenética do osso (BMP-2), uma glicoproteína de baixa massa molecular, pertencente à 

superfamília do fator β de transformação de crescimento (TGFβ), que estimula a formação 

óssea regulando a mitose e diferenciação mesenquimal em células osteoprogenitoras, 

importante na ossificação endocondral e intramembranosa (SPECTOR et al., 2001). É 

responsável pelo potencial osteoindutivo de extratos ósseos, e aumentaram a formação óssea 

em duas ou três vezes. Nesse grande estudo de referência. Os autores demonstraram, ainda, que 

houve um aumento de 39 a 94% no volume do osso trabecular de ratas ovariectomizadas, 

quando administradas oralmente nas doses de 5 e 10 mg/kg. 

Maeda et al. (2001) investigaram o efeito da sinvastatina sobre a regulação da 

diferenciação e função de osteoblastos utilizando osteoblastos não transformados (MC3T3-E1) 

e células da medula óssea de ratos. Os resultados indicaram efeito anabólico da sinvastatina no 

osso, estimulação da diferenciação de osteoblastos e posterior mineralização, por meio da 

indução de BMP-2, fosfatase alcalina (FA) e acúmulo de proteínas da matriz óssea como 

colágeno tipo 1. Esse grupo de pesquisadores também demonstraram que a sinvastatina e a 

cerivastatina aumentam inicialmente a expressão de BMP-2, induzindo a síntese de marcadores 

de diferenciação, como sialoproteínas do osso (BSP), secretada por osteoblastos, nos estágios 
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posteriores, e FA no estágio mediano. No estágio tardio, induzem a síntese de fator de 

crescimento derivado do endotélio (VEGF) e osteocalcina (OCN), relacionados à maturação 

dos osteoblastos, e diminuem a expressão gênica de colagenases, como MMP-1 e MMP-3 

(MAEDA et al., 2004). 

Estudos realizados por pesquisadores do nosso laboratório (BRAGA, 2017) 

utilizando sinvastatina encapsulada com nanopartículas poliméricas em culturas de osteoblastos 

murinos demonstraram efeitos benéficos no reparo de defeitos ósseos, por meio de ativação de 

osteoblastos. Os resultados confirmaram aumento da expressão proteica e liberação de fosfatase 

alcalina, associado ao aumento da expressão de BMP-2 e OPG. 

Apesar dos efeitos das estatinas no anabolismo ósseo terem sido demonstrados em 

estudos laboratoriais e os mecanismos desses efeitos terem sido revelados, há necessidade de 

confirmação clínica dos seus efeitos.  

 

1.9 Efeitos das estatinas na doença periodontal 

Devido às propriedades pleiotrópicas das estatinas, pesquisadores despertaram 

interesse em verificar sua ação na regeneração de defeitos periodontais, já que a principal 

sequela da PC é a perda óssea alveolar, que resulta no aumento da mobilidade e, 

consequentemente, na perda dentária.  

Muniz et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática de ensaios clínicos com 

meta-análises e meta-regressão sobre o efeito das estatinas como adjuvante da terapia 

periodontal mecânica em comparação à terapia periodontal mecânica isolada ou em associação 

com placebo. Os autores verificaram que o uso das estatinas melhorou os parâmetros 

periodontais, sendo que a sinvastatina foi o único medicamento que apresentou benefícios 

adicionais em todos os parâmetros avaliados. 

Estudos in vitro demonstraram o efeito da sinvastatina em células do LP, dentre 

elas: fibroblastos, osteoblastos e cementoblastos. Sinvastatina promoveu aumento da 

proliferação e do metabolismo celular, da atividade da FA e da produção de osteopontina, de 

maneira dose-dependente. Esses efeitos são causados pela inibição do mevalonato, sendo que 

este também é capaz de reverter os efeitos da estatina sobre a atividade da FA (YAZAWA, 

2005).   
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Por meio de análises histológicas e radiográficas, Vaziri et al. (2007) estudaram o 

efeito da sinvastatina, administrada num volume de 0,05mL subperiostealmente em 3 diferentes 

doses (10-6 M, 10-7 M, 3x10-7 M) sobre a mucosa vestibular do primeiro molar de ratas Sprague-

Dawley ooforectomizadas. As doses foram administradas duas vezes por semana desde o 

primeiro dia da inserção da ligadura até o 25° dia. Os resultados mostraram que a sinvastatina 

na menor dose obteve propriedades protetoras sobre a doença periodontal experimental (DPE) 

nos tecidos de inserção e no osso alveolar.  

Seto et al. (2008) também avaliaram o efeito da sinvastatina em cultura de células 

de calvária de ratos Wistar e em modelo de DPE em ratos Fischer machos, na qual 0,2 mg de 

sinvastatina (10 mg/Kg/dia) foi aplicada subperiostealmente por 70 dias após a remoção da 

ligadura em segundo molar. Por meio de tomografia microcomputadorizada, os autores 

demonstraram que a estatina recuperou a reabsorção óssea após 20 dias de indução por ligadura, 

revertendo em 46% a altura óssea e exames histológicos revelaram pequena mineralização 

alveolar óssea sendo formada em ratos tratados com sinvastatina. A sinvastatina foi capaz de 

estimular a função osteoblástica e a aplicação tópica pode ser efetiva na melhora da perda óssea 

alveolar em ratos. 

Utilizando o mesmo modelo de DPE em ratos Holtzman machos imunossuprimidos, 

Nassar et al. (2009) verificaram que a administração de 20 mg/Kg de sinvastatina via oral 

reverteu a perda óssea alveolar (POA) induzida por 10 mg/Kg/dia de ciclosporina A 

(imunossupressor) subcutânea. Nesse estudo, ainda verificaram que os efeitos da sinvastatina 

foram mediados pela regulação da produção de IL-1 e PGE2, associados ou não à POA. 

Por meio de análise radiográfica e histomorfométrica, Goes et al. (2010) avaliaram 

o efeito da atorvastatina em modelo de DPE, administrada 30 minutos antes até o 11° dia após 

a indução por ligadura em ratos Wistar machos. Os dados confirmaram que a atorvastatina (9 

mg/Kg) por via oral promoveu aumento de 48% na variação dos tons de cinza, ou seja, teve 

maior densidade radiográfica e foi capaz de prevenir a POA em ratos. 

No estudo pré-clínico que antecede o presente trabalho, Dalcico et al. (2013) 

avaliaram o efeito da sinvastatina em modelo de DPE em ratas Wistar, quanto aos aspectos anti-

inflamatórios, antioxidantes e de proteção óssea. Os autores administraram o medicamento via 

oral em 3 dosagens (3, 10 e 30 mg/Kg/dia), como tratamento preventivo (1 hora antes da 

ligadura) e durante o desafio periodontal (até o 11° dia) para avaliar seus efeitos protetores e 
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verificaram que as doses de 10 e 30 mg/Kg/dia foram capazes de prevenir alterações 

histopatológicas e POA. Houve redução dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1 e TNF-

α), influxo neutrofílico, medido por meio da atividade de MPO nos tecidos gengivais. Ainda 

relataram melhoria no estresse oxidativo, restabelecendo os níveis de GSH, diminuindo a 

concentração de MDA, reduzindo a expressão de iNOS. Os autores também demonstraram 

diminuição da expressão de RANK e RANK-L e aumento de OPG e BMP-2 nos tecidos 

periodontais. A dose de 30mg/Kg/dia foi capaz de promover aumento da concentração de 

fosfatase alcalina total (FAT) sérica. 

Goes et al. (2016) avaliaram o efeito anti-inflamatório da atorvastatina no modelo 

de DPE em ratos Wistar machos, no qual os animais receberam a medicação por gavagem nas 

doses de 0,3, 3 e 27 mg/Kg, desde 30 minutos antes da ligadura até o 11 dia. Resultados 

indicaram que a atorvastatina mostrou um efeito protetor, sem afetar os parâmetros sistêmicos, 

como função renal (ureia e creatinina), hepática (AST e ALP) e massa corpórea, por meio da 

inibição do processo inflamatório e atividade anabólica no osso alveolar. A dose de 3 mg/Kg/dia 

inibiu a POA em 39 % e a de 27 mg/Kg/dia inibiu 56%. 

Do mesmo grupo do estudo anterior, Sousa et al. (2016) avaliaram o efeito da 

atorvastatina na dose de 27 mg/Kg/dia, via oral, em modelo de DPE em ratos Wistar machos 

submetidos à osteoporose induzida por glicocorticoide (dexametazona 7 mg/Kg intramuscular). 

A atorvastatina foi capaz de prevenir a POA, preservar estruturas ósseas, reduzir o estresse 

oxidativo, atividade anti-inflamatória sem alterar parâmetros sistêmicos em animais com 

periodontite experimental e osteoporose induzida por glicocorticoide. Atorvastatina reduziu os 

níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8) e aumentou os níveis de 

citocinas anti-inflamatórias (IL-10) no tecido gengival. Também diminuiu a expressão de 

RANK-L, DKK-1 (inibidor da via WNT) e aumentou a de OPG, WNT10b e β-catenina nos 

tecidos periodontais. Verificaram que a estatina preveniu a redução de BALP, indicador de 

formação óssea, secretado por osteoblastos, e promoveu melhora nos marcadores de estresse 

oxidativo nos tecidos periodontais, demonstrando ser uma excelente ferramenta farmacológica 

para o tratamento de periodontite e osteoporose. 

Kirzioglu et al. (2017) investigaram se a administração por gavagem oral de 20 

mg/Kg/dia de rosuvastatina, desde 1 hora antes até o 14° dia após a ligadura em DPE, exerce 

algum efeito sobre a POA, sobre o nível sérico de citocinas e sobre o estresse oxidativo em 
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ratos Wistar machos. Os autores demonstraram que a rosuvastatina foi capaz de aumentar a 

diferenciação de osteoblastos e prevenir apoptose de osteoblastos 

 Estudos são necessários a fim de se avaliar o efeito das estatinas na PC em 

humanos. Cunha-Cruz et al. (2006) avaliaram pacientes com PC que já faziam uso de estatinas 

e verificaram o efeito benéfico do fármaco sobre a perda dentária num estudo coorte 

retrospectivo com 1021 pacientes durante 7 anos. Segundo os autores, o uso regular de estatina 

durante pelo menos 3 anos foi associado a uma redução não-significativa de 37 % na taxa de 

perda dentária no ano subsequente. O uso de qualquer estatina nos 3 primeiros anos após o 

exame periodontal inicial foi associado a uma redução de 48% na taxa de perda dentária nos 

anos subsequentes da avaliação. 

Da mesma forma, no intuito de avaliar se as estatinas estão associadas à diminuição 

da perda dentária, Saver et al. (2007) realizaram um estudo coorte retrospectivo com 12631 

pacientes por 7 anos e não encontraram associação entre o uso das estatinas e o aumento ou 

diminuição da taxa de perda dentária em pacientes com PC. 

Lindy et al. (2008) avaliaram a associação entre o uso da estatina e marcadores 

clínicos da PC, como a PS em 97 pacientes. Os que faziam uso de estatina apresentaram 37 % 

menos bolsas periodontais patológicas (até 4mm) do que os que não faziam uso da medicação 

e o índice de inflamação periodontal foi 40 % menor. Não houve diferença nos sinais de injúria 

entre os pacientes que usavam sinvastatina ou atorvastatina. 

Estudos confirmaram que a doença periodontal está associada a altos índices de 

colesterol na corrente sanguínea, como consequência do efeito sistêmico do estímulo 

inflamatório (FENTOGLU et al, 2011). As estatinas são os agentes mais efetivos na redução 

dos níveis de colesterol-LDL. Ensaios clínicos revelaram uma redução dos riscos 

cardiovasculares com o uso destes fármacos (GINTER; SIMKO, 2009). Como as estatinas 

demonstraram promover outros efeitos além da diminuição dos níveis lipídicos, especialmente 

no que diz respeito aos eventos inflamatórios, houve grande interesse em estudar os efeitos do 

fármaco na periodontite. A questão seria desvendar se as estatinas têm influência nos 

parâmetros periodontais por interferir na inflamação ou na associação entre os níveis de 

colesterol e a doença ou ambos. 

Outros pesquisadores investigaram a influência das estatinas na PC relacionando os 

riscos desta doença (parâmetros periodontais) com os riscos cardiovasculares, como 
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marcadores inflamatórios e níveis de frações lipídicas. Então, Meisel et al. (2011) encontraram 

resultados promissores das estatinas em atenuar os efeitos sistêmicos relacionados à 

inflamação, ao diminuir a concentração de proteína C reativa (PCR). Porém a sequência dos 

efeitos ainda não pode ser elucidada. 

Estudo transversal foi realizado por Sangwan et al. (2013), no qual foi feito o exame 

clínico de 140 pacientes e feita associação entre os níveis lipidêmicos, o estado periodontal e o 

uso de estatina (atorvastatina 20mg/dia). Pacientes hiperlipidêmicos que faziam uso de estatina 

possuía melhores condições periodontais (PS e IG) do que os hiperlipidêmicos que não usavam 

medicação, sugerindo que a estatina tem papel benéfico sobre o periodonto. 

Subramanian et al. (2013) avaliaram 83 pacientes divididos em 2 grupos: usando 

atorvastatina em alta dose (80 mg/dia) e baixa dose (10 mg/dia) por 12 semanas. Avaliações 

por tomografia computadorizada demonstraram que atorvastatina em altas doses é capaz de 

reduzir a inflamação periodontal a partir de 4 semanas de tratamento. 

Meisel et al. (2014) realizaram um estudo longitudinal com 3300 indivíduos e 

verificaram que o tratamento crônico com estatinas resulta em redução do risco de perdas 

dentárias em 30 % a longo prazo.  

Ao estudar o efeito da sinvastatina sobre a condição periodontal e atividade de 

marcadores ósseos específicos, Magán-Fernandez et al. (2014) demonstraram num estudo 

transversal com 73 pacientes, que a perda de inserção clínica é menor entre os pacientes 

hiperlipidêmicos que usam estatina, quando comparados aos normolipidêmicos, e a 

concentração de OPG é maior quando comparado aos hiperlipidêmicos que não usam a 

medicação. 

Muitas estratégias de tratamento periodontal têm sido desenvolvidas com o 

propósito de obter o reparo dos tecidos periodontais. Dentre as propostas incluem-se a terapia 

não-cirúrgica, com RAR, e sua associação com agentes anti-inflamatórios e antimicrobianos 

locais e sistêmicos, ou a terapia cirúrgica em sítios com maior dificuldade de acesso.  As 

estatinas têm sido amplamente estudadas devido aos seus efeitos moduladores na formação 

óssea, trazendo uma promissora modalidade terapêutica. Dentre os estudos utilizando as 

estatinas sob uso local estão o trabalho de Pradeep et al. (2010) que trataram 60 pacientes com 

PC moderada (PS entre 5-6 mm) e avançada (PS ≥7 mm), e avaliaram o efeito da sinvastatina 

injetada localmente, diretamente sobre a BP, por meio de veículo a base de metilcelulose. 
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Análises clínicas e radiológicas verificaram a eficácia de 0,1 mL de sinvastatina em gel na dose 

de 1,2 mg/0,1 mL no início do estudo, após 1, 2, 4 e 6 meses após o tratamento. Análise dos 

níveis de citocinas do fluido crevicular também foram feitas nas primeiras 24 horas e após 2, 4, 

7, 14 e 21 dias. Os autores encontraram diminuição dos IG e de PS, ganho de NIC com 

significativo ganho ósseo após uso de sinvastatina de uso local, dando uma nova visão de 

regeneração periodontal de forma não-invasiva, porém necessitando de novos estudos a fim de 

testar novos veículos e outras concentrações do fármaco. 

Por meio de avaliações clínicas e radiológicas, Pradeep et al. (2013) concluíram 

que 10µL de atorvastatina em gel a 1,2 % (1,2 mg/0,1 mL) em metilcelulose injetada localmente 

no defeito ósseo em pacientes com PC promoveram a redução da PS, o ganho de NIC e o 

preenchimento ósseo após o tratamento convencional de RAR. 

Avaliação do efeito da atorvastatina de uso local também foi realizada por 

Rosemberg et al. (2015). Os autores testaram o fármaco sob a forma de dentifrício a 2 % na 

quantidade de 0,5 mL duas vezes ao dia, por meio de escovação dentária com duração de 2 

minutos por 30 dias. O uso da estatina resultou em melhora dos parâmetros clínicos (área da 

superfície inflamada, PS, percentual de sítios com PS≥5 mm, NIC, percentual de sítios com 

NIC≥5 mm, sangramento à sondagem e índice gengival) após 1 mês da terapia. 

No intuito de comparar a eficácia de diferentes estatinas aplicadas 

subgengivalmente em combinação com o tratamento convencional de PC, Pradeep et al. (2016) 

demonstraram que o uso da rosuvastatina em gel (1,2 %) resultou em maior benefício no que 

diz respeito aos aspectos clínicos (IP, índice de sangramento modificado, PS e NIC) e 

radiográficos (percentual de alteração do nível ósseo), do que a mesma concentração de 

atorvastatina em gel. Neste estudo, os fármacos foram administrados logo após o tratamento 

convencional e 6 meses após o término do tratamento e as análises feitas no início, após 6 e 9 

meses do término do tratamento. 

Estudos clínicos longitudinais têm grande importância para determinar a relação de 

causalidade. Para avaliar o efeito das estatinas sob uso sistêmico foi realizado um ensaio clínico 

randomizado duplo cego piloto com 38 pacientes com PC (PS≥3 mm em pelo menos 3 dentes, 

índice gengival ≥ 2, índice de placa ≥ 2, recessão gengival e pelo menos 15 dentes na boca). 

Um grupo recebeu atorvastatina 20mg e outro recebeu placebo, via sistêmica durante 3 meses. 

Ambos os grupos receberam tratamento periodontal mecânico e os parâmetros clínicos, 
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radiográficos e marcadores ósseos foram registrados antes do tratamento convencional e após 

3 meses de sua conclusão. Atorvastatina exerceu efeito benéficos sobre a mobilidade dentária 

e foi capaz de reduzir a distância da crista alveolar à junção amelocementária após 3 meses do 

uso da medicação seguido do tratamento convencional (FAJARDO et al., 2010).  

Estudo de Fentoglu et al. (2012) também avaliaram o efeito do tratamento 

periodontal nos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) no fluido crevicular 

e na corrente sanguínea de pacientes hiperlipidêmicos com PC (pelo menos 4 dentes com PS 

≥5mm e NIC≥2mm). Pacientes com PC foram divididos em 3 grupos: 23 hiperlipidêmicos que 

faziam uso de estatina (atorvastatina 10 ou 20 mg/dia), 29 hiperlipidêmicos que não usava a 

medicação e 28 normolipidêmicos. Também foram avaliados parâmetros clínicos (PS, NIC, IG, 

IP, SS) no início e após 3 meses do término do tratamento periodontal não-cirúrgico que incluía 

RAR. Houve diferença intragrupo nos parâmetros clínicos periodontais entre o início e após 3 

meses de tratamento, com exceção do NIC. O nível sérico de IL-6 foi reduzido após 3 meses 

do término do tratamento nos grupos hiperlipidêmicos e no fluido crevicular houve redução 

somente no grupo que usou a medicação. Os níveis de TNF-α no fluido gengival crevicular 

foram reduzidos nos grupos hiperlipidêmicos após 3 meses do término do tratamento. Os 

resultados revelaram que a combinação da terapia periodontal e o tratamento antilipidêmico 

teve efeitos benéficos no controle metabólico e inflamatório de hiperlipidemia. 

Suresh et al. (2013) realizaram um estudo com 30 pacientes para avaliar os efeitos 

anti-inflamatórios das estatinas em pacientes com PC, com PS entre 3-5 mm em pelo menos 

30% dos sítios presentes na boca. Os pacientes receberam 20 mg/dia de atorvastatina durante 6 

meses. Os parâmetros clínicos avaliados foram IP, IG e NIC e coletadas amostras do fluido 

crevicular gengival para determinação da concentração de IL-1β. A concentração de citocinas 

foi significativamente menor no grupo tratado com atorvastatina do que no grupo sem a 

medicação e os parâmetros clínicos não apresentaram variação. 

Com o intuito de avaliar o efeito do uso da estatina sobre a resposta ao tratamento 

periodontal não-cirúrgico em pacientes hiperlipidêmicos, Sangwan et al. (2016) realizaram um 

estudo prospectivo, no qual 107 pacientes com PC foram divididos em 3 grupos: 35 

normolipidêmicos, 36 hiperlipidêmicos fazendo uso de atorvastatina 20 mg/dia e 36 

hiperlipidêmicos sem uso de estatina. Foram avaliados parâmetros clínicos (IG, IP, PS, NIC) e 

análises bioquímicas (níveis séricos lipídicos) após 3 meses do término do tratamento. Os 

resultados demonstraram que os parâmetros clínicos foram reduzidos nos 3 grupos após o 
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tratamento. Houve melhora significativa nos grupos de normolipidêmicos e dos que fizeram 

uso da estatina, mas não no grupo sem medicação, quanto ao IG. Assim, o uso da atorvastatina 

em pacientes hiperlipidêmicos os tornam mais responsivos ao tratamento clínico quando 

comparados aos pacientes sem uso da medicação. Esses dados sugerem um possível papel 

adjuvante das estatinas no tratamento periodontal. Futuros estudos são necessários para 

confirmar os achados e garantir mais evidências para o desenvolvimento de novas opções de 

tratamento periodontal. 

Para confirmar os excelentes resultados que as estatinas vêm apresentando por meio 

de estudos in vitro, em animais e de coorte, são necessários mais ensaios clínicos longitudinais 

randomizados que tragam análises bioquímicas, histológicas, clínicas e radiográficas, e 

ratifiquem o uso destes fármacos como adjuvante na terapia periodontal. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O tratamento periodontal convencional de raspagem e alisamento radicular tem 

como objetivo prevenir, controlar ou eliminar a doença periodontal, ao proporcionar o 

desbridamento da superfície radicular e proporcionar ao paciente um padrão de higiene oral. 

Há, no entanto, casos refratários, nos quais sítios não respondem da mesma forma ao desafio 

meicrobiano e/ou ao protocolo de tratamento, fazendo-se necessário recorrer às terapias 

adjuvantes. Dentre os agentes adjuvantes propostos incluem-se: antimicrobianos, moduladores 

da reposta imune e substâncias estimuladoras da formação óssea, como as estatinas. 

As estatinas têm demonstrado exercer efeitos pleiotrópicos que potencialmente 

podem influenciar diretamente a resposta ao tratamento periodontal, tendo em vista sua ação 

anti-inflamatória, imunomodulatória, angiogênica e osteogênica.  

Estudos pré-clínicos realizados por pesquisadores (DALCICO et al., 2013) do 

nosso grupo de pesquisa demonstraram os mecanismos protetores da sinvastatina em doença 

periodontal experimental, com atividade anti-inflamatória e anti-oxidante, resultando em 

preservação do processo alveolar, do cemento radicular, e das fibras colágenas do ligamento 

periodontal, diminuição do infiltrado inflamatório, por meio da redução da expressão de iNOS, 

MMP-1 e MMP-8, RANK, RANKL e aumento de BMP-2 e OPG nos tecidos periodontais. Do 

mesmo grupo, Braga (2017) verificou os efeitos benéficos da sinvastatina encapsulada em 

nanopartículas poliméricas em cultura de osteoblastos murinos, com reparo dos defeitos ósseos, 

por meio da ativação dos osteoblastos. 

Dando continuidade a essa linha de pesquisa, o presente estudo pretende desvendar 

na prática clínica o efeito já promissor dessa substância, gerando possibilidade de contribuir 

como tratamento adjuvante da periodontite. Trata-se de um estudo inédito associando a 

periodontite crônica à sinvastatina em uso sistêmico como adjuvante ao tratamento periodontal 

não-cirúrgico com análises longitudinais dos parâmetros clínicos, hematológicos e 

radiográficos por um período de 12 meses, e, ainda, utilizando o método de subtração 

radiográfica digital. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar o efeito da sinvastatina de uso sistêmico como adjuvante ao tratamento 

convencional de raspagem e alisamento radicular em relação aos parâmetros clínicos, 

hematológicos e radiográficos em pacientes com periodontite crônica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar o efeito da sinvastatina associada aos procedimentos de raspagem e 

alisamento radicular em pacientes com periodontite crônica, comparando ao tratamento 

convencional, isto é de raspagem e alisamento radicular em relação aos parâmetros: clínicos, 

hematológicos e radiográficos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo clínico do tipo prospectivo, randomizado, duplo-cego, placebo 

controlado. Todos os procedimentos realizados estiveram de acordo com os critérios éticos 

exigidos – Resolução MS/CNS n° 466/2012, que trata de pesquisa em seres humanos. O projeto 

clínico recebeu parecer favorável da Comissão de Ética em Pesquisas da Universidade Federal 

do Ceará (COMEPE-UFC) (protocolo n°37/10) (Anexo 1), como parte integrante de um projeto 

maior intitulado “Estudo do efeito das estatinas na periodontite crônica e sua relação com os 

polimorfismos de citocinas inflamatórias e da apolipoproteína E em humanos”. 

Todos os cuidados foram tomados na preservação da saúde dos pesquisadores e demais 

profissionais envolvidos neste trabalho e do meio ambiente nas áreas onde se realizou a 

pesquisa. Esses cuidados incluem instruções sobre segurança no manejo de produtos e técnicas 

biológicas, prevenção de acidentes em laboratórios e acondicionamento correto do material a 

ser descartado/esterilizado. O estudo clínico foi realizado na Clínica de Periodontia da 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, a qual 

atende às normas de biossegurança, no que diz respeito à esterilização de material clínico e 

cirúrgico, proteção do paciente e do profissional pesquisador envolvidos no estudo. 

No processo de admissão do participante voluntário, foi firmado um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) quanto à pesquisa (Anexo 2), e foi lido juntamente 

com os pacientes que aceitaram participar do estudo. Todos os pacientes com diagnóstico de 

PC selecionados obedeceram aos critérios de inclusão do estudo, foram informados a respeito 

do objetivo do estudo, da natureza do fármaco estudado e seus possíveis efeitos adversos.  

 

4.2 População e amostra 

Durante todo o período do estudo (2012-2015), foram examinados 250 pacientes, dos 

quais 32 foram selecionados, com idade entre 30 e 70 anos, de ambos os gêneros, com 

diagnóstico de PC, de acordo com a classificação da “American Academy of Periodontology” 

(AAP) (ARMITAGE, 1999), seguindo os mesmos protocolos de atenção existentes no setor. 

Todos os pacientes avaliados, independentes de terem sido incluídos no estudo, receberam o 

tratamento periodontal de acordo com sua necessidade na Clínica de Periodontia da Faculdade 
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de Enfermagem, Farmácia e Odontologia da UFC. Dos 32 pacientes iniciais, 11 foram excluídos 

ao longo do estudo pela descontinuidade às consultas e aos exames, ou por terem se encaixado 

dentro dos critérios de exclusão, totalizando 21 pacientes sendo acompanhados por um período 

de 1 ano após o término do tratamento convencional. A unidade estatística utilizada foi o sítio 

periodontal. Dentre os 21 pacientes que finalizaram o estudo, 11 foram randomicamente 

incluídos no grupo PLACEBO, totalizando 165 sítios avaliados, e 10 no grupo TESTE, 

totalizando 108 sítios avaliados (FIGURA 8).   

Figura 8 – Diagrama dos grupos experimentais do 

estudo clínico conforme o sexo. 

 GRUPO 

TESTE PLACEBO 

  M F M         F 

  1 9 4         7 

Total          10           11 

      M, masculino; F, feminino. 

4.2.1 Critérios para inclusão no estudo 

Todos os pacientes foram enquadrados nos seguintes critérios de inclusão: 

a) pacientes na faixa etária de 30 a 50 anos de idade; 

b) pacientes com diagnóstico de PC (de acordo com a American Academy of 

Periodontology - AAP, 1999), verificada pela presença de bolsas periodontais, 

sangramento à sondagem e perda óssea alveolar; 

c) pacientes que apresentaram pelo menos quatro sítios em quatro dentes anteriores 

unirradiculares distintos, do segundo ou do quinto sextante, com PS ≥ 5 mm, NIC 

˃3mm, com sangramento à sondagem e mobilidade de até grau II; 

d) paciente em concordância com o TCLE. 

 

4.2.2 Critérios para exclusão no estudo  

Os pacientes foram considerados inelegíveis para o estudo quando não conseguiam 

se adaptar à rotina requerida, consciente ou inconscientemente, ou pelos seguintes motivos: 
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a) pacientes com alguma doença sistêmica de conhecimento prévio que pudesse 

interferir na condição periodontal; 

b) pacientes fumantes; 

c) grávidas ou lactantes; 

d) tratamento concomitante com fármacos antimicrobianas, anti-inflamatórios não-

esteroidais, glicocorticoides ou antibióticos três meses antes ou durante o estudo; 

e) ter sido submetido a algum tratamento periodontal nos últimos seis meses; 

f) apresentar alteração significativa no hemograma; 

g) pacientes imunossuprimidos; 

h) pacientes com desordens péptica ou esofágica; 

i) níveis de colesterol abaixo do normal; 

Salienta-se que os critérios de inclusão e exclusão listados acentuaram o caráter 

restritivo imposto à amostra, limitando o seu número. 

 

4.2.3 Critérios de retirada 

Os pacientes foram convidados a retirar da pesquisa caso apresentassem as 

seguintes  

a) não comparecer à alguma reavaliação; 

b) necessitar de alguma medicação anti-inflamatória, antimicrobiana ou 

imunomoduladora durante o estudo; 

c) apresentar algum efeito adverso durante o estudo. 

 

4.3 Coleta de dados e procedimentos de coleta 

4.3.1 Anamnese  

Para cada paciente havia uma ficha clínica padronizada pela Disciplina Periodontia da 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, na qual 

se registrou o sexo, a idade, a profissão, os antecedentes familiares, o uso de outros 

medicamentos e o conhecimento de alguma doença sistêmica, além dos hábitos parafuncionais. 

Durante a anamnese do paciente, após o recrutamento e concordância do TCLE, foi entregue 

um questionário sociodemográfico (Anexo 3) para obtenção de dados do paciente e história 

sócio-econômica. Essa investigação possibilitou o início da triagem dos pacientes quanto aos 

critérios de inclusão e exclusão necessários para a participação na pesquisa. 
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4.3.2 Exame clínico periodontal 
 

Os exames clínicos foram feitos por um examinador (MMMSM), experiente e 

previamente calibrado. Os parâmetros avaliados foram: índice de placa (IP), índice gengival 

(IG), índice de sangramento à sondagem (SS), profundidade de sondagem (PS), nível de 

inserção clínica (NIC), e mobilidade dentária (MD). Os dados obtidos foram registrados em 

fichas padronizadas, onde dados referentes às condições dentárias e periodontais foram 

registrados, bem como toda a evolução do quadro clínico (Anexo 4). Os exames foram 

realizados antes do início (T0) do tratamento de raspagem e alisamento radicular (RAR) com a 

finalidade de estabelecer o diagnóstico de PC, avaliar o preenchimento de condições (critérios 

de inclusão/exclusão) e permitir o exame detalhado da condição periodontal. Foram realizados 

também após 3 (T3) e 6 meses (T6) do término do tratamento periodontal convencional de 

RAR. 

4.3.2.1 Índice de Placa visível (IP)  

O índice empregado foi preconizado por Ainamo e Bay (1975) e adaptado para a 

pesquisa. Foi aplicado o jato de ar a uma certa distância dos elementos dentários e avaliada a 

presença ou ausência de biofilme bacteriano de maneira dicotômica em 4 faces (vestibular, 

lingual, mesial, distal) para cada dente anterior presente. O índice foi calculado pela proporção 

entre a quantidade de faces que apresentaram placa e o número total de faces existentes no 

segundo e quinto sextantes (arcada anterior superior e anterior inferior de canino a canino) da 

cavidade bucal, em termos percentuais (%). 

 

 

4.3.2.2 Índice gengival (IG)  

A sonda periodontal milimetrada utilizada para os exames foi a PCPUNC 15 (marca 

Hu-Friedy, Chicago, Illinois, USA), que foi inserida 1 mm na região intrasulcular e percorrida 

da face distal para mesial. Durante a sondagem, foi registrada a ausência ou presença de 

sangramento, segundo Lenox e Kopczyk (1973) e adaptado para a pesquisa.  Foi obtido valor 

negativo (código 0) para aquelas faces que não exibiam sangramento após sondagem e valor 

positivo (código 1) para aquelas faces que apresentaram sangramento em até 30 segundos após 

circunscrição da sonda ao redor da gengiva marginal. Foi registrado em 4 faces (vestibular, 

lingual, mesial e distal) em cada dente anterior presente. O índice foi obtido pelo cálculo da 

proporção entre a quantidade de faces que apresentaram sangramento pelo número total de faces 

existentes na arcada anterior (canino a canino) superior e inferior da cavidade oral, em termos 
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percentuais (%). Esse índice teve por finalidade avaliar a capacidade do paciente em remover 

o biofilme bacteriano, assim como o caráter motivacional e reforço à escovação, já que é um 

indicador sensível de saúde gengival (MARKS et al., 1993).  

 

4.3.2.3 Profundidade de sondagem (PS)  

Consiste na mensuração da distância entre a margem gengival e a base sondável do 

sulco/bolsa periodontal, medida em milímetros por meio da mesma sonda periodontal 

milimetrada PCPUNC 15 (marca Hu-Friedy, Chicago, Illinois, USA), com marcações de 1 mm, 

em seis sítios (regiões mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual e 

disto-lingual) para cada dente anterior presente (FIGURA 9). 

 

4.3.2.4 Nível de inserção clínica (NIC)  

Consiste na mensuração da distância em milímetros da JAC à base sondável do 

sulco/bolsa periodontal (WILSON, KORNMAN, 1996). Foi realizado com a mesma sonda 

milimetrada usada para a avaliação da PS em seis sítios (regiões mésio-vestibular, vestibular, 

disto-vestibular, mésio-lingual, lingual e disto-lingual) para cada dente anterior.   

 

Figura 9 – Determinação da profundidade de sondagem em paciente com PC. 

 

Fonte: arquivo do autor; PC, periodontite crônica. 
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4.3.2.5 Índice de sangramento à sondagem (SS)  

Foi registrada a ausência ou presença de sangramento dentro de 30 segundos após 

a sondagem, segundo o método de Muhlemann e Son (1971) e adaptado para a pesquisa.  Foi 

obtido valor negativo (código 0) para aquelas faces que não exibiam sangramento e valor 

positivo (código 1) para aquelas faces que apresentaram sangramento após sondagem. Em T0 

todos os sítios incluídos no estudo apresentaram SS, conforme critério de inclusão. O índice foi 

obtido pelo cálculo da proporção entre a quantidade de sítios com sangramento à sondagem 

pelo número total de sítios em T0, em termos percentuais (%). 

 

4.3.2.6 Mobilidade dentária (MD) 

A perda contínua dos tecidos de suporte do dente pode resultar em um aumento da 

mobilidade dentária, que foi classificado em três graus diferentes, a saber: grau zero – 

mobilidade fisiológica; grau 1 (mobilidade da coroa do dente de 0,2 - 1 mm no sentido 

horizontal); grau 2 (mobilidade da coroa dentária excedendo 1 mm no sentido horizontal); e 

grau 3 (mobilidade da coroa do dente nos sentidos vertical e horizontal). Com a polpa do dedo 

indicador e do polegar, fez-se um esforço para movimentar em todos os sentidos. Foi realizado 

em T0, para análise do critério de exclusão. 

4.3.3 Exames laboratoriais 

Foram solicitados os seguintes exames complementares: hemograma completo, 

coagulograma, transaminases hepáticas (ALT e AST), colesterol total, HDL, LDL e VLDL, 

triglicerídeos, cálcio e fosfatase alcalina de todos os pacientes selecionados para o estudo, para 

avaliação da saúde geral dos mesmos e dos níveis iniciais de colesterol. Foram realizados no 

Laboratório de análises clínicas e toxicológicas (LACTS) da Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem da UFC. A finalidade destes exames foi avaliar se havia alguma 

alteração sistêmica que pudesse contraindicar o tratamento clínico e/ou farmacológico 

proposto. Além disso, detectar possíveis alterações decorrentes do tratamento. Foram 

solicitados em T0 e T6. 

4.3.4 Orientação de higiene oral 

Todos os pacientes selecionados receberam instruções quanto ao controle do biofilme 

microbiano (técnica de escovação preconizada por Bass modificada e recursos auxiliares, como 

fio dental, escova interdental e unitufo quando necessárias) e sua importância. Foram utilizados 

macromodelos explicativos. Foi realizada em T0, um mês (T1) após o término do tratamento 

periodontal convencional de RAR e T3. 
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4.3.5 Exames Radiográficos 

 

4.3.5.1 Regiões   

De cada paciente selecionado, foram realizadas tomadas radiográficas periapicais 

abrangendo os dentes anteriores acometidos pela PC, incluídos no estudo em T0. Foram feitas 

antes (T0) do início do tratamento de RAR, 6 meses (T6) e 12 meses (T12) após o término do 

tratamento de RAR. 

 

4.3.5.2 Técnicas   

Foi utilizada a técnica do paralelismo com posicionador para a região anterior da 

arcada dentária, visando a menor distorção da imagem e melhor visualização da crista óssea 

alveolar. 

 

4.3.5.3 Padronização  

Para a padronização a priori dessas tomadas radiográficas periapicais, foram 

utilizados posicionadores para a técnica do paralelismo modelo FPX (Fabinject – Taubaté, 

Brasil) contendo stents ou moldagem individual com o registro de mordida oclusal em acrílico 

autopolimerizável Duralay® pó/líquido (Dental MFG. Co., Worth, Illinois, USA) para cada 

elemento dentário, filme periapical Kodak Insight (Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda - São 

José dos Campos-SP, Brasil) e aparelho de raio-X Dabi-Atlante Spectro-70 X (Dabi Atlante – 

Ribeirão Preto, Brasil) – 70 kVp e 8 mA com tempo de exposição de 0,50 segundos. Os stents 

foram acoplados aos posicionadores a fim de manter a mesma posição de mordida, restringir a 

área de interesse e manter a mesma angulação nos diferentes tempos de tomada, minimizando 

as diferenças técnicas entre elas (AZOUBEL et al., 2008). Após cada exame o posicionador foi 

imerso em detergente enzimático® (Johnson – divisão hospitalar, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, 

Brasil) por 10minutos e lavado em água corrente. O registro de mordida foi imerso em 

hipoclorito de sódio a 5,25% por 30 segundos e lavado em água corrente (ADABO et al., 1999). 

Foi utilizado o mesmo aparelho radiográfico e tipo de filme radiográfico nos 3 

tempos do estudo. A distância focal foi mantida em 20cm. O processamento da imagem foi 

realizado pelo mesmo operador (PBT), de forma manual, com controle de tempo e temperatura 

das soluções radiográficas, utilizando-se revelador e fixador Kodak (Kodak Brasileira Com. e 

Ind. Ltda - São José dos Campos-SP, Brasil) e sempre usando soluções reveladoras e fixadoras 

novas.  Com relação aos aspectos de radioproteção, os pacientes foram protegidos com avental 

de borracha plumbífera, equivalente a 2,0 mm de chumbo.  
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4.3.6  Terapia de raspagem e alisamento radicular (RAR) 

Após a realização dos exames clínicos, hematológicos e das tomadas radiográficas 

os pacientes iniciaram o tratamento convencional periodontal que incluiu: raspagem 

supragengival com ultrassom (Jet Sonic, Gnatus, São Paulo, Brasil), utilizando inserto para 

raspagem supragengival n°1 (Gnatus, São Paulo, Brasil) e raspagem e alisamento radicular 

(RAR) subgengival utilizando-se curetas periodontais tipo Gracey, números 5-6/ 7-8/ 11-12/ 

13-14 (marca Hu-Friedy, Chicago, Illinois, USA) e o jogo mini-five (marca Hu-Friedy, 

Chicago, Illinois, USA). O tratamento incluiu todos os dentes da cavidade oral até que, após 

cuidadosa inspeção, não fosse detectada nenhuma rugosidade na superfície radicular. Quando 

necessário foi empregado anestesia local. A terapia durou em média 6 sessões clínicas uma vez 

por semana. O tratamento de raspagem e alisamento radicular foi realizado por um monitor 

(IMGE) da disciplina de Periodontia do Curso de Odontologia da UFC, supervisionado por um 

profissional especializado.  

 

4.3.7 Estabelecimento dos grupos experimentais 

A alocação para cada paciente foi determinada posteriormente ao tratamento 

convencional utilizando o método de arremesso de moeda (“cara ou coroa” – “coin toss”) 

(MONGARDINI et al., 1999) feito por um profissional não envolvido diretamente com o 

estudo. A ocultação da alocação foi realizada por um pesquisador que não participou das 

análises. Pacientes e examinadores não estavam cientes sobre o grupo de tratamento durante os 

procedimentos. A dispensação da medicação sem custo para o paciente foi feita pelo mesmo 

profissional que executou a randomização, de forma que o examinador e o paciente não eram 

capazes de identificar a que grupo os voluntários pertenciam.  A fiscalização do 

comprometimento na pesquisa era feita mensalmente por um profissional para que os pacientes 

pudessem confirmar a ingestão da medicação, lembrar das consultas subsequentes e relatar a 

ocorrência de qualquer natureza. A distribuição dos fármacos foi feita pelo mesmo profissional 

que executou a randomização. O examinador e o paciente não eram capazes de identificar a que 

grupo pertencia (estudo duplo-cego). 

 

4.3.7.1   Grupo PLACEBO (n=165 sítios) 

Após o término do tratamento convencional, 11 pacientes foram orientados a ingerir 

diariamente 1 (uma) cápsula do medicamento placebo uma vez ao dia, no mesmo horário 
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noturno, durante 180 dias. A medicação placebo (amido de milho) foi elaborada por um 

Laboratório de manipulação e acondicionada em cápsulas individuais da mesma cor do fármaco 

utilizado no grupo TESTE. Os pacientes foram orientados para que informassem a ocorrência 

de qualquer evento adverso durante a participação e preenchimento da ficha específica para o 

registro (Anexo 5). 

 

4.3.7.2 Grupo TESTE (n=108 sítios) 

Dez pacientes se submeteram aos mesmos procedimentos de tratamento que o 

grupo PLACEBO e foram orientados a ingerir diariamente, no mesmo horário noturno, 1 drágea 

de Sinvastacor (20 mg), durante 180 dias (SURESH et al., 2013). Os pacientes foram orientados 

para que informassem a ocorrência de qualquer efeito adverso durante a participação e 

preenchimento da ficha de efeitos adversos (Anexo 5). 

 

4.3.8 Reavaliação 

As reavaliações dos parâmetros clínicos (IP, IG, PS, NIC, SS) em T3 e T6 foram feitas 

pelo mesmo examinador do instante T0, para investigar os resultados obtidos com a terapia 

atribuída. As reavaliações radiográficas em T6 e T12 foram realizadas pelo mesmo profissional 

que as realizou no instante T0. Os mesmos dentes foram radiografados utilizando os mesmos 

dispositivos.  O exame laboratorial foi novamente solicitado em T6. 

 

4.3.9 Procedimentos para análise das imagens radiográficas  

Todas os procedimentos de avaliação radiográfica foram realizados por um único 

operador (PBT), previamente calibrado, o qual situou-se a 50cm do monitor de computador de 

tela plana, Super VGA de 17 polegadas, num ambiente de intensidade de luz média, sem saber 

a que grupo pertencia cada paciente.  

 

4.3.9.1 Digitalização das imagens  

Após o processamento, as imagens obtidas foram digitalizadas aos pares (T0 e T6 

ou T12) por meio de scanner Scanjet G 4050 (Hewlett Packard Development Company – 

Singapura), com adaptador para transparências na resolução de 300 dpi no modo escala de cinza 

e 8 bits. Os arquivos foram nomeados e armazenados em formato bitmaps for Windows 

(*.bmp.), para não perder dados e possibilitar sua visualização e manuseio em qualquer 
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computador operando em plataforma Windows, e Tagged Image File Format (*.tiff), formato 

de arquivo sem perda, para as medidas lineares. 

 

4.3.9.2   Avaliação das medidas lineares  

A avaliação das medidas lineares foi realizada utilizando o programa Image J 

versão IJ 1.46r (National Institute of Mental Health, Bethesda, Mearyland, USA). Para isso, a 

imagem digitalizada foi aberta com zoom de 25% e, inicialmente, a escala foi calibrada para 

milímetros, por medida previamente conhecida no posicionador radiográfico.  

As medidas lineares foram determinadas a partir dos pontos de referência 

projetados sobre uma linha reta paralela ao longo eixo do dente. A determinação dos pontos foi 

realizada de acordo com Image J User Guide (http://imagej.nih.gov/ij/docs/guide/). Os pontos 

de referência utilizados foram (TSITOURA et al., 2004) (FIGURA 10 A):  

a) A1 – JAC do dente envolvido no defeito intraósseo;  

b) B1 – ponto mais coronário do defeito intraósseo quando toca a superfície 

radicular do dente adjacente (topo da crista);  

c) B2 – projeção do ponto mais coronário do defeito intraósseo quando toca a 

superfície radicular do dente afetado; 

d) D1 – ponto mais apical do defeito intraósseo quando toca o dente afetado no 

qual o espaço do ligamento periodontal ainda se encontra na espessura normal 

(base do defeito); 

e) C1 – ponto mais apical do defeito intraósseo quando toca o dente afetado no qual 

o espaço do ligamento periodontal ainda se encontra na espessura normal 

durante o período de cicatrização (igual ao ponto D1, sendo que após o 

tratamento - em T6 e/ou T12);  

f) E – ponto do ápice do dente. 

 

4.3.9.2.1 Distâncias  

As linhas marcadas foram (FIGURA 10 B e C): 

a) AB – distância (mm) entre a projeção da JAC e a projeção do ponto mais 

coronário do defeito intraósseo na linha do longo eixo do dente – Altura da 

crista alveolar; 

b) BD - distância (mm) entre a projeção da crista alveolar e a projeção do ponto 

mais apical do defeito intraósseo na linha do longo eixo do dente – Altura do 

defeito intraósseo; 
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c) AD - distância (mm) entre a projeção da JAC e a projeção do ponto mais apical 

do defeito intraósseo na linha do longo eixo do dente – Profundidade do defeito 

intraósseo;   

d) AE – distância (mm) entre a projeção da JAC na linha do longo eixo do dente e 

o ápice do dente – Comprimento radicular; 

e) CD – distância (mm) entre a projeção do ponto mais apical do defeito intraósseo 

durante o período de cicatrização (T6 ou T12) e a projeção do ponto mais apical 

do defeito intraósseo na linha do longo eixo do dente antes do tratamento (T0) 

– Mudança da altura óssea. Valor positivo=ganho ósseo, valor negativo=perda 

óssea. Calcula-se: AD (T0) - AD (T6) e AD (T0) - AD (T12). 

f) CD/AE – distância (mm) entre a projeção do ponto mais apical do defeito 

intraósseo durante o período de cicatrização (T6 ou T12) e a projeção do ponto 

mais apical do defeito intraósseo antes do tratamento (T0) na linha do longo 

eixo do dente proporcionalmente à distância (mm) entre a projeção da JAC e a 

projeção do ápice da raiz na linha do longo eixo do dente - Mudança da altura 

óssea proporcional ao comprimento radicular (%). 
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Figura 10 – Obtenção das medidas lineares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A- Desenho esquemático para obtenção dos pontos de referência para avaliação das 
alterações radiográficas. Figura retirada de STEFFENSEN e WEBER (1989). B- 
Obtenção dos pontos de referência para distâncias lineares na imagem radiográfica. C – 
Obtenção das distâncias lineares entre os pontos de referência na imagem radiográfica. 
Fonte: A) arquivo do autor. 
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4.3.9.2.2 Defeito angular  

O defeito angular é o valor do ângulo (em graus) formado pelas seguintes linhas 

(STEFFENSEN; WEBER, 1989) (FIGURA 11 A e B):  

a) A1D1 – linha traçada entre os pontos de referência A1 e D1 ao longo da superfície 

radicular envolvendo o defeito ósseo; 

b) D1B1 – linha traçada entre os pontos de referência D1 e B1 ao longo da superfície 

radicular envolvendo o defeito ósseo. 

Foi feita uma estratificação do defeito angular, sendo considerado defeito ósseo 

vertical ou profundo, quando o ângulo se apresentou ≤22°, intermediário, quando o ângulo tinha 

valor entre 22° e 35°, e defeito ósseo horizontal ou raso, quando o ângulo era ≥36°.  

 

Figura 11 – Obtenção das medidas angulares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo do autor. A- Obtenção dos pontos de referência na imagem radiográfica para 
defeito angular. B- Obtenção do defeito angular na imagem radiográfica a partir dos pontos de 
referência. 
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4.3.9.2.3 Medida de área   

A medida da área (mm2) do defeito alveolar ósseo foi obtida a partir dos seguintes 

pontos (STEFFENSEN; WEBER, 1989) (FIGURA 12 A e B): 

a) B1B2D1 – área do defeito original circunscrita pelas linhas B1 a B2 (ponto em 

que a projeção de B1 na linha do longo eixo do dente toca a superfície radicular 

do dente afetado), B2 a D1 e D1 a B1 (na superfície da raiz). 

 
 
 

Figura 12 – Obtenção das medidas de área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: arquivo do autor. A- Obtenção dos pontos de referência na imagem radiográfica para área 
do defeito ósseo. B- Obtenção da área do defeito ósseo na imagem radiográfica a partir dos 
pontos de referência. 
 
 
 

4.3.9.3 Alinhamento e formação de imagem de registro para a SRD 

O processo de alinhamento consiste na correção dos erros de projeção geométricos 

entre duas imagens longitudinais contendo o mesmo objeto, mas que não são idênticas, 

decorrentes de diferenças na angulação, na qual uma imagem pode estar translada ou 

rotacionada em relação a outra. Para a realização do alinhamento e formação da imagem de 

registro, foi utilizado o programa Regeemy - Image Registration and Mosaicking versão 0.2.43 

- RCB (DPI - INPE São José dos Campos, São Paulo, Brazil & Vision Lab – Electrical and 

A B 

B1 B2 

D1 
B1 B2 

D1 



73 
 

Computer Engineering Department, University of California, Santa Barbara, USA) de livre 

download (http://regima.dpi.inpe.br/download.html) mediante registro no DPI-INPE. 

Foi feita a seleção dos pontos de controle de forma automática na primeira imagem, 

dentro de uma região selecionada, e em quantidade múltipla, para que o programa gerasse 

pontos homólogos na segunda imagem, servindo de coordenadas para que os algoritmos do 

software pudessem alinhá-las, criando uma terceira imagem, a de registro, de acordo com a 

projeção geométrica da imagem de referência. A função de correspondência (registro de 

imagem) foi utilizada para deformar a imagem final com o objetivo de alinhá-la o mais perfeito 

possível com a imagem inicial. A precisão do registro foi garantida pela identificação correta 

dos pontos de controle. O método semi-automático é específico para diferentes tipos de imagens 

e necessita de menor interação com o usuário, no qual foi selecionada uma pequena área 

envolvendo os pontos de controle na primeira imagem, e estes foram identificados 

automaticamente na segunda imagem. O programa marca os pontos automaticamente na 

imagem inicial, mas antes de realizar a sobreposição, questiona se o operador aceita as 

marcações. Caso não haja interesse em algum ponto marcado, seja por falta de coincidência ou 

alinhamento, pode ser descartado. Obteve-se um número maior de pontos-controle. A 

transformação projetiva é a transformação utilizada para radiografias odontológicas (DOTTO, 

2005). 

4.3.9.4 Correção de contraste  

 No momento em que se realizou a formação da imagem registro, fez-se a opção no 

programa pela equalização de contraste, conforme Manual “Regeemy – sistema para registro e 

mosaico de imagens - Manual de instruções para uso em Odontologia” (DOTTO, 2005). A 

equalização foi alcançada utilizando a técnica de Ruttmann et al. (1986), na qual o histograma 

total da primeira imagem é aplicado na segunda, igualando a média e também o desvio-padrão 

dos níveis de cinza das imagens, aplicáveis automaticamente dentro do programa. 

4.3.9.5 Subtração radiográfica digital (SRD) 

 A avaliação radiográfica das alterações ósseas foi realizada também por meio do 

método de subtração radiográfica digital com o programa Regeemy, conforme o manual 

(DOTTO, 2005), que permitiu o registro das imagens a posteriori (correção dos erros de 

projeção geométricos) e a correção gama (correção de diferenças de brilho e contraste entre 

duas imagens radiográficas). Para a sua realização são feitos os mesmos procedimentos de 
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alinhamento, porém a segunda imagem agora é a imagem de registro já tratada. Após esse 

alinhamento selecionou-se a opção “subtração da imagem 2-1”. Assim, as imagens foram 

subtraídas pixel a pixel com execução prévia do registro de imagens a posteriori (FIGURA 13). 

Figura 13 – Subtração radiográfica digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. A) Imagem inicial em T0. B) Imagem em T6. C) Marcação 
manual dos múltiplos pontos-controle no programa Regeemy na imagem inicial. D) 
Marcação automática dos múltiplos pontos-controle na imagem em T6. E) 
Aquisição da imagem registro. F) Subtração da imagem registro (E) menos a 
imagem em T0 (A). 
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4.3.9.6 Avaliação dos níveis de cinza (NC)  

Após a obtenção das imagens subtraídas no Programa Regeemy, a quantificação da 

avaliação radiográfica dos NC foi feita por meio do cálculo do histograma de uma região de 

interesse (ROI). Para a realização desse cálculo foi utilizado o programa Image J versão IJ 

1.46r (National Institute of Mental Health, Bethesda, Mearyland, USA).  

Foram criadas 4 ROI retangulares, de aproximadamente 100 (10x10) pixel2: uma 

região óssea de interesse (ROI) colocada sobre a crista alveolar (ROI1), outra a uma distância 

de 20 pixels apicalmente à ROI1 (ROI2) (ROSA et al, 2008), a terceira (ROI3) posicionada no 

terço médio da raiz e a quarta (ROI4) utilizada como controle, posicionada à distância do sítio 

tratado, na qual não foi esperado demonstrar qualquer alteração na densidade radiográfica 

durante o estudo.  As ROIs não tocavam a superfície radicular e não ficavam sobre a imagem 

compatível com ligamento periodontal. Para confecção das ROIs, foi selecionada no programa 

a opção de grade contendo quadrados de 100 pixel2 de área. A densidade radiográfica foi dada 

pela intensidade média dos tons de cinza de cada ROI. A unidade de medida fornecida pelo 

sistema consiste em uma escala de cinza que varia de 0 a 256, na qual o zero representa o preto, 

ou a perda óssea e o 256 representa o branco, ou o ganho ósseo, refletindo a densidade óssea 

radiográfica. As áreas que não apresentaram alteração na densidade resultaram em fundo de 

cinza neutro (pixels com valor médio de 128) (FIGURA 14).  

Os valores de média e desvio-padrão dos NC de cada área foram registrados e 

comparados em diferentes intervalos de tempo (T0 e T6/T12) para a determinação da alteração 

da densidade óssea a partir desse método.  

Foi registrado o número de sítios que apresentaram diminuição da densidade 

radiográfica alveolar (˂127), aumento da densidade radiográfica (˃129) e inalteração da 

densidade (entre 127 e 129). O ponto de corte para esta avaliação foi de 1 unidade. Há poucos 

estudos ditando qual o valor ideal a ser estabelecido que melhor representa estas alterações. Um 

valor reduzido presume que seja mais sensível em diagnosticar pequenas alterações ósseas 

(SILVA et al., 2010). 
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Figura 14: Determinação das regiões ósseas de interesse e medidas dos NC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo do autor. A) Seleção das ROI. B) Leitura dos níveis de cinza na ROI 1, contendo número 
de pixels, média, desvio padrão, mínimo, máximo e moda. ROI, região óssea de interesse. 

4.4 Análise estatística 

Após aplicação do teste de normalidade de Kolmogorov-Zmirnov, os dados foram 

trabalhados de acordo com a normalidade amostral.  

Para as amostras do exames hematológicos foi utilizado o teste T de Student. 

Foi empregado o teste ANOVA mista para comparar IP e IG intergrupo nos 

diferentes tempos e ANOVA de 2 vias para analisar o modelo linear geral com a variável 

dependente CD e os fatores grupo e medida angular ADB. 

Para o índice de SS intragrupo foi utilizado o teste Mc Nemar. 

Para avaliar os dados que foram registradas as frequências de distribuição, foi 

empregado o teste Qui-quadrado. 

Para comparar os valores PS, NIC, medidas lineares e NC intragrupo foi utilizado 

o teste de Wilcoxon ou Friedman para comparação intragrupo. Quando o resultado apresentou 

significância, foi realizado o teste de comparações múltiplas. Foi utilizado o teste Mann 

Whitney ou Kruskal-Walis para comparação intergrupo. 

ROI 1 

ROI 2 

ROI 3 

ROI 4 

A 

B 
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Todas as análises foram realizadas utilizando o programa Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) Software version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Foi utilizado nível 

de significância de 5%.  

4.5 Delineamento do estudo 

Figura 15 – Delineamento experimental.  

 
Após a triagem, a concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o exame clínico periodontal, 
a realização dos exames complementares, a padronização e a tomada radiográfica, os pacientes receberam o 
tratamento periodontal de raspagem e alisamento radicular (RAR) e depois foram randomizados em dois grupos: 
PLACEBO e TESTE. Os pacientes foram reavaliados após 3, 6 e 12 meses do término do tratamento de RAR. Na 
visita de 1 mês e de 3 meses receberam orientação de higiene bucal (OHB). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Recrutamento dos voluntários 

Foram analisados 250 participantes dentre os que procuraram a Clínica de 

Periodontia da Faculdade de Enfermagem, Farmácia e Odontologia da UFC, sendo que destes, 

32 foram incluídos no estudo, porém 11 não finalizaram, seja porque não compareceram ao 

retorno para reavaliação, seja por apresentarem algum critério de exclusão, totalizando uma 

amostra de 21 pacientes (n=273 sítios) divididos, em 2 grupos: um grupo PLACEBO contendo 

11 pacientes (n=165 sítios) e um grupo TESTE contendo 10 pacientes (n=108 sítios). 

 

5.2 Dados clínicos, sociodemográficos e laboratoriais dos 21 voluntários do estudo 

As características da população estudada incluindo idade, sexo, procedência, estado 

civil, escolaridade em anos, renda mensal, hipertensão, histórico de diabete familiar e etilismo 

aparecem ilustradas na TABELA 1. 

Os 21 participantes apresentaram média de idade de 46,86 anos e desvio-padrão de 

7,08, idade mínima de 32 anos e máxima de 58 anos, 16 (76,19 %) eram do gênero feminino e 

5 (23,81 %) eram do sexo masculino. Com relação à procedência, 71,43 % eram do interior do 

estado. Do total 47,62 % eram casados, 61,90 % estudaram entre 9 e 15 anos, 80,95 % recebiam 

menos do que 2 salários mínimos por mês, 71,43% reportaram não ser hipertensos, 57,14 % 

reportaram não possuir casos de diabete familiar e 52,38 % não ingeriam bebida alcoólica. 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos 21 voluntários no início do estudo, que foram 
atendidos no Serviço Odontológico da Clínica de Periodontia da Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza-CE, entre 2012 e 2015. (continua) 

CARACTERÍSTICAS NÚMERO DE INDIVÍDUOS 
n(%) 

MÉDIA ± DP 

Idade 

 

- 46,86 ± 7,08 

Sexo 

Masculino 
Feminino 

 

 
5 (23,81%) 

16 (76,19%) 

 

Procedência 

Capital 
Interior 

 

 
6 (28,57%) 

15 (71,43%) 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas dos 21 voluntários no início do estudo, que foram 
atendidos no Serviço Odontológico da Clínica de Periodontia da Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza-CE, entre 2012 e 2015. (Conclusão) 

CARACTERÍSTICAS NÚMERO DE INDIVÍDUOS 
n(%) 

MÉDIA ± DP 

   
Escolaridade / Anos de estudo  
                       0 a 8 anos 
                       9 a 15 anos 

6 (28,57%)      
13 (61,90%) 

                      16 ou mais anos                                          2 (9,53%)     
 

 

 

Renda familiar mensal  
                0 a menos que 1 s.m.               1 (4,76%) 
                1 a menos que 3 s.m. 17 (80,95%) 
                 Mais que 3 s.m. 3 (14,29%) 
 

 

 

 

Hipertensão   
 Sim 6 (28,57 %) 
 Não            15(71,43%) 

  

Diabete familiar 

                                    Sim                                 9 (42,86%) 
 Não 12 (57,14%) 

 
 

 

Etilismo   
 Não bebe 11 (52,38%)   
 Somente fins de semana 7 (33,33%)   
 Frequentemente 3 (14,29%)   

   
s.m.=salário mínimo 

Os dados clínicos e sociodemográficos dos 21 participantes foram tabulados e 

analisados para avaliação da homogeneidade de acordo com os grupos experimentais no 

período inicial (T0) do estudo. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os mesmos 

(p>0,05) quando comparados quanto à idade, número de dentes e de sítios avaliados (média e 

desvio-padrão) (TABELA 2). Em relação ao gênero, 7 dos 11 voluntários (63,64 %) do grupo 

PLACEBO e 9 dos 10 voluntários (90 %) do grupo TESTE eram mulheres.  

Tabela 2 – Características clínicas e idade (média e desvio-padrão) dos 21 pacientes de acordo com o grupo 
PLACEBO (n=11) e grupo TESTE (n=10), que foram atendidos na Clínica de Periodontia da Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2012 e 2015. 

CARACTERÍSTICAS     
DA AMOSTRA PLACEBO TESTE Total p valor 

Idade (anos) 
 

Número de dentes  
 

45,73 (7,73) 
 

68 

48,10 (6,45) 
 

51 

 
 

119 
 

0,457 
 

Média de dentes por 
paciente  

 
Número de sítios  

 

Média de sítios por 
paciente  

6,18 (1,99) 
 
 

165 
 

15 (7,64) 

5,67 (2,35) 
 
 

108 
 

12 (7,62) 

5,95 (2,11) 
 
 

273 
 

13,65 (7,58) 

0,608 
 
 
 
 

0,394 

Teste t de Student (α=5%)  



80 
 

Os pacientes que concordaram com o TCLE realizaram exame hematológico no 

período inicial do estudo (T0). A avaliação hematológica consistiu do hemograma completo, 

coagulograma, colesterol e suas frações, cálcio, AST, ALT e fosfatase alcalina e demonstrou 

que os valores situaram-se dentro dos padrões de normalidade (TABELA 3).                    

Tabela 3 – Média e desvio-padrão dos valores encontrados nos exames 

hematológicos dos pacientes antes do tratamento convencional (T0). 

PARÂMETRO HEMATOLÓGICO Mínimo Máximo Média DP 

Hemácias (milhões/mm3) 3,54 6,23 4,61 ,611 

Hemoglobina (g/dL) 7,6 15,8 12,89 1,86 

Hematócrito (%) 26,2 46,4 38,39 4,56 

Volume corpuscular médio (VCM) (fL) 61,2 94,1 83,71 7,88 

Hemoglobina corpuscular média (HCM) (pg) 17,8 32,2 28,09 3,47 

Concentração da hemoglobina corpuscular média 

(CHCM) (g/dL) 
29,0 35,1 33,47 1,52 

Amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos 

(RDW) (%) 
12,2 20,2 13,81 1,82 

Leucócitos (/mm3) 3000 10700 5920 1763,25 

Neutrófilos (/mm3) 37 78 58,60 9,59 

Promielócitos (/mm3) 0 0 ,00 ,00 

Mielócitos (/mm3) 0 0 ,00 ,00 

Metamielócitos (/mm3) 0 0 ,00 ,00 

Bastões (/mm3) 0 0 ,00 ,00 

Segmentados (/mm3) 37 78 58,60 9,59 

Eosinófilos (/mm3) 1 7 2,60 1,82 

Basófilos (/mm3) 0 0 ,00 ,00 

Linfócitos (/mm3) 17 51 32,35 8,42 

Monócitos (/mm3) 2 8 6,45 1,39 

Plaquetas (/mm3) 198000 411000 242209,90 93354,68 

Tempo de protrombina (TAP) (s) 11,2 14,2 12,67 ,68 

Tempo de tromboplastina parcial ativa (TTPA) (s) 23,0 30,9 26,77 2,19 

Tempo de sangramento (s) 90 180 123 32,13 

Cálcio (mg/dL) 8,6 10,1 9,22 ,40 

Colesterol total (mg/dL) 122 253 177,95 40,48 

Colesterol HDL (mg/dL) 24 62 43,10 10,53 

Colesterol LDL (mg/dL) 72,4 188,8 110,99 28,36 

Colesterol VLDL (mg/dL) 7 62,2 20,11 12,55 

Triglicerídeos (mg/dL) 35 311 100,55 62,73 

Aspartato aminotransferase (AST) (U/L) 10 36 20,35 5,18 

Alanina amino transferase (ALT) (U/L) 13 62 22,45 10,78 

Fosfatase alcalina (mg/dL) 49 216 122,50 47,80 
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5.3 Análise dos parâmetros hematológicos dos voluntários antes (T0) e 6 meses (T6) após 

o término do tratamento convencional de acordo com os dois grupos experimentais. 

Na análise intragrupo, a avaliação dos parâmetros hematológicos demonstraram 

que no grupo TESTE, houve aumento dos valores de fosfatase alcalina em T6 (142 mg/dL) em 

relação à T0 (115,40 mg/dL).  

Na análise intergrupo, não houve diferença entre as variáveis testadas nos diferentes 

grupos em T0 (p˃0,05). Em T6, o grupo PLACEBO apresentou média de contagem de 

leucócitos mais alta (7300 ± 2374,17) quando comparadas ao grupo TESTE (4400 ± 941,63) 

(p<0,05) (TABELA 4). 

Tabela 4 – Média e desvio-padrão dos valores encontrados nos exames hematológicos dos 
pacientes do grupo PLACEBO e do grupo TESTE antes (T0) e 6 (T6) meses após o término do 
tratamento convencional. (Continua) 

PARÂMETRO 
HEMATOLÓGICO 

PLACEBO 

T0 

TESTE 

T0 

PLACEBO  

T6 

TESTE 

T6 

Hemácias (milhões/mm3) 4,73(0,51) 4,49(0,70) 4,90(0,43) 4,91(1,02) 

Hemoglobina (g/dL) 13,36(1,75) 12,33(1,90) 14(1,71) 13,60(0,56) 

Hematócrito (%) 39,65(4,29) 36,86(4,61) 40,87(4,25) 40,43(2,23) 

VCM  (fL) 83,96(4,32) 82,97(10,57) 83,56(7,38) 84,25(12,55) 

HCM (pg) 28,23(1,05) 27,79(4,61) 28,59(3,02) 28,53(5,53) 

CHCM (g/dL) 33,64(1,20) 33,31(1,84) 34,20(0,89) 33,70(1,71) 

RDW (%) 13,61(1,16) 14,02(2,36) 13,71(1,34) 13,80(1,15) 

Leucócitos (/mm3) 6640 

(1969,32) 

5200 

(1238,28) 

7300 

(2374,17) 

4400 

(941,63) 

Neutrófilos (/mm3) 61,70(8,70) 55,50(9,86) 59,43(6,85) 51,50(9,95) 

Promielócitos (/mm3) 0 0 0 0 

Mielócitos (/mm3) 0 0 0 0 

Metamielócitos (/mm3) 0 0 0 0 

Bastões (/mm3) 0 0 0 0 

Segmentados (/mm3) 61,70(8,70) 55,50(9,86) 59,43(6,85) 51,50(9,95) 

Eosinófilos (/mm3) 2,90(2,02) 2,30(1,64) 2,71(2,21) 1,25(0,50) 

Basófilos (/mm3) 0 0 0 0 

Linfócitos (/mm3) 29,40(7,49) 35,30(8,63) 31,71(6,68) 40,25(8,81) 

Monócitos (/mm3) 6,00(1,76) 6,90(0,74) 6,14(1,57) 7(0,82) 

Plaquetas (/mm3) 245800 

(89118,90) 

239019 

(102131,39) 

251857,14 

(69448,85) 

211250 

  (47154,89) 

TAP (s) 12,56(0,44) 12,77(0,88) 12,79(0,87) 12(1,09) 

TTPA (s) 27,03(2,26) 26,51(2,21) 25,83(1,85) 24,43(1,62) 

T sangramento (s) 132(32,23) 114(30,98) 126 (29,64) 120(24,50) 
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Tabela 4 – Média e desvio-padrão dos valores encontrados nos exames 
hematológicos dos pacientes do grupo PLACEBO e do grupo TESTE antes 
(T0) e 6 (T6) meses após o término do tratamento convencional. 
(Conclusão) 

PARÂMETRO 
HEMATOLÓGICO 

PLACEBO 

T0 

TESTE 

T0 

PLACEBO  

T6 

TESTE 

T6 
 

Cálcio (mg/dL) 9,10(0,40) 9,35(0,39) 9,07(0,83) 9,20(0,55) 

Colest total (mg/dL) 167,40(22,24) 181,00(43,55) 169,14(25,39) 204,25(46,52) 

Colest HDL (mg/dL) 41,50(12,00) 44,70(9,18) 39,86(8,26) 47,25(8,38) 

Colest LDL (mg/dL) 105,20(15,73) 116,78(37,09) 97,94(22,49) 135,30(43,96) 

Colest VLDL (mg/dL) 20,70(15,82) 19,52(9,02) 39,94(38,05) 21,70(9,05) 

Triglicerídeos (mg/dL) 103,50(79,11) 97,60(45,08) 118,97(99,98) 108,50(45,27) 

AST (U/L) 21,70(6,24) 19(3,71) 28(20,60) 22,25(4,50) 

ALT (U/L) 24,20(14,16) 20,70(6,18) 33,57(32,42) 21,00(2,00) 

Fosf alcalina (mg/dL) 129,60(60,42) 115,40(32,57) 140,57(45,73)   142(31,06)+ 
(*) comparação intergrupo -  significativo em relação ao grupo PLACEBO em T6 (p<0,05); (+) comparação 
intragrupo - significativo em relação a T0 (p˂0,05). Teste T de Student                                                                                                

 

5.4 Análise dos parâmetros clínicos Profundidade de Sondagem (PS), Nível de Inserção 

Clínica (NIC), Sangramento à Sondagem (SS), Índice de Placa (IP), Índice Gengival 

(IG) nos três tempos do estudo T0, T3 e T6.  

A avaliação dos parâmetros clínicos de todos os pacientes envolvidos em T0 

demonstrou que os valores iniciais situaram-se dentro de um padrão de PC e após o tratamento 

esses valores reduziram significativamente nos dois grupos (p<0,0001) (TABELA 5). 

Tabela 5 – Parâmetros clínicos (média e desvio-padrão) antes (T0), 3 meses (T3) e 6 meses 
(T6) após o término do tratamento convencional nos 21 pacientes do estudo. 

 
PARÂMETRO 

 
T0 T3 T6 

PS (mm) 
DP 

5,92  
(1,25) 

2,27  
(1,56) * 

2,23 
 (1,67) * 

NIC (mm) 
DP 

6,48 
(1,71) 

3,62 
(2,05) * 

3,63 
(2,06) * 

SS (%) 100% 35,53% * 35,90% * 
IP (%) 

DP 
71,29  

(26,52) 
25,69  

(20,24) * 
27,01  

(18,60) * 
IG (%) 

DP 
50,76  

(27,44) 
28,12  

(18,26) * 
21,91 

(13,25) * 
* p<0,0001 em relação a T0, n=273, PS, profundidade de sondagem; NIC, nível de inserção clínica; SS, índice de 
sangramento à sondagem; IP, índice de placa; IG, índice gengival; DP, desvio-padrão; ANOVA 

Ao final do período experimental foram observadas diferenças estatísticas em todas 

as variáveis nos parâmetros clínicos dentro de cada grupo entre T0, T3 e T6. Considerando a 
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PS, os testes de Friedman mostraram que os valores de medida diferem entre os intervalos de 

tempo observados no grupo PLACEBO [X2 (2) = 237,431; p<0,001]. O teste de comparações 

múltiplas mostrou que os valores de PS em T3 e T6 diferem de T0. Constatou-se redução de 

5,94 mm para 2,43 mm (diferença média de 3,51 mm) em T3 e para 2,32 mm (diferença média 

de 3,62 mm) em T6 no grupo PLACEBO (p<0,0001). Já no grupo TESTE houve uma redução 

de 5,90 mm para 2,04 mm (redução média de 3,86 mm) em T3 e para 2,08 mm (redução média 

de 3,82 mm) em T6 (p<0,0001). Os testes de Friedman mostraram que os valores de medida de 

PS diferem entre os intervalos de tempo observados no grupo TESTE [X2 (2) = 198,688; 

p<0,001]. O teste de comparações múltiplas mostrou que os valores de PS no tempo T3 e T6 

diferem do T0.  

Também houve redução no NIC no grupo PLACEBO. Os testes de Friedman 

mostraram que os valores de medida de NIC diferem entre os intervalos de tempo observados 

[X2 (2) = 174,056; p<0,001]. O teste de comparações múltiplas mostrou que os valores de NIC 

em T3 e T6 diferem de T0. Constatou-se redução dos valores de 6,46mm para 3,95 (ganho de 

inserção de 2,51mm) em T3 e para 3,88mm (ganho de inserção de 2,58mm), em T6 (p<0,0001). 

Já no grupo TESTE, os testes de Friedman mostraram que os valores de medida de NIC diferem 

entre os intervalos de tempo [X2 (2) = 177,249; p<0,001]. O teste de comparações múltiplas 

mostrou que os valores de NIC em T3 e T6 diferem do T0. Nesse grupo constatou-se redução 

estatisticamente significativa de 6,52 mm para 3,12 mm (ganho de inserção de 3,40mm), em 

T3 e para 3,28 mm (ganho de inserção de 3,24 mm), em T6 (p<0,0001).  

Houve redução significativa quanto ao SS após o tratamento no grupo PLACEBO 

(p<005). O SS apresentou variação no percentual de sítios com sangramento após sondagem 

com redução do valor de 100% para 38,8%, em T3 e para 40% em T6 no grupo PLACEBO 

(p<0,0001). Houve redução significativa após o tratamento também no grupo TESTE (p<005). 

Houve redução significativa do percentual de sítios com sangramento após sondagem 

apresentando alteração do valor de 100% para 30,6% e 29,6%, após 3 e 6 meses do término do 

tratamento convencional, respectivamente, no grupo TESTE.  

O IP também apresentou alteração significativa reduzindo o percentual de faces 

dentárias com placa visível de 69,97% para 27,95% e 27,06%, em T3 e T6, respectivamente, 

no grupo PLACEBO (p<0,001). Já no grupo TESTE houve redução desse índice de 72,90% 

para 22,93% em T3 e para 26,95%, em T6 (p<0,01).  
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O IG apresentou redução do percentual de sangramento gengival de 45,79% para 

20,56% após 3 meses do término do tratamento convencional (p<0,05) no grupo PLACEBO, e 

no grupo TESTE houve redução significativa neste índice entre T0 e T3, quando reduziu o 

percentual de 56,82% para 23,57% (p<0,01) (TABELA 6). 

Com os resultados relatados observou-se que ambos os grupos experimentais 

responderam com melhoras nas condições clínicas frente aos tratamentos a que foram 

submetidos. 

Tabela 6 – Parâmetros clínicos (média e desvio-padrão) antes (T0), após 3 meses (T3) e 6 meses 

(T6) do término do tratamento convencional – comparação intragrupo. 

PARÂMETRO PLACEBO (n=165) TESTE (n=108) 
Início 3 meses 6 meses Início 3 meses 6 meses 

PS (mm) 
DP 

5,94 
(1,30) 

2,43 
(1,83) * 

2,32 
(1,99) * 

5,90 
(1,17) 

2,04 
(0,98) * 

2,08 
(0,99) * 

NIC (mm) 
DP  

6,46 
(1,65) 

3,95 
(2,24) * 

3,88 
(2,34) * 

6,52 
(1,82) 

3,12 
(1,62) * 

3,28 
(1,49) * 

SS (%)  100% 38,8% * 40% * 100% 30,6%* 29,6%* 
IP (%)  

DP 
69,97 

(23,22) 
27,95 

(19,50) * 
27,06 

(18,31)* 
72,90 

(31,50) 
22,93 

(21,96)** 
26,95 

(20,08)** 
IG (%)  

DP 
45,79 

(24,68) 
20,56 

(10,37)*** 
25,63 

(17,97) 
56,82 

(30,84) 
23,57 

(16,64)** 
31,17 

(19,21) 

* p<0,0001 comparado com T0; **p<0,01 comparado a T0; *** p<0,05 comparado a T0, n=número de sítios; PS, 
profundidade de sondagem; NIC, nível de inserção clínica; SS, índice de sangramento à sondagem; IP, índice de 
placa; IG, índice gengival; DP, desvio-padrão; teste de Friedman. 

Após tratamento com sinvastatina ou placebo, verificou-se que houve diferença 

entre os grupos nos diferentes intervalos de tempo no parâmetro clínico NIC. Houve diferença 

em T3 (p<0,05), quando esse valor reduziu em 52,15% no grupo TESTE e 38,85% no grupo 

PLACEBO (p˂0,05) (TABELA 7).  
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Tabela 7 – Parâmetros clínicos (média e desvio-padrão) após 3 meses (T3) e 6 meses (T6) do 

término do tratamento convencional – comparação intergrupo. 

PARÂMETRO  3 MESES   6 MESES  
Placebo % 

alteração 
Teste % Placebo % 

alteração 
Teste % 

PS(mm) 
DP  

2,43 
(1,83) 

59,09% 2,04 
(0,98) 

65,42% 2,32 
(1,99) 

60,94% 2,08 
(0,99) 

64,75% 

NIC(mm) 
DP 

3,95 
(2,24) 

38,85% 3,12 
(1,62)  

52,15%
*** 

3,88 
(2,34) 

39,94% 3,28 
(1,49) 

49,69% 

SS (%)  38,8% 61,2% 30,60% 69,40% 40% 60% 29,60% 70,40% 
IP (%) 

DP 
27,95 

(19,50) 
60,05% 22,93 

(21,96) 
52,75% 27,06 

(18,31) 
69,92% 26,95 

(20,08) 
64,40% 

IG (%) 
DP 

20,56 
(10,37) 

55,10% 23,57 
(16,64) 

44,03% 25,63 
(17,97) 

58,52% 31,17 
(19,21) 

45,14% 

 *** p<0,05 comparado com o grupo PLACEBO; n(PLACEBO)=165; n(TESTE)=108; PS, profundidade de 
sondagem; NIC, nível de inserção clínica; SS, índice de sangramento à sondagem; IP, índice de placa; IG, índice 
gengival; DP, desvio-padrão; teste de Mann-Whitney. 

 

5.5 Análise dos parâmetros clínicos Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção 

Clínica (NIC), em bolsas estratificadas conforme a profundidade de sondagem inicial 

em T0, T3 e T6 – comparação intergrupo  

Foi realizada a estratificação das bolsas periodontais nos parâmetros PS e NIC para 

avaliar a significância estatística da resposta ao tratamento ao longo do estudo. Analisando cada 

grupo separadamente, verificou-se que houve melhora significativa desses parâmetros clínicos, 

reduzindo a frequência de sítios com bolsas entre 4-5 mm e ≥6 mm e aumentando a frequência 

dos sítios com PS≤3mm em ambos os grupos experimentais.  

Analisando o parâmetro PS dentro de cada grupo tratado observou-se que dos 165 

sítios avaliados do grupo PLACEBO, 94 (57%) sítios possuíam PS de 5 mm e 71 (43%) sítios 

possuíam PS ≥6 mm em T0. Dos 165 sítios tratados, 132 (80%) reduziram a PS para ≤3 mm, 

22 (13,3%) sítios apresentaram PS entre 4-5mm e 11 (6,7%) sítios permaneceram com bolsas 

˃6 mm em T3. E em T6, dos 165 sítios avaliados do grupo PLACEBO, 140 (84,8%) sítios 

possuíam PS ≤3 mm, 10 (6,1%) sítios tiveram sua medida de PS entre 4-5mm e 15 (9,1%) sítios 

possuíam PS ≥6 mm. Dos 108 sítios avaliados no grupo TESTE, 57 possuíam sítios com bolsas 

de 5 mm e 51 sítios possuíam bolsas ≥6mm em T0. Dos 108 sítios tratados, 102 (94,4%) 

reduziram a PS para ≤3 mm, 6 (5,6%) sítios apresentaram PS entre 4-5mm e nenhum sítio 

apresentou bolsa com PS ≥6 mm em T3. E em T6, dos 108 sítios tratados do grupo TESTE, 

100 (92,6%) possuíam PS ≤3 mm, 8 (7,4%) sítios tiveram sua medida de PS entre 4-5 mm e 

nenhum sítio apresentou bolsa com PS ≥ 6mm (TABELA 8) (GRÁFICO 1).  
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Tabela 8 – Frequência (porcentagem) de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS e 
de NIC ≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, no início (T0), após 3 (T3) e 6 meses (T6) do término do 
tratamento convencional – estratificação das bolsas (comparação intergrupo). 

 
 

 
 

 
 

       PROFUNDIDADE DE SONDAGEM 

PARÂMETRO TRATAMENTO TEMPO LEVE 
≤3mm 

MODERADA 
4-5mm 

SEVERA 
≥6mm 

PS PLACEBO T0 0,00(0,00) 94 (57) 71 (43) 
 n=165 T3 132 (80)  22 (13,3) 11 (6,7)  
  T6 140 (84,8) 10 (6,1) 15 (9,1) 
 TESTE T0 0,00 (0,00) 57 (52,8) 51 (47,2) 
 n=108 T3 102 (94,4) * 6 (5,6) * 0,00 (0,00) * 
  T6 100 (92,6) 8 (7,4) 0,00 (0,00) * 

NIC PLACEBO T0 0,00 (0,00) 69 (41,8) 96 (58,2) 
 n=165 T3 77 (46,7) 54 (32,7) 34 (20,6) 
  T6 83 (50,3) 56 (33,9) 26 (15,8) 
 TESTE T0 0,00 (0,00) 46 (42,6) 62 (57,4) 
 n=108 T3 64 (59,3) * 38 (35,2)  6 (5,6) * 
  T6 58 (53,7) 43 (39,8) 7 (6,5) 

*- p<0,01 quando comparado ao grupo placebo; PS, profundidade de sondagem; NIC, nível de inserção clínica; 
teste Qui-quadrado. 

Analisando o parâmetro NIC, dos 165 sítios avaliados do grupo PLACEBO, 69 

(41,8%) sítios possuíam NIC entre 4-5 mm e 96 (58,2%) sítios possuíam NIC ≥ 6mm em T0. 

Dos 165 sítios tratados, 77 (46,7%) reduziram o NIC para ≤3 mm, 54 (32,7%) sítios 

apresentaram NIC entre 4-5 mm e 34 (20,6%) sítios permaneceram com bolsas ≥6 mm em T3. 

E em T6, dos 165 sítios avaliados do grupo PLACEBO, 83 (50,3%) sítios possuíam NIC ≤3mm, 

56 (33,9%) sítios tiveram sua medida de NIC entre 4-5 mm e 26 (15,8%) sítios possuíam NIC 

≥6 mm. Dos 108 sítios avaliados no grupo TESTE, 46 (42,6%) possuíam sítios com NIC entre 

4-5 mm e 62 (57,4%) sítios possuíam NIC ≥6 mm em T0. Dos 108 sítios tratados, 64 (59,3%) 

reduziram o NIC para ≤3 mm, 38 (35,2%) sítios apresentaram NIC entre 4-5 mm e 6 (5,6%) 

sítios apresentaram NIC ≥6 mm em T3. E em T6, dos 108 sítios tratados do grupo TESTE, 58 

(53,7%) possuíam NIC ≤3 mm, 43 (39,8%) sítios tiveram sua medida de NIC entre 4-5 mm e 7 

(6,5%) sítios apresentaram NIC ≥6 mm (TABELA 8) (GRÁFICO 2). 

Portanto, foi verificado que ambas as terapias foram eficazes na redução da 

profundidade das bolsas ao longo do tempo. Não houve diferença entre os valores de PS, nem 

de NIC, no tempo inicial observado entre os grupo PLACEBO e TESTE (p>0,05). Nota-se que 

em T0 não há nenhum sítio com PS ou NIC ≤3 mm devido a um dos critérios de inclusão da 

pesquisa.  

Os testes Qui-quadrado mostraram que na análise a partir da estratificação, o 

percentual de sítios com PS ≤3 mm foi maior no grupo TESTE (94,4%) do que no grupo 

PLACEBO (80%) e a frequência das bolsas com PS entre 4-5mm e ≥6 mm foi menor no grupo 
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TESTE (5,6% e 0%, respectivamente) do que no grupo PLACEBO (13,3% e 6,7%, 

respectivamente) em T3 (p<0,01). Em T6 houve diferença no percentual de bolsas com PS ≥6 

mm entre os grupos, onde houve frequência nula no grupo TESTE e percentual de 9,1% no 

grupo PLACEBO (p˂0,01), porém, não houve diferença entre os grupos no percentual de sítios 

≤3 mm e com bolsas entre 4-5 mm (GRÁFICO 1). Analisando o parâmetro NIC, a frequência 

de sítios com medida ≤3 mm foi maior no grupo TESTE (59,3%) do que no grupo PLACEBO 

(46,7%) em T3(p<0,01). Da mesma forma, os sítios com NIC entre 4-5mm estiveram mais 

frequentes no grupo TESTE (35,2%) do que no grupo PLACEBO (32,7%) em T3. Porém, a 

frequência dos sítios com NIC profundos (≥6 mm) foi menor no grupo TESTE (5,6%) quando 

comparado ao grupo PLACEBO (20,6%) no intervalo T3 (p<0,01). Já em T6 não houve 

diferença no parâmetro NIC entre os dois grupos (TABELA 8) (GRÁFICO 2). 
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Gráfico 1 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS 
≤3 mm, 4-5 mm e ≥6 mm, no início (T0), após 3 (T3) e 6 meses (T6) do término do tratamento 
convencional – comparação intergrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) em T0. B) em T3. C) em T6. * p<0,01 em relação ao grupo PLACEBO; n (placebo)=165 sítios, n(teste)=108 
sítios, PS, profundidade de sondagem. Teste Qui-quadrado. 
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Gráfico 2 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos 
de NIC≤3 mm, 4-5 mm e ≥6 mm, no início, após 3 (T3) e 6 meses (T6) do término do 
tratamento convencional – comparação intergrupo. 
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Outra análise relacionada à PS foi realizada para avaliar a resposta ao tratamento 

em T3 e T6 de acordo com a PS em T0, ou seja, bolsas moderadas (PS=5 mm) e profundas 

(PS≥6 mm). Na análise intragrupo, pode-se observar que no grupo PLACEBO, dos 94 sítios 

com PS de 5 mm em T0, 88 sítios (93,6%) reduziram para valores ≤3 mm, 5 sítios (5,3%) 

mediram entre 4-5 mm e 1 sítio (1,1%) teve sua medida aumentada para valores ≥6 mm em T3. 

Dos 71 sítios com PS ≥6 mm em T0, 44 sítios (62%) reduziram para medidas ≤3mm, 17 sítios 

(23,9%) tiveram suas medidas entre 4-5mm e 10 sítios (14,1%) mantiveram-se na categoria 

mais severa em T3. Após 6 meses do término do tratamento, dos 94 sítios do grupo PLACEBO 

com PS de profundidade de 5mm em T0, 87 sítios (92,5%) reduziram para PS ≤3 mm, 4 sítios 

(4,3%) mediram entre 4-5 mm e 3 sítios (3,2%) atingiram a profundidade ≥6 mm. Nesse mesmo 

período, dos 71 sítios que exibiram PS ≥6 mm, 53 sítios (74,6%) reduziram para níveis ≤3 mm, 

6 sítios (8,5%) reduziram para níveis de PS entre 4-5mm e 12 sítios (16,9%) mantiveram-se 

com profundidade ≥6mm (GRÁFICO 3).  

Gráfico 3 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros 
clínicos de PS ≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com a PS em T0 no grupo 
PLACEBO. 
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A) em T3. B) em T6. *p<0,01 em relação ao grupo ≥6mm; PS, profundidade de sondagem. Teste Qui-

quadrado 

Analisando a resposta ao tratamento a partir da PS em T0 (bolsas rasas e profundas), 

observou-se que no grupo TESTE, dos 57 sítios com PS de 5mm em T0, 56 sítios (98,2%) 

reduziram para PS ≤3mm, 1 sítio (1,8%) teve PS entre 4-5 mm e nenhum sítio aumentou sua 

PS para níveis ≥6 mm em T3. E dos 51 sítios com PS≥6 mm em T0, 46 sítios (90,2%) reduziram 

para medidas ≤3 mm, 5 sítios (9,8%) reduziram suas medidas para profundidades entre 4-5 mm 

e nenhum sítio manteve-se nesta categoria em T3. Após 6 meses do término do tratamento, dos 

57 sítios com PS de 5 mm em T0, 55 sítios (96,5%) reduziram para valores ≤3 mm, 2 sítios 

(3,5%) mediram entre 4-5 mm e nenhum sítio aumentou para PS ≥6 mm. Nesse mesmo período, 

dos 51 sítios que exibiram PS ≥6 mm, 45 sítios (88,2%) sítios reduziram as medidas em níveis 

≤3mm, 6 sítios (11,8%) reduziram para valores entre 4-5mm de PS e nenhum sítio permaneceu 

com medida de PS ≥6 mm. Não houve diferença na resposta ao tratamento conforme a 

profundidade de bolsa nos em T3 e T6 no grupo TESTE (p˃0,05) (GRÁFICO 4). 
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Gráfico 4 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de PS 
≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com a PS em T0 no grupo TESTE. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) em T3. B) em T6. PS, profundidade de sondagem. Teste Qui-quadrado. 

Outra análise relacionada ao NIC foi realizada para avaliar a resposta ao tratamento 

em T3 e T6 de acordo com o NIC em T0 (NIC entre 4-5 mm e NIC≥6 mm). Na análise 

intragrupo, pode-se observar que no grupo PLACEBO, dos 69 sítios com NIC entre 4-5 mm 

em T0, 49 sítios (71%) reduziram a NIC para valores ≤3 mm, 15 sítios (21,7%) mantiveram-se 

com NIC nessa categoria e 5 sítios (7,3%) tiveram suas medidas aumentadas para valores ≥6 

mm em T3. Dos 96 sítios com NIC ≥6 mm em T0, 28 sítios (29,2%) reduziram para medidas 

≤3 mm, 39 sítios (40,6%) tiveram suas medidas entre 4-5 mm e 29 sítios (30,2%) mantiveram-

se na categoria mais profunda em T3. Após 6 meses do término do tratamento, dos 69 sítios do 

grupo PLACEBO com NIC entre 4-5 mm em T0, 45 sítios (65,2%) reduziram para NIC ≤3 
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mm, 20 sítios (29%) mantiveram-se nessa categoria e 4 sítios (5,8%) atingiram a profundidade 

≥6mm. Nesse mesmo período, dos 96 sítios que exibiram NIC ≥6 mm, 38 sítios (39,6%) 

reduziram para níveis ≤3 mm, 36 sítios (37,5%) reduziram para níveis de NIC entre 4-5 mm e 

22 sítios (22,9%) mantiveram-se com profundidade ≥6 mm (GRÁFICO 5).  

Gráfico 5 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de NIC 

≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com o NIC em T0 no grupo PLACEBO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) em T3. B) em T6. *p<0,01em relação ao grupo ≥6mm; NIC, nível de inserção clínica. Teste Qui-quadrado. 
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tratamento, dos 46 sítios com NIC entre 4-5 mm em T0, 36 sítios (78,3%) reduziram para 

valores ≤3 mm, 10 sítios (21,7%) mantiveram-se nessa categoria e nenhum sítio aumentou sua 

profundidade para níveis ≥6 mm. Nesse mesmo período, dos 62 sítios que exibiram NIC ≥ 

6mm, 22 sítios (35,5%) sítios reduziram as medidas em níveis ≤3 mm, 33 sítios (53,2%) 

reduziram para valores entre 4-5 mm de NIC e 7 sítios (11,3%) permaneceram com medida de 

NIC ≥6 mm (GRÁFICO 6). 

Gráfico 6 – Frequência/porcentagem de distribuição de sítios com parâmetros clínicos de NIC 
≤3 mm, 4-5 mm, ≥6 mm, de acordo com o NIC em T0 no grupo TESTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) em T3. B) em T6. *p<0,01 em relação ao grupo ≥6mm; NIC, nível de inserção clínica. Teste Qui-quadrado. 
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em T0 do grupo TESTE atingiram as mesmas medidas em T3. No grupo PLACEBO, 17 sítios 

(23,96%) diminuíram os valores para 4-5mm, enquanto que 5 sítios (9,8%) do grupo TESTE 

reduziram para o mesmo nível. E enquanto o grupo PLACEBO apresentou 10 sítios (14,1%) 

que permaneceram com PS ≥6 mm, o grupo TESTE não apresentou nenhum sítio com tal valor, 

ou seja, todos reduziram suas medidas em T3. Já em T6 houve diferença significativa entre os 

grupos experimentais quando 12 sítios (16,9%) ainda permaneceram com PS ≥6 mm mesmo 

após o tratamento no grupo PLACEBO, enquanto que no grupo TESTE nenhum sítio 

permaneceu com a mesma profundidade após tratamento convencional e uso sistêmico de 

sinvastatina. Os resultados demonstram que o grupo TESTE respondeu melhor ao tratamento 

em sítios com bolsas profundas do que o grupo PLACEBO (GRÁFICO 7). 

 
Gráfico 7 – Frequência/porcentagem de sítios com parâmetros clínicos de PS ≤3 mm, 4-5 mm, 

≥6 mm que apresentaram PS ≥6 mm em T0 (comparação intergrupo). 
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A) em T3. B) Em T6. *p<0,01 em relação ao grupo PLACEBO; PS, profundidade de sondagem. Teste Qui-
quadrado. 
5.6 Análise das medidas radiográficas lineares realizadas antes do início (T0), após 6 

meses (T6) e 12 meses (T12) do término do tratamento convencional nos grupos 

experimentais. 

Os pacientes selecionados contribuíram para uma análise de 77 sítios para a análise 

radiográfica das medidas lineares, sendo 53 sítios do grupo PLACEBO e 24 sítios do grupo 

TESTE. 

Considerando a resposta ao tratamento dentro de cada grupo, os testes de Friedman 

mostraram que os valores da medida AB diferem entre os intervalos de tempo observados no 

grupo PLACEBO [X2 (2) = 17,333; p<0,01]. O teste de comparações múltiplas mostrou que as 

medidas de AB em T12, 5,00 mm (±2,97), foram significativamente menores do que em T0, 

5,95 mm (±3,35) e em T6, 5,64 mm (±3,32). Ainda em relação ao grupo PLACEBO, não foi 

detectada diferença estatística na medida BD em T0, T6 e T12 (p>0,05). Já os valores de medida 

AD apresentaram diferença entre os intervalos de tempo observados [X2 (2) = 9,905; p<0,01]. 

O teste de comparações múltiplas mostrou que os valores de AD em T12, com 8,11 mm (±3,41), 

foram significativamente menores do que em T0, com 8,91 mm (±3,49). Não houve diferença 

entre os valores angulares (ADB), nem de medida de área (B1B2D1) entre os tempos 

observados. Com relação à alteração óssea (CD), os testes de Wilcoxon mostraram que os 

valores da medida em mm diferem entre os intervalos de tempo observados [Z=-2,970; p<0,01], 

nos quais houve um ganho ósseo maior em T12, com 0,81 mm (±1,95), do que em T6, com 

0,16 mm (±1,32); e os valores de alteração óssea (CD) proporcional ao comprimento da raiz 

(CD/AE, em percentual) também diferem nos intervalos observados (Z=-2,782; p<0,01). Em 

T12 houve um ganho médio de 4,43% (±1,14%), maior do que o ganho em T6 de 0,90% 

(±0,8%).  

No grupo TESTE, houve diferença nos valores de AB entre os intervalos 

observados (p˂0,01), segundo o teste de Friedman [X2 (2) = 11,217; p<0,01]. O teste de 

comparações múltiplas mostrou que as medidas de AB em T6, com 4,23 mm (±2,13), e em T12, 

com 4,03 mm (±1,69), foram significativamente menores do que em T0, com 5,01 mm (±2,52). 

Houve diferença nos valores de medida de BD entre T12 e T0, no qual houve redução de 2,44 

mm (±1,73) para 1,70 mm (±1,02) (p<0,05). Quanto à medida AD, os testes de Friedman 

mostraram que os valores apresentaram diferença significativa entre os intervalos observados 

[X2 (2) = 25,391; p<0,01]. O teste de comparações múltiplas mostrou que os valores de AD em 

T6, com 6,23 mm (±2,23), e T12, com 5,57 mm (±1,73) foram significativamente menores do 
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que em T0, com 7,45 mm (±2,10). Não houve diferença entre os valores angulares (ADB) entre 

os tempos observados. Houve diferença nos valores de medida de área (B1B2D1) do defeito 

ósseo entre T0, com 2,11 mm2 (±1,46) e T12, com 1,23 mm2 (±0,90), nos quais ocorreu uma 

redução da área do defeito ósseo ao longo do tempo (p˂0,01). Com relação à alteração óssea 

(CD), os testes de Wilcoxon mostraram que os valores da medida em mm diferem entre os 

intervalos de tempo observados [Z=-2,220; p<0,05], nos quais houve um ganho ósseo maior 

em T12, com 1,82 mm (±1,25), do que em T6, com 1,22 mm (±1,75); e os valores de CD (em 

percentual) também diferem nos intervalos observados (Z=-2,251; p<0,05). Em T12 houve um 

ganho médio de 10,98% (±1,02%), maior do que o ganho em T6 de 7,25% (±1,02%) (TABELA 

9). 

Tabela 9 – Medidas radiográficas lineares (média e desvio-padrão) antes (T0), 6 meses (T6) e 
12 meses (T12) após o término do tratamento convencional – comparação intragrupo. 

PARÂMETROS 
RADIOGRÁFICOS 

INICIAL 
(T0) 

6 MESES 
(T6) 

p 12 MESES 
(T12) 

p 

PLACEBO n=53 n=51  n=44  
AB (mm) 5,95 (3,35) 5,64 (3,32) 0,243 5,00 (2,97) 0,000** 
BD(mm) 2,97 (1,39) 2,44 (1,73) 0,674 3,11  (1,89) 0,763 
AD(mm) 8,91 (3,49) 8,76 (3,48) 1,000 8,11 (3,41) ,007 ** 
ADB(°) 31,53 (13,53) 29,27 (11,87) 0,186 30,65 (15,24) 0,861 

B1B2D1 (mm2) 2,71 (2,46) 2,11 (1,46) 0,174 2,64 (2,18) 0,357 
CD (mm)  0,16 (1,32)  0,81 (1,95) 0,003++ 

CD %  0,90 (0,8)  4,43 (1,14) 0,005++ 
      

TESTE n=24 n=23  n=24  
AB(mm) 5,01 (2,52) 4,23 (2,13) 0,006* 4,03 (1,69) 0,024* 
BD(mm) 2,44 (1,73) 2,00 (1,04) 0,212 1,70 (1,02) 0,032* 
AD(mm) 7,45 (2,10) 6,23 (2,23) 0,010* 5,57 (1,73) 0,000** 
ADB(°) 40,78 (16,68) 42,10 (15,21) 0,855 46,04 (21,15) 0,278 

B1B2D1 (mm2) 2,11 (1,46) 1,81 (1,78) 0,121 1,23 (0,90) 0,004** 
CD (mm)  1,22 (1,75)  1,82 (1,25) 0,026+ 

CD %  7,25 (1,02)  10,98 (0,76) 0,024+ 
*p<0,05 comparado com T0, **p<0,01 comparado com T0, + p<0,05 comparado com T6, ++p p<0,05 
comparado com T6, n=número de sítios, teste de Friedman e Wilcoxon, quando 2 amostras; AB, distância JAC-
porção coronária da crista óssea; BD, distância da porção mais coronária-porção mais apical do defeito ósseo; 
AD, distância JAC-porção mais apical do defeito; ADB, ângulo do defeito ósseo; CD, alteração óssea; B1B2D1, 
área do defeito ósseo. 

 

Na análise intergrupo para as medidas lineares, não foi observada diferença entre 

os valores de AB nos intervalos de tempo avaliados entre os grupo PLACEBO e TESTE 

(p>0,05). No entanto, os testes de Mann-Whitney mostraram que os valores de medida BD 

diferem entre os grupos em T6 (p<0,01), com 2,44 mm (±1,73) e 2,00 mm (±1,04), e em T12 

(p<0,05), com 3,11 mm (±1,89) e 1,70 mm (±1,02), para o grupo PLACEBO e TESTE, 

respectivamente, sendo a distância BD menor no grupo TESTE. Quanto à medida AD, houve 
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diferença entre os grupos nos diferentes intervalos de tempo observados. Os testes de Mann-

Whitney mostraram que os valores da medida AD diferem entre os grupos, com valores de 7,45 

mm (±2,10) e 6,23 mm (±2,23) em T6, e em T12 com 8,11 mm (±3,41) e 5,57 mm (±1,73), 

respectivamente, para o grupo PLACEBO e TESTE (p˂0,01). Houve diferença estatística entre 

os valores angulares de ADB e os grupos PLACEBO e TESTE em T6, com 29,27o (±11,87) e 

42,10o (±15,21), respectivamente, e em T12, com 30,65o (±15,24) e 46,04o (±21,15), 

respectivamente. Os ângulos foram maiores para o grupo TESTE em T6 e em T12. Em se 

tratando de área do defeito ósseo (B1B2D1), houve diferença estatística entre os grupos. Em 

T6, a média das áreas dos sítios do grupo PLACEBO foi de 2,11 mm2 (±1,46), enquanto que no 

grupo TESTE foi de 1,81 mm2 (±1,78) (p˂0,05). Em T12, a média das áreas foi de 2,64 mm2 

(±2,18) e 1,23 mm2 (±0,90) (p˂0,05) para o grupo PLACEBO e TESTE, respectivamente. O 

grupo TESTE respondeu ao tratamento com menores valores de área do defeito ósseo. Os testes 

de Mann-Whitney mostraram que os valores da medida CD em milímetros e em percentual 

diferem entre os grupos PLACEBO e TESTE em T6 e T12 (p<0,05). O ganho ósseo foi de 0,16 

mm (±0,90%) e 1,22 mm (±7,25%), em T6, e de 0,81 mm (±4,43%) e 1,82 mm (±10,98%), em 

T12, respectivamente, no grupo PLACEBO e TESTE. Houve diferença estatística nos valores 

absolutos e percentuais de alteração óssea (CD) entre os grupos (TABELA 10). 
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Tabela 10 – Medidas radiográficas lineares (média e desvio-padrão) antes do 
início (T0), 6 meses (T6) e 12 meses (T12) após o término do tratamento 
convencional – comparação intergrupo.  

PARÂMETROS 
RADIOGRÁFICOS 

PLACEBO TESTE p 

Inicial n=53 n=24  
AB(mm) 5,95 (3,35) 5,01 (2,52) 0,312 
BD(mm) 2,97 (1,39) 2,44 (1,73) 0,141 
AD(mm) 8,91 (3,49) 7,45 (2,10) 0,086 
ADB(°) 31,53 (13,53) 40,78 (16,68) 0,111 

B1B2D1(mm2) 2,71 (2,46) 2,11 (1,46) 0,598 
 

6 meses n=51 n=23  
AB(mm) 5,64 (3,32) 4,23 (2,13) 0,218 
BD(mm) 2,44 (1,73) 2,00 (1,04) 0,005** 
AD(mm) 7,45 (2,10) 6,23 (2,23) 0,003** 
ADB(°) 29,27 (11,87) 42,10 (15,21) 0,003** 

B1B2D(mm2) 2,11 (1,46) 1,81 (1,78) 0,039* 
CD (mm) 0,16 (1,32) 1,22 (1,75) 0,012* 

CD % 0, 90 (0,8) 7,25 (1,02) 0,017* 
 

 
 

 

 

*p<0,05 em relação ao 
grupo PLACEBO, **p<0,01 em relação ao grupo PLACEBO, n=número de sítios, teste de Mann Whitney; AB, 
distância JAC-porção coronária da crista óssea; BD, distância da porção mais coronária-porção mais apical do 
defeito ósseo; AD, distância JAC-porção mais apical do defeito; ADB, ângulo do defeito ósseo; CD, alteração 
óssea; B1B2D1, área do defeito ósseo. 

 

Foi possível fazer uma comparação entre o valor absoluto de alteração óssea em 

milímetros e o tipo de defeito angular pré-existente em T0. Na análise intragrupo em T6, para 

o grupo PLACEBO, houve diferença entre os defeitos angulares intermediários (entre 22°-35°), 

com 0,89 mm (±0,30) e os defeitos rasos (≥36°) e profundos ou verticais (≤22º), cujos valores 

tiveram uma média de -0,30 mm (±0,34) e -0,29 mm (±0,41) respectivamente, não havendo 

ganho ósseo. O ganho foi superior nos ângulos intermediários (p<0,05). No grupo TESTE 

houve diferença na alteração óssea entre os defeitos angulares ≤22°, com 2,60 mm (±0,70) e 

≥36°, com 0,60 mm (±0,38). Nesse grupo, quando o defeito angular foi profundo ou mais 

vertical (≤22°), o ganho ósseo foi superior (p<0,05). 

Na análise intergrupo, houve diferença de alteração óssea em T6 quando os defeitos 

angulares em T0 eram verticais (≤22°). Nessa categoria, o grupo TESTE teve um ganho ósseo 

12 meses n=44 n=24  
AB(mm) 5,00(2,97) 4,03(1,69) 0,213 
BD(mm) 3,11  (1,89) 1,70 (1,02) 0,010* 
AD(mm) 8,11 (3,41) 5,57 (1,73) 0,002** 
ADB(°) 30,65 (15,24) 46,04 (21,15) 0,007** 

B1B2D1(mm2) 2,64 (2,18) 1,23 (0,90) 0,026* 
CD (mm) 0,81 (1,95) 1,82 (1,25) 0,016* 

CD % 4,43 (1,14) 10,98 (0,76) 0,010* 



100 
 

de 2,60 mm (±0,70), superior ao do grupo PLACEBO, cujo valor foi de -0,29 mm (±0,41), não 

havendo ganho ósseo (p<0,05) (TABELA 11) (GRÁFICO 8). 

Tabela 11 – Média e desvio-padrão de alteração óssea (mm), 6 meses (T6) após o 

tratamento convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo presente 

em T0 – comparação intra e intergrupo. 

 DEFEITO ANGULAR EM T0 
Defeito ósseo  

vertical  
≤ 22° 

Defeito ósseo 
intermediário 

22° – 35° 

Defeito ósseo 
horizontal 

≥36° 
CD DP CD DP CD DP 

(mm) (n) (mm) (n) (mm) (n) 
PLACEBO -0,29 0,41 (12) 0,89 b 0,30 (22) -0,30 0,34 (17) 

TESTE 2,60  a c 0,70 (4) 1,88  0,63 (5) 0,60 0,38 (14) 

Todos os dentes 0,44 2,40 (16) 1,07 1,33 (27) 0,10 1,11 (31) 
a - p<0,05 em relação ao defeito ≤22° do grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b -  p<0,05 
em relação aos defeitos ≤22 e ≥36°(comparação intragrupo), c - p˂0,05 em relação ao defeito 
≥36º (comparação intragrupo); DP, desvio-padrão, ANOVA; CD, alteração óssea. 
 

 
Gráfico 8- Média de alteração óssea (mm), 6 meses (T6) após o tratamento convencional, 
de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e intergrupo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a - p<0,05 em relação aos defeitos ≤22° no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b -  p<0,05 em relação aos 
defeitos ≤22 e ≥36°(comparação intragrupo), c - p˂0,05 em relação aos defeitos ≥36º (comparação intragrupo). 
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verticais (≤22°), de -2,16% (±0,24%) e dos ângulos rasos (≥36°), de -1,60% (±0,20%), nos 

quais houve perda óssea por terem valores negativos (p˂0,05). Para o grupo TESTE não houve 

diferença na alteração óssea entre os diferentes valores angulares (p˃0,05).  

Na análise intergrupo, houve diferença de alteração óssea proporcional ao 

comprimento da raiz em T6 quando o defeito ósseo em T0 era profundo ou vertical (≤22°). O 

grupo TESTE teve um ganho ósseo de 14,01% (±0,41%), superior ao grupo PLACEBO, de        

-2,16% (±0,24%), no qual apresentou perda óssea (p<0,05) (TABELA 12) (GRÁFICO 9). 

Tabela 12 – Percentual de alteração óssea, 6 meses (T6) após o tratamento convencional, 
de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e intergrupo. 

 DEFEITO ANGULAR EM T0 
Defeito ósseo 

 vertical 
≤ 22° 

Defeito ósseo 
intermediário 

22° – 35° 

Defeito ósseo 
horizontal 

≥36° 
CD/AE DP CD/AE DP CD DP 

(%) (n) (%) (n) (%) (n) 
PLACEBO -2,16 0,24 (12) 5,34 b 0,18 (22) -1,60 0,20 (17) 

TESTE 14,01  a 0,41 (4) 12,62 0,37 (5) 3,40 0,22 (14) 

Todos os dentes 1,88 1,36 (16) 6,69 0,83 (27) 0,66 0,64 (31) 
a - p<0,05 em relação aos defeitos ≤22 no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b -  p<0,05 em 
relação aos defeitos ≤22° e ≥36° (comparação intragrupo), DP, desvio-padrão, n= número de sítios, 
ANOVA. 

Gráfico 9 – Percentual de alteração óssea proporcional ao comprimento da raiz, 6 meses 
(T6) após o tratamento convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo em 
T0 – comparação intra e intergrupo. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a - p<0,05 em relação aos defeitos ≤22 no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b -  p<0,05 em 
relação aos defeitos ≤22° e ≥36° (comparação intragrupo). 
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Analogamente à análise em T6, foi feita uma comparação em T12 entre a alteração 

óssea absoluta em mm e o tipo de defeito angular em T0. A análise revelou que no grupo 

PLACEBO, houve um ganho ósseo superior entre os ângulos intermediários (22°-35°), de 1,47 

mm (±0,36), quando comparado aos ângulos mais rasos ≥36° com -0,09mm (±0,48), nos quais 

houve perda óssea. Não houve diferença entre a alteração óssea em mm e as categorias 

angulares no grupo TESTE (p˃0,05). 

O grupo TESTE teve uma altração óssea em T12 de 2,79 mm (±0,82), superior ao 

grupo PLACEBO, cujo ganho ósseo foi de 0,54 mm (±0,50), quando o defeito angular foi 

vertical (≤22°) em T0.  Nos defeitos ósseos com ângulos mais rasos (≥36°), o grupo TESTE 

também apresentou ganho ósseo de 1,71 mm (±0,44), superior aos valores com a mesma 

angulação do grupo PLACEBO, que foi de -0,09mm (±0,48), havendo perda óssea (p<0,01) 

(TABELA 13) (GRÁFICO 10). 

 

Tabela 13 – Média e desvio-padrão da alteração óssea (mm), 12 meses (T12) após o 
tratamento convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – 
comparação intra e intergrupo. 

 DEFEITO ANGULAR EM T0 
≤ 22° 22° – 35° ≥36° 

CD DP CD DP CD DP 
(mm) (n) (mm) (n) (mm) (n) 

PLACEBO 0,54 0,50 (11) 1,47 b 0,36 (21) -,09 0,48 (12) 

TESTE 2,79 a 0,82 (4) 1,44 0,67 (6) 1,71 aa 0,44 (14) 

Todos os dentes 1,14 2,22 (15) 1,47 1,54 (27) 0,88 1,72 (26) 
a - p<0,05 em relação à mesma angulação no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), aa - p<0,01 em relação 
à mesma angulação no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b - p<0,05 em relação aos defeitos ≥36° 
(comparação intragrupo); DP, desvio-padrão; n=número de sítios; ANOVA. 
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Gráfico 10 – Média de alteração óssea (mm), 12 meses (T12) após o tratamento convencional, 
de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e intergrupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a - p<0,05 em relação à mesma angulação no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), aa - p<0,01 em relação 
à mesma angulação no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b - p<0,05 em relação aos defeitos ≥36° 
(comparação intragrupo). 

 

Também foi feita em T12 uma comparação entre o percentual de alteração óssea 

proporcional ao comprimento da raiz dentária e o tipo de defeito angular em T0. Na análise 

intragrupo, no grupo PLACEBO houve diferença no percentual de alteração óssea entre os 

ângulos intermediários (22°-35°), que foi de 8,25% (±0,22%) e os ângulos mais rasos (≥36°), 

que foi de -0,67% (±0,28%), com perda óssea (p<0,05). Não houve diferença de percentual de 

alteração óssea dentro do grupo TESTE nos diferentes defeitos angulares em T12. 

Na análise intergrupo, houve diferença de alteração óssea proporcional ao 

comprimento da raiz em T12 entre os grupos quando o defeito ósseo era vertical (≤22°) em T0. 

O grupo TESTE teve um percentual de ganho ósseo de 14,96% (±0,49%), superior ao ganho 

ósseo do grupo PLACEBO, de 2,93% (±0,30%) (p<0,05). Nos defeitos com ângulos rasos 

(≥36°) em T0, o grupo TESTE teve ganho ósseo de 10,55% (±0,26%) e o PLACEBO 

apresentou perda óssea de -0,67% (p<0,05) (TABELA 14) (GRÁFICO 11). 
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Tabela 14 – Percentual de alteração óssea, 12 meses (T12) após o tratamento convencional, 
de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 – comparação intra e intergrupo. 

 DEFEITO ANGULAR EM T0 
Defeito ósseo 

vertical 
≤ 22° 

Defeito ósseo 
intermediário 

22° – 35° 

Defeito ósseo 
horizontal 

≥36° 
CD/AE DP CD/AE DP CD/AE DP 

(%) (n) (%) (n) (%) (n) 
PLACEBO 2,93 0,30 (11) 8,25 b 0,22 (21) -0,67 0,28 (12) 

TESTE 14,96 a 0,49 (4) 9,33 0,40 (6) 10,55 a 0,26 (14) 

Todos os dentes 6,14 1,32 (15) 8,49 0,88 (27) 5,37 1,07 (26) 
a - p<0,05 em relação à mesma angulação no grupo PLACEBO (comparação intergrupo), b - p ˂ 0,05 em 
relação aos defeitos ≥36° (comparação intragrupo), n= número de sítios; DP, desvio-padrão; ANOVA; CD, 
alteração óssea. 

Gráfico 11- Percentual de alteração óssea proporcional ao comprimento da raiz, 12 meses 
(T12) após o tratamento convencional, de acordo com a angulação do defeito ósseo em T0 
– comparação intra e intergrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a - p<0,05 em relação aos mesmos tipos de defeitos angulares no grupo PLACEBO (comparação 
intergrupo), b - p ˂ 0,05 em relação aos defeitos ≥36° (comparação intragrupo). 

 

5.7 Análise das médias dos coeficientes dos níveis de cinza (NC) por meio da subtração 

radiográfica digital (SRD) em T6 e em T12 nos grupos experimentais.  

 
Os pacientes selecionados contribuíram para uma análise de 94 sítios para a análise 

radiográfica dos coeficientes dos níveis de cinza, sendo 59 sítios do grupo PLACEBO e 35 

sítios do grupo TESTE. 

a 

b 

a 

≤22°             22°-35°               ≥36° 

PLACEBO       
TESTE 

A
lte

ra
çã

o 
Ó

ss
ea

 (
%

) 

-5 

15 

10 

5 

0 

       ÂNGULO EM T0 



105 
 

Observando a resposta ao tratamento dentro de cada grupo experimental, a 

avaliação das médias dos coeficientes dos NC dos sítios envolvidos na análise evidenciou que, 

no grupo PLACEBO, em T6, houve diferença significativa (p<0,05) nas áreas de crista óssea 

(ROI 1), com coeficiente de 131,89 (±7,09), quando comparadas às áreas de sub-crista óssea 

(ROI2), com coeficiente de 130,49 (±8,57) e de controle (ROI4), com 128,47 (±41). Nesse 

período também houve diferença no grupo TESTE (p<0,01), entre ROI1, ROI2 e ROI3 com 

coeficientes de 132,86 (±6,42), 132,57 (±7,17) e 131,26 (±7,17), respectivamente, quando 

comparadas à ROI4 (controle), com coeficiente de 128,49 (±0,25). 

A avaliação das médias dos coeficientes dos NC dos sítios envolvidos na análise 

evidenciou que, no grupo PLACEBO, 12 meses após o tratamento, houve diferença 

significativa (p<0,05) nas áreas de crista óssea (ROI 1), com 131,92 (±7,32), quando 

comparadas às áreas de sub-crista óssea (ROI2), de terço médio da raiz (ROI3) e controle 

(ROI4), com coeficiente de 129,70 (±8,16), 128,17 (±6,03) e 128,27 (±0,25), respectivamente. 

Nesse período também houve diferença no grupo TESTE (p<0,05), entre ROI1 e ROI4 com 

coeficientes de 132,44 (±8,72) e 128,42 (±1,52), respectivamente. 

Na comparação intergrupo, não foi observada diferença significativa entre os dois 

tratamentos quanto ao coeficiente dos NC (TABELA 15).  

Tabela 15 – Média e desvio-padrão dos níveis de cinza por meio da SRD após 6 meses (T6) e 
12 meses (T12) do término do tratamento convencional - comparação intragrupo. 

ROI PLACEBO (DP) 
n=59 

TESTE (DP) 
n=35 

PLACEBO (DP) 
n=51 

TESTE (DP) 
n=35 

 6 meses 12 meses 
1      131,89 (7,09) a c 132,86 (6,42) c        131,92 (7,32) a c b   132,44 (8,72) c 

2 130,49 (8,57) 132,57 (7,17) c 129,70 (8,16) 131,03 (8,29) 

3 129,62 (5,21) 131,26 (7,17) c 128,17 (6,03) 130,13 (5,71) 

4 128,47 (,41) 128,49 (,25) 128,27 (2,25) 128,42 (1,52) 
a - p<0,05 em relação a ROI2, b - p<0,05 em relação a ROI 3 e c - p<0,01 em relação a ROI4; SRD, subtração 
radiográfica digital; ROI, região óssea de interesse; DP, desvio-padrão; teste de Friedman. 
 
 Para comparação intergrupo, ainda foi realizada uma análise da frequência de 

distribuição dos sítios que apresentaram valores de NC compatíveis com reabsorção, 

neoformação ou sem alteração, segundo a SRD após o tratamento convencional. Esta análise 

revelou que houve uma associação entre o ganho de NC na área de crista óssea (ROI1) e os 

tratamentos realizados (p<0,05). Após 6 meses (T6) do término do tratamento convencional, o 

grupo TESTE apresentou somente 2,9% do total de sítios com valores de NC compatíveis com 

reabsorção óssea, enquanto que no grupo PLACEBO, 18,6% de sítios obtiveram tal resultado. 

O valor esperado para o grupo PLACEBO era de 7,5 e o observado foi de 11, enquanto que no 
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grupo TESTE, o valor esperado foi de 4,5 e o observado foi de 1. A quantidade de sítios que 

tiveram valores compatíveis com reabsorção óssea na ROI1 foi superior no grupo PLACEBO 

e inferior no grupo TESTE, caso não houvesse associação entre as variáveis. O V de Cramer 

confirmou que esta associação foi de 25,3% (TABELA 16) (GRÁFICO 12). 

 
Tabela 16 – Frequência (porcentagem) de sítios que apresentaram valores de NC compatíveis 
com reabsorção, neoformação ou ausência de alteração óssea (ponto de corte=1) nas diferentes 
ROI segundo análise por subtração radiográfica digital após 6 meses (T6) e 12 meses (T12) do 
término do tratamento convencional (comparação intergrupo). 

 Reabsorção Sem 
alteração 

Neo 
formação 

Total Reabsorção Sem 
alteração 

Neo 
formação 

Total 

 6 meses  12 meses  

PLACEBO      59 
(100) 

      51 
(100) 

ROI1 11 (18,6) 7 (11,9) 41 (69,5)  5 (9,8) 13 (25,5) 33 
(64,7) 

 

ROI2 21 (35,6) 7 (11,9) 31 (52,5)  22 (43,1) 7 (13,7) 22 
(43,1) 

 

ROI3 15 (25,4) 11 (18,6) 33 (55,9)  19 (37,3) 5 (9,8) 27 
(52,9) 

 

ROI4 1 (1,7) 58 (98,3) 0 (0,0)  10 (19,6) 26 (51) 15 
(29,4) 

 

TESTE    35 
(100) 

   35 
(100) 

ROI1 1 (2,9) * 8 (22,8) 26 (74,3)  9 (25,7) 5 (14,3) 21 (60)  

ROI2 6 (17,1) 3 (8,6) 26 (74,3)  10 (28,6) 2 (5,7) 23 
(65,7) 

 

ROI3 6 (17,1) 4 (11,4) 25 (71,4)  8 (22,9) 3 (8,6) 24 
(68,6) 

 

ROI4 0 (0,0) 35 (100) 0 (0,0)  3 (8,6) 25 (71,4) 7 (20)  

*p<0,05 em relação à ROI1 do grupo PLACEBO (comparação intergrupo); NC, níveis de cinza; ROI, 
região óssea de interesse; teste Qui-quadrado. 
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Gráfico 12- Frequência (porcentagem) de distribuição de sítios com NC 
compatíveis com reabsorção, neoformação ou ausência de alteração óssea de 
acordo com os tratamentos em ROI1, 6 meses (T6) após o término do tratamento 
convencional – comparação intergrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p˂0,05 em relação ao grupo PLACEBO (comparação intergrupo); NC, níveis de cinza; ROI, região 

óssea de interesse; teste Qui-quadrado. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, a avaliação dos voluntários selecionados corroborou com a 

homogeneidade da amostra em relação à idade, média de dentes e número de sítios por paciente. 

Também houve homogeneidade entre os parâmetros clínicos (PS, NIC, IP, IG, SS), 

radiográficos (medidas lineares e níveis de cinza) e laboratoriais (hemograma, cálcio, fosfatase 

alcalina), garantindo que as comparações estabelecidas foram realizadas em indivíduos com 

características comparáveis no início do estudo. 

Para análise sociodemográfica e laboratorial foi utilizado como unidade estatística 

o paciente, porém para as análises clínicas e radiográficas, foi utilizado o sítio periodontal. 

Dessa forma, é possível tratar e correlacionar melhor os dados, obtendo-se melhor 

aproveitamento das análises. A análise em grupo dificulta a interpretação pois observou-se que 

sítios respondem de forma diferenciada, não apresentando o mesmo comportamento, 

dependendo, por exemplo, da PS, do NIC, do IP e da face afetada, se vestibular/lingual ou 

proximal, diferindo até mesmo num mesmo paciente. Esse tipo de análise corrobora com o 

estudo de Lindhe et al. (1984), no qual foi observado que existem variações mesmo em bolsas 

aparentemente semelhantes. Haffajee et al. (1985) recomendaram que os sítios individuais 

fossem unidades de análise estatística em estudos de periodontites. Segundo Fleiss et al. (1987) 

a análise de dados em nível de sítios individuais num mesmo paciente permite estudos com 

números amostrais de pacientes menores pois pode-se utilizar de múltiplas medidas de 

diferentes sítios, tornando o estudo informativo e menos dispendioso financeiramente. De 

acordo com Kim et al. (2007) há mais fatores associados ao defeito ósseo (dente, sítio) 

influenciando o tratamento do que fatores associados ao paciente. Para este estudo, foi realizado 

um cálculo amostral para obterem-se p-valores estatisticamente significativos, porém perante 

os rigorosos critérios de inclusão e exclusão, o período de acompanhamento do paciente, esse 

número amostral por paciente foi reduzido. No entanto, como a unidade estatística foi o sítio 

periodontal totalizando uma amostra de 273 sítios, considerou-se o tamanho da amostra 

satisfatória. Além disso, estudos utilizando os mesmos parâmetros clínicos e/ou radiográficos 

foram realizados utilizando o sítio como unidade estatística (LINDY et al, 2008; HWANG et 

al., 2008; AZOUBEL et al., 2008; RAO et al., 2013; BARROS et al., 2014). Por razões éticas, 

não foi incluído um grupo com pacientes ou sítios não-tratados como controle negativo. O 

estudo realizado por Fajardo et al (2010) analisou 38 pacientes, totalizando 181 sítios com 

PS≥4mm. 
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Além disso, com o aperfeiçoamento do modelo de patogênese de Sistemas 

Biológicos da periodontite (OFFENBACHER, BARROS, BECK, 2008), envolvendo 

componentes bacterianos, fatores ambientais, mecanismos inflamatórios específicos e 

variações genéticas do hospedeiro associadas com a doença, todos contribuindo para a 

apresentação clínica da mesma, considera-se o advento de novas abordagens terapêuticas cada 

vez mais individualizada. Sugere-se que pequenas variações anatômicas possam se relacionar 

e influenciar de maneira diferente num mesmo indivíduo. 

No presente estudo foi escolhida a sinvastatina devido às suas propriedades 

pleiotrópicas, principalmente imunomoduladoras (MAEDA; HORIUCH, 2006) e osteogências 

(MUNDY et al., 1999). Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa demonstraram que a 

sinvastatina diminui a perda óssea alveolar em ratos submetidos à DPE e reduz o infiltrado 

inflamatório nos tecidos periodontais, revelando uma possível opção de tratamento adjuvante 

ao tratamento convencional, considerando que pacientes respondem de forma diferente ao 

desafio microbiano e ao tratamento (KORNMAN, 1997). É um medicamento amplamente 

disponibilizado nas unidades básicas de saúde, sendo indicado como terapia de prevenção 

primária como primeira opção para tratamento de dislipidemias. Estão disponíveis na relação 

de medicamentos para dispensa da rede básica as concentrações de 10, 20 e 40 mg. Foi utilizada 

a dose de intermediária de 20mg por 180 dias, conforme estudo de Suresh et al. (2013). Os 

pacientes avaliados não relataram a ocorrência de qualquer evento adverso. 

Os resultados dos exames hematológicos no início do estudo demonstraram que os 

pacientes apresentavam boas condições de saúde, não apresentando qualquer alteração nos 

parâmetros analisados, tornando-os aptos ao tratamento proposto nesta pesquisa. Ao longo do 

trabalho, não houve alterações significativas que necessitassem de intervenções no que diz 

respeito à saúde do paciente, ou interrupção do tratamento e participação na pesquisa. Além 

disso, nenhum paciente relatou qualquer efeito adverso relacionado ao uso da sinvastatina, 

presume-se, que esse baixo percentual de efeitos adversos deste fármaco seja decorrente, 

principalmente, das mínimas doses de segurança nas quais são administradas e da via de 

administração (oral) (VAKLAVAS et al., 2009). Por se tratarem de grupos normolipidêmicos, 

não foi observada qualquer alteração significativa nas frações lipídicas em nenhum dos dois 

grupos experimentais. Após o tratamento convencional, seguido do tratamento adjuvante com 

sinvastatina/placebo, houve diferença entre os grupos quanto à contagem de leucócitos em T6. 

O grupo PLACEBO apresentou contagem superior ao grupo TESTE. Corroborando com nossos 

dados, Weitz-Schmidt et al. (2001) demonstraram que estatinas atuam como 
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imunomoduladoras, diminuindo o recrutamento de leucócitos. Diomede et al. (2001) 

verificaram o efeito da lovastatina na redução da migração de leucócitos para o sítio de 

inflamação. Em conjunto, esses resultados nos permitem supor que a estatina apresenta um 

efeito anti-inflamatório local com repercussão sistêmica. 

Também foi observado aumento dos níveis séricos de fosfatase alcalina no grupo 

TESTE em relação à fase pré-tratamento. Estudos pré-clíinicos realizados por pesquisadores do 

nosso laboratório (DALCICO et al., 2013) corroboram com esses dados, nos quais foram 

encontrados valores superiores após uso de sinvastatina por gavagem em ratos. Tikiz et al. 

(2004) também encontraram aumento dos marcadores de formação óssea, como fosfatase 

alcalina e osteocalcina, em indivíduos sob uso sistêmico de sinvastatina 20 mg durante 3 meses. 

Os parâmetros clínicos devem distinguir os sítios doentes dos saudáveis, doença 

passada e presente, a progressão da doença, resposta e necessidade do tratamento. Claffey et al. 

(1990) investigando quais os índices e medidas associados aos sinais e sintomas que melhor 

predizem a destruição periodontal futura, revelaram que os escores de acúmulo de placa, de 

sangramento e supuração à sondagem apresentam valores de predição baixos a moderados. O 

aumento da PS comparado ao momento inicial podem revelar perda de inserção quando 

associados à alta frequência de SS. Para Zappa et al. (1990), a medida longitudinal de perda de 

inserção clínica é o principal parâmetro para detecção de lesões periodontais progressivas 

clinicamente ativas. No entanto, até o advento de novas técnicas, as medidas de sondagem 

associadas às radiografias são e continuarão a ser o melhor método para determinar perda de 

NIC, pois isoladamente essas medidas não são precisas, principalmente com o aumento da 

severidade da doença e nos casos de dentes multirradiculares (THEIL; HEANEY, 1991). 

Assim, o presente estudo procurou fixar suas análises somente em dentes unirradiculares 

anteriores e utilizou-se de análises radiográficas como exame complementar. Os parâmetros 

usados para estudar a progressão à doença ou resposta ao tratamento foram a PS, o NIC, o IP, 

o IG e o SS a cada 3 meses por um período de 6 meses e análises radiográficas (medidas lineares 

e coeficientes de níveis de cinza) a cada 6 meses por um período de 1 ano. A fase de manutenção 

incluiu somente reforço da instrução de higiene oral.  

Um novo sistema de classificação foi proposto a partir do 2017 World Workshop, 

no qual a periodontite passa a ser caracterizada a partir de um sistema de estadiamento, 

dependente da severidade da doença na forma que se apresenta e da complexidade, no que diz 

respeito aos aspectos locais, como o envolvimento de furca, hipermobilidade e defeitos verticais 
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(TONETTI, GREENWELL, KORNMAN, 2018; CATON et al., 2018). Fornece informações 

adicionais sobre as características biológicas da doença, como análise da progressão baseada 

na história, para determinar a susceptibilidade da progressão ou a resposta ao tratamento 

convencional. (PAPAPANOU et al., 2018). Como o presente estudo foi realizado anteriormente 

a essa nova classificação, foram utilizados os parâmetros segundo Armitage (1999).  

A avaliação dos parâmetros clínicos PS e NIC demonstrou que houve significativa 

melhora clínica em ambos os grupos experimentais após a implementação do tratamento, com 

redução média de PS e NIC em T3 e T6. Esses resultados sugerem que os sítios foram 

considerados responsivos ao tratamento de RAR, pois ambos os grupos apresentaram melhora 

clínica, independente da terapia sistêmica instituída. Segundo Cobb (1996), o principal 

determinante de uma terapia periodontal não é a escolha da modalidade do tratamento, mas o 

desbridamento da superfície radicular e o padrão de higiene oral do paciente. O tratamento 

periodontal deve ter como objetivo prevenir, controlar ou eliminar a doença periodontal. 

Comparando os dois grupos, não foi observada diferença na variável PS em valores absolutos, 

possivelmente, devido ao forte efeito da mecânica terapêutica e orientação de higiene oral 

dispensada durante o tratamento.  No entanto, houve diferença no valor de NIC em T3, quando 

o grupo TESTE apresentou um ganho de inserção significativamente maior. Segundo Balwant 

et al. (2008), as MMPs são derivadas principalmente de leucócitos polimorfonucleares durante 

as fases agudas da doença. Grande parte das 25 MMPs, principalmente MMP-1, 2, 3, 8, 9, 13 e 

18 podem ser detectadas na gengiva inflamada e no fluido crevicular gengival (GCF) em 

pacientes com PC. Outras células, como fibroblastos do ligamento periodontal e da gengiva, 

também são capazes de liberar MMP, como a MMP-8, enquanto monócitos e macrófagos são 

fontes de MMP-9. Várias células da cavidade oral produzem MMP-2, que, contrariamente, em 

níveis reduzidos e juntamente com a MMP-9 degradam componentes da matriz extracelular e 

colágeno tipo 4. A MMP-8 é a principal metaloproteinase de matriz responsável pela destruição 

de colágeno tipo 1 e 3 e está relacionada à PS e SS. Os níveis de MMP-9 também se encontram 

aumentados no fluido crevicular gengival em pacientes com PC e estão relacionados à NIC. O 

tratamento convencional é capaz de reduzir os níveis dessas MMP (KINANE et al., 2003; RAI 

et al., 2008).  

O estudo pré-clínico realizado por nosso grupo de pesquisa (DALCICO et al., 2013) 

demonstrou que a sinvastatina foi capaz de reduzir a expressão da MMP-1 (do tipo fibroblasto), 

8 (do tipo neutrofílica) na gengiva de ratos submetidos à DPE, preservar parcialmente as fibras 

colágenas do ligamento periodontal e prevenir a perda óssea alveolar e do cemento. Outro 
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estudo experimental (SOUSA et al., 2016) avaliou o efeito da atorvastatina em ratos submetidos 

à DPE e osteoporose induzida por glicocorticoide e observaram em análise macroscópica a 

diminuição da perda óssea alveolar no grupo tratado com estatina e na análise histopatológica 

e de microscopia confocal constataram preservação do processo alveolar, do cemento e das 

fibras colágenas do ligamento periodontal. Pradeep et al. (2010) realizaram um estudo em 

pacientes com PC submetidos ao tratamento periodontal convencional e uso local subgengival 

de sinvastatina em gel (1,2 mg) ou placebo como adjuvante. O grupo tratado com sinvastatina 

apresentou diminuição de PS e ganho de NIC significativos quando comparados ao grupo 

placebo. O estudo de Poston et al. (2016) detectou que a sinvastatina foi capaz de reduzir os 

níveis de MMP-1 no GCF, importante conclusão para explicar os benefícios das estatinas nos 

parâmetros avaliados da PC.  

O fato do NIC ter apresentado valores mais significativos em T3 do que em T6, 

pode ser explicado a partir da análise feita por Ramfjord e Kiester (1954), na qual constatou 

que a perda de inserção clínica subsequente ao tratamento periodontal em bolsas rasas pode ser 

decorrente do trauma mecânico da instrumentação ou procedimentos agressivos de higiene oral. 

Segundo Claffey et al. (1988) ocorre perda de inserção em torno de 0,5mm imediatamente após 

RAR quando comparado ao momento antes da terapia. Foi verificado uma perda de inserção 

maior que 2mm em 3,5% dos sítios após instrumentação, como reflexo da injúria aos tecidos 

conjuntivos no local. Essa perda pode não ser detectada após 3 meses do tratamento, e sim 

posteriormente ao restabelecimento da saúde gengival e reversão do tônus tecidual. Nesse caso, 

a ponta da sonda pode alcançar um novo nível após a instrumentação. Erroneamente, esse valor 

pode ser interpretado como perda de inserção clínica devido à periodontite. E de fato, não 

ocorreu perda após a instrumentação, apenas uma alteração no tônus tecidual. Esse fenômeno 

explica porque uma grande proporção de sítios identificados com perda do NIC não apresentam 

sinais clínicos de progressão da periodontite (CLAFFEY; EGELBERG, 1994).  

Segundo Espeland et al. (1991) há diminuição das taxas falsas-negativas quando se 

utilizam intervalos de 2mm para investigar a PS e o NIC, em comparação ao limiar de 1 mm. 

Nesse trabalho, foram utilizados os seguintes intervalos: menor ou igual a 3mm, entre 4-5 mm 

e maior ou igual a 6 mm. Quando foi feita uma estratificação das bolsas, observou-se que a 

frequência e porcentagem de sítios que obtiveram redução da PS para níveis fisiológicos ≤ 3 

mm após o tratamento convencional foi superior no grupo TESTE e a frequência e percentual 

de sítios com PS entre 4-5 mm ou ≥ 6 mm, consideradas bolsas periodontais moderadas e 

profundas, após o tratamento foi inferior no grupo TESTE em T3. Em T6 o grupo TESTE não 
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apresentou nenhuma bolsa periodontal ≥ 6 mm. Da mesma forma, a frequência e porcentagem 

de sítios com valores de NIC ≤ 3 mm no grupo TESTE foi superior e a frequência e porcentagem 

com valores ≥ 6 mm foi inferior em T3. Idealmente, o tratamento deve promover a cicatrização 

por regeneração da forma, função, estética e conforto. Quando o ideal é inatingível, procura-se 

reparar o dano gerado pela doença. O objetivo final da terapia deve ser assegurar o aparato 

mastigatório num estado de saúde. Os benefícios clínicos da RAR são decorrentes da remoção 

da placa e do cálculo subgengivais e da desintegração do biofilme subgengival. Como esse 

biofilme subgengival tem origem supragengival, um controle efetivo deste último combinada 

com uma frequente supervisão terapêutica profissional é fundamental para o controle a longo 

prazo da doença. Fajardo et al. (2010) não encontraram diferença entre os parâmetros PS e NIC 

em seus estudos ao tratarem pacientes com atorvastatina (20 mg) ou placebo, mas observaram 

melhora significativa na análise intragrupo após tratamento com RAR. No grupo placebo, 

63,4% dos sítios reduziram sua PS para valores inferiores a 4 mm e no grupo TESTE, 77,5% 

atingiram esses níveis após 3 meses de tratamento. Corroborando com o presente estudo, Lindy 

et al. (2008) realizaram um estudo retrospectivo com 97 pacientes e verificaram que os 

pacientes que faziam uso de alguma estatina apresentaram menores sinais de injúria periodontal 

e um frequência de bolsas periodontais patológicas moderadas (entre 4 – 5 mm) em torno de 

29% menor do que os que não faziam uso da medicação. Em se tratando de bolsas periodontais 

profundas (≥6mm), verificaram um número 50% menor de bolsas periodontais nos pacientes 

que faziam uso das estatinas. Sangwan et al (2013) num estudo transversal verificaram que as 

estatinas promoveram melhora no estado periodontal de pacientes com PC e hiperlipidemia, 

diminuindo a profundidade de bolsas periodontais e do NIC.  

Corroborando com o presente estudo quanto à resposta ao tratamento a partir da 

estratificação das bolsas em T0, no qual observou-se que o grupo TESTE apresentou melhor 

resposta ao tratamento quando comparado ao grupo PLACEBO em bolsas mais severas (PS≥6 

mm),  um estudo de revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão sobre o efeito das 

estatinas como adjuvante à terapia convencional na PS, NIC e defeitos intraósseos revelou que 

a sinvastatina foi o único fármaco que promoveu benefícios adicionais em todos os parâmetros 

avaliados, seja comparado ao PLACEBO ou somente ao tratamento convencional (MUNIZ et 

al., 2018). 

Esse resultado também foi verificado no trabalho de Saxlin et al. (2009) no qual 

demonstraram que o efeito das estatinas no periodonto depende da condição de inflamação dos 

tecidos. Estudos já revelaram que as estatinas possuem importantes efeitos anti-inflamatórios, 
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como inibir a interação entre LFA-1 na superfície de linfócitos ativados, prevenindo a adesão 

leucocitária e o extravasamento para os locais da inflamação e apresentação de antígenos 

(WEITZ-SCHMIDT et al, 2001). Além disso, também atuam diminuindo a produção de 

citocinas pró-inflamatórias. Sakoda et al. (2006) mostraram que a sinvastatina causa 

decréscimo de IL-6 e IL-8 em cultura de células epiteliais humanas de maneira dose-dependente 

ao serem estimuladas por IL-1α. Nassar et al. (2009) também verificaram que as estatinas 

reduzem os níveis de IL-1, PGE-2 e iNOS nos tecidos gengivais de ratos em modelo de perda 

óssea alveolar induzida por ciclosporina. Dalcico et al (2013) também comprovaram que 

sinvastatina reduz o nível de citocinas IL-1 e TNF-α nos tecidos gengivais de ratos submetidos 

a doença periodontal experimental e foi capaz de aumentar os níveis de citocina anti-

inflamatória, IL-10, nos mesmos tecidos. Suresh et al. (2013) avaliaram o efeito anti-

inflamatório da atorvastatina (20 mg) em pacientes com PC que faziam uso sistêmico do 

fármaco por pelo menos 6 meses e demonstraram que os níveis de citocina IL-1β no fluido 

crevicular gengival foram inferiores quando comparados ao grupo que não faziam uso de 

qualquer estatina. Vemanaradhya et al. (2017) demonstraram que sinvastatina 1,2% em gel 

aplicada localmente foi capaz de diminuir significativamente a concentração de IL-6 no fluido 

crevicular gengival de pacientes com PC após 45 dias do tratamento convencional quando 

comparado ao grupo controle. Esses estudos corroboram para a importância da redução das 

citocinas pró-inflamatórias para integridade dos tecidos periodontais. 

A avaliação dos parâmetros IP, IG e SS demonstrou que após o tratamento 

periodontal, esses valores reduziram significativamente em cada grupo. Sendo que o IP e o SS 

apresentaram redução dos percentuais em T3 e T6 nos dois grupos e o IG apresentou redução 

do percentual somente em T3. Não houve diferença entre os grupos. O IG e o IP possuem um 

baixo poder de previsibilidade da doença (ASIKAINEM et al., 1991). Esses parâmetros estão 

mais associados à gengivite. Neste estudo esses parâmetros foram utilizados no intuito de 

monitorar o fator motivacional de manter uma boa higiene oral. O SS é um índice com maior 

poder de associação juntamente com a PS (CLAFFEY et al., 1990). 

A regeneração da interface raiz-epitélio ocorre às expensas de uma inserção 

epitelial longa que impossibilita a formação de um novo tecido conjuntivo de inserção. 

Concomitantemente ocorrem reduções graduais do infiltrado inflamatório, fluxo do fluido 

crevicular e reparo da matriz de tecido conjuntivo, justificando a redução dos valores dos 

parâmetros clínicos.   
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Inicialmente, havia interesse em se desenvolver um método para os exames 

periodontais e determinação da necessidade de tratamento. Os primeiros métodos simplificados 

utilizavam dentes representativos de cada segmento da dentição para fazer a análise 

(RAMFJORD, 1959). Ainamo e Bay (1975) propuseram o uso de critérios dicotômicos para os 

indicadores da doença periodontal com o registro de presença ou ausência de placa visível e 

tendência à sangramento. A partir daí outros índices foram propostos, como o Community 

Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), que tem sido bastante aceito como instrumento 

de pesquisa epidemiológica desde 1977. O exame Periodontal Screening and Recording (PSR) 

começou a ser utilizado a partir de 1988, no qual registra PS, SS, presença de fatores retentivos, 

envolvimento de furca, mobilidade dentária e problemas mucogengivais. Os índices propostos, 

porém, não permitem a verificação real da história da doença, e sim necessidade de tratamento 

ou um exame periodontal detalhado para determinar diagnóstico. O padrão de progressão, a 

natureza episódica da doença e as características inflamatórias são igualmente importantes para 

avaliar a resposta ao tratamento, de maneira que não devem substituir o exame convencional 

periodontal, nem determinar o diagnóstico exclusivamente. HAFFAJEE, et al. (1983) 

indicaram que vários fatores devem ser considerados ao avaliar a utilidade de um teste e 

nenhum parâmetro clínico possui altos valores de especificidade e sensibilidade, 

impossibilitando seu uso como preditivo de atividade da doença periodontal. Esses parâmetros 

clínicos possuem alta chance de falso-positivo, já que são parâmetros estáticos de processos 

dinâmicos, levando sítios ou indivíduos sem doença clínica a receberem tratamento. 

BADERSTEN et al. (1985) demonstraram que sítios com alto IP, escores de sangramento, 

supuração e profundidade de sondagem residual apresentaram maiores perdas de NIC do que 

sítios com baixos escores, porém o valor de preditabilidade não excede 30-40%. Segundo os 

autores, esses sinais clínicos não devem substituir as medidas de PS. Possivelmente o método 

dicotômico (presença/ausência de sangramento marginal) e/ou o registro parcial, e não da boca 

inteira, possa ter influenciado a baixa correlação entre os valores de sangramento entre T6 e T0. 

Mas o que geralmente ocorre é um resultado falso-positivo e, nesse caso, não houve diferença 

estatística. 

Há crescentes evidências confirmando os efeitos positivos das estatinas no tecido 

ósseo (MUNDY et al.,1999; HORIUSCH; MAEDA, 2006). A grande maioria dos 

conhecimentos provêm de estudos in vitro (VAZIRI et al., 2007; SETO et al., 2008), em 

animais (DALCICO et al., 2013; GOES et al, 2016) e estudos retrospectivos em humanos 

(SAVER et al., 2007; LINDY et al., 2008; SAXLIN et al., 2009; FAJARDO et al., 2010). A 
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perda de crista óssea é uma característica importante da periodontite e o tratamento periodontal 

objetiva deter este efeito. A análise radiográfica é uma importante ferramenta para predizer os 

efeitos de um tratamento sobre o osso em estudos longitudinais (HAUSMANN et al., 1985). 

As medidas radiográficas lineares provêm um perspectiva unidimensional para 

avaliar as alterações da altura óssea na região. Dentre os parâmetros mais utilizados para 

determinar doença periodontal a partir de radiografias, estão: aparência radiográfica do espaço 

do ligamento periodontal e da crista alveolar óssea e a posição da crista alveolar relativa à JAC, 

sendo que este último apresenta maior objetividade, segundo Jenkins et al. (1992). Dentre os 

parâmetros radiográficos observados, a distância AB, distância entre a projeção da JAC e a 

projeção do ponto mais coronário do defeito intraósseo na linha do longo eixo do dente, é o 

critério mais usado para determinar perda óssea radiográfica.  

Há controvérsias a respeito do valor considerado significativo para perda óssea. 

Hausmann et al. (1991) não verificaram perda óssea em crista alveolar quando a distância 

radiográfica entre a crista óssea e a JAC está em torno de 0,4 e 1,9 milímetros. Para Aass et al. 

(1994), quando essa distância supera os 2mm pode-se determinar perda óssea e Albandar et al. 

(1991) consideram que há alteração quando a distância entre estas estruturas for maior ou igual 

a três milímetros e a perda óssea adicional, no período de um ano, for maior que um milímetro. 

Há necessidade, portanto de se determinar adequadamente uma referência indicativa da 

ausência de doença periodontal destrutiva. Para essa medida AB, foi observado que o grupo 

PLACEBO apresentou significativa resposta ao tratamento, em T12, após o tratamento com 

RAR; e o grupo TESTE apresentou diminuição dos valores da distância AB tanto em T6, quanto 

em T12, comparado ao T0, após o tratamento com RAR. Na análise intergrupo, não houve 

diferença significativa entre os tratamentos. Já a distância BD, que representa a altura do defeito 

ósseo, o grupo TESTE apresentou valores inferiores quando comparado ao PLACEBO. Como 

a distância AB não apresentou resultado significativo entre os grupos, sugere-se que o grupo 

TESTE apresentou menor altura do defeito ósseo, comparado ao PLACEBO, às expensas do 

ponto mais apical do defeito ósseo, ou seja, houve um maior ganho ósseo na base do defeito. 

A distância entre a projeção da JAC e a projeção do ponto mais apical do defeito 

ósseo na linha do longo eixo do dente, AD, apresentou redução das medidas em ambos os 

grupos. Comparando os dois tratamentos, observou-se que o grupo TESTE obteve valores 

inferiores ao grupo PLACEBO nos dois tempos estudados, T6 e T12, corroborando com os 

resultados da medida BD, inferiores no grupo TESTE. A partir dessas análises, observou-se 
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também o ganho ósseo, CD, que consiste na diferença entre a projeção do ponto mais apical do 

defeito ósseo antes do tratamento e a projeção depois do tratamento. Foi observado que houve 

um ganho ósseo nos dois tempos observados, mas em T12 o ganho foi superior comparado a 

T6, tanto no grupo PLACEBO, quanto no grupo TESTE, em números absolutos e proporcionais 

ao comprimento radicular. 

Fajardo et al. (2010), em um estudo piloto, avaliaram as medidas lineares 

radiográficas de pacientes com PC que fizeram uso sistêmico de atorvastatina (20mg) na 

prevenção da perda óssea e os resultados corroboraram com o presente estudo ao apresentar 

medidas inferiores na distância da crista óssea alveolar à JAC, após 3 meses de uso do fármaco. 

Após 3 meses os pacientes apresentaram uma média de ganho ósseo de 0,75mm (0,69) na altura 

da crista óssea alveolar. Pradeep et al. (2010) investigaram a efetividade da sinvastatina 1,2mg 

em gel aplicada localmente durante 30 dias como adjuvante ao tratamento por RAR em 

pacientes com PC. Os autores demonstraram uma diminuição (32,54%) significativa da 

distância entre a crista alveolar óssea e a base do defeito ósseo nos pacientes que fizeram uso 

da sinvastatina após 6 meses do tratamento quando comparado ao grupo placebo (2,16%). Esses 

mesmos autores (2013) fizeram estudo similar com atorvastatina 1,2% e verificaram 

diminuição da medida linear do defeito intraósseo de 34,05% ± 5,79% após 6 meses e de 

35,49% ± 5,50% após 9 meses do término do tratamento. RAO et al. (2013) realizaram um 

estudo longitudinal placebo-controlado em pacientes com PC e tratados com sinvastatina 1,2% 

em gel aplicado localmente e verificaram uma diminuição significativa de defeitos infraósseos 

quando comparado aos pacientes do grupo placebo após 9 meses do tratamento, sugerindo o 

papel da sinvastatina na formação óssea.  

A análise da distância da JAC à crista óssea alveolar isoladamente não fornece 

informações sobre o padrão de perda óssea. O padrão de perda óssea horizontal ou vertical pode 

resultar em diferenças no prognóstico, necessidade e tipo de tratamento. Perdas horizontais são 

consideradas mais fáceis de tratar, respondendo melhor ao tratamento e menor necessidade de 

intervenção cirúrgica (EHNEVID et al., 1997). Nesse sentido, buscou-se investigar o efeito da 

sinvastatina a partir da estratificação dos defeitos ósseos pelo ângulo formado entre o ponto 

mais apical do defeito ósseo, o ponto mais coronário da crista óssea no dente adjacente e a JAC 

(STEFFENSEN; WEBER, 1989). Segundo Tsitoura et al. (2004), defeitos verticais (≤ 22°) 

cicatrizam melhor do que defeitos horizontais ou amplos (≥36°). A análise radiográfica também 

pode fornecer informações a respeito das alterações da área relativa ao defeito ósseo e pode ser 
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usada para determinar o sucesso do tratamento, como parâmetro complementar ou determinar 

a necessidade de intervenção cirúrgica (EHNEVID et al., 1997). 

As análises do defeito angular (ADB) intragrupo demonstraram que não houve 

alteração do padrão do defeito ósseo ao longo do tempo. Porém, a comparação entre os grupos 

demonstrou que os sítios tratados com sinvastatina resultaram em defeitos com ângulos maiores 

em T6 e em T12 quando comparados ao grupo PLACEBO, sugerindo que houve um rearranjo 

desse defeito ósseo. Como os resultados demonstraram que houve redução maior das distâncias 

lineares AD e BD no grupo TESTE, sugere-se que essa diminuição da inclinação do defeito, ou 

aumento do ângulo, se deve ao preenchimento ósseo decorrente do tratamento convencional 

seguido do uso da sinvastatina, já que não houve diferença entre os grupos quanto à medida 

linear AB. 

Foi realizada uma estratificação a partir do defeito angular de cada sítio em T0. Foi 

possível fazer uma comparação entre a alteração óssea proporcional ao comprimento radicular 

ou em valores absolutos e a angulação do defeito ósseo. No grupo PLACEBO houve ganho 

ósseo significativo somente nos defeitos com ângulos intermediários e no grupo TESTE não 

houve influência do tipo de defeito angular e a alteração óssea, havendo ganho ósseo em todos 

os padrões. Quando comparados os dois grupos experimentais verificou-se que em o grupo 

TESTE respondem melhor ao tratamento, com ganho ósseo em defeitos verticais, do que o 

PLACEBO em T6. Em T12 o grupo TESTE foi superior tanto em defeitos rasos, quanto em 

defeitos verticais, comparado ao PLACEBO.  

Corrroborando com o presente estudo, Steffensen e Weber (1989) verificaram que 

os defeitos veticais com inclinação ˂45° mostram melhor ganho ósseo após terapia. Da mesma 

forma, Lang (2000) verificou que quando o defeito é ˂45° em dentes unirradiculares, a média 

de ganho ósseo foi de 1,22m, enquanto que em ângulos ˃45° o ganho foi de apenas 0,05mm. 

Assim, quando os defeitos angulares são mais agudos, os resultados são melhores. Eickholz et 

al. (2004) também avaliaram a cicatrização periodontal de defeitos infraósseos (situados em 

níveis inferiores à crista alveolar óssea) seguidos de tratamento cirúrgico e verificaram 

diferença entre os diferentes padrões de perda óssea somente após 24 meses de tratamento. Os 

autores verificaram que o preenchimento ósseo é mais favorável em defeitos verticais (˂37°) e 

com PS ≥4mm do que ângulos rasos (≥37°) e PS menores. Tsitoura et al. (2004) investigaram 

a associação entre os defeitos angulares na radiografia baseline e a evolução do tratamento. 

Nesse estudo os autores estratificaram o defeito ósseo em ≤22°, ≥36° e intermediário para 
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comparação com o ganho de inserção clínica após tratamento cirúrgico e verificaram uma 

chance 2,5 vezes maior de ganho ósseo em defeitos com PS≥4mm e defeitos verticais (≤ 22 

quando comparados aos defeitos com ângulos maiores que 36°. De acordo com Linares et al. 

(2006), um valor angular ˂25° é considerado profundo e ˃37°, é raso e resultados previsíveis 

podem ser obtidos após tratamento de defeitos entre esses valores.  

Tonetti et al., (1993) observaram que defeitos limítrofes e profundos possuem 

padrões de cicatrização diferentes, pois os defeitos mais profundos perderam mais tecido e os 

componentes mais superficiais estão mais expostos ao ambiente oral, em termos de 

contaminação bacteriana e pequenos traumas decorrentes da escovação e manobras de higiene 

oral. Segundo os autores na fase de formação tecidual da regeneração óssea, as variáveis que 

melhor explicam o ganho ósseo observado são a profundidade e a angulação do defeito ósseo. 

A profundidade está correlacionada positivamente à regeneração e a largura, negativamente. 

Steffensen e Weber (1989) analisaram as alterações na área do defeito ósseo em 

relação à área inicial, como um parâmetro válido detectado radiograficamente. Os autores 

avaliaram as áreas dos sítios que apresentaram defeitos angulares mais rasos (˃45°). Os autores 

interpretam a diminuição dessa área como preenchimento radiográfico. O presente estudo 

avaliou a alteração da área do defeito ósseo de todos os sítios interproximais e verificou que 

houve preenchimento maior no grupo TESTE.  

O presente estudo é inédito na avaliação do efeito das estatinas no tratamento não-

cirúrgico de PC por meio de SRD, que é o método mais objetivo para análise radiográfica 

(BRAGGER et al., 1987). As imagens subtraídas foram então utilizadas para a realização de 

análises quantitativas das alterações ósseas. O método tem demonstrado resultados superiores 

ao método de análise de radiografia convencional (GRÖNDAHL et al., 1983). A desvantagem 

da SRD é a necessidade de se obter idêntico alinhamento das projeções durante as exposições 

sequenciais. Essa padronização pode ser atingida com o uso de stents oclusais moldados a partir 

de resina acrílica ou materiais elastoméricos, que padronizam o alinhamento do filme ao dente, 

mas tornam o modelo bastante trabalhoso, limitando seu uso apenas em pesquisas devido aos 

rigorosos requisitos para utilização. No presente trabalho, foi utilizada a resina acrílica. Outros 

autores (NICOPOULOU-KARAYIANNI et al., 1991, 2002; YOSHIOKA et al., 2002; WOO 

et al., 2003; AZOUBEL et al., 2008) também utilizaram o mesmo material. Além disso, os 

programas de computador utilizados para a padronização a posteriori geralmente são 
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desenvolvidos especificamente para o estudo em questão desenvolvido e de uso exclusivo do 

pesquisador, limitando seu uso de maneira geral.  

Há controvérsias a respeito do valor de corte para interpretação de ganho ou perda 

óssea nos valores médios de NC. O ponto de corte para esta avaliação foi de 1 unidade. Há 

poucos estudos ditando qual o valor ideal a ser estabelecido que melhor representa estas 

alterações. Alguns autores consideraram valores acima de 128 como indicativos de ganho ósseo 

ou reparo (CHSRISTGAU et al., 1998; NICOPOULPOU-KARAYIANNI et al., 2002). Fidler 

et al. (2000) utilizaram um valor aleatório de ±8 nessa quantificação. AZOUBEL et al. (2008) 

adotaram arbitrariamente o ponto de corte de 5 unidades. SILVA et al. (2010) utilizaram um 

penetrômetro que possibilitou definir um limiar de ±1, no qual a ocorrência de ganho de 

densidade foi estabelecida para os valores acima de 129 e de perda para os valores abaixo de 

127. Um valor reduzido presume que seja mais sensível em diagnosticar pequenas alterações 

ósseas.  

Outro ponto limitante da técnica é que apenas detecta as regiões interproximais. As 

áreas vestibulares e orais não podem ser trabalhadas devido à interposição de estruturas na 

imagem radiográfica, não sendo possível analisar os sítios localizados na centro-vestibular e 

centro-lingual. Por esse motivo, o tamanho da amostra para as avaliações radioráficas foi 

inferior ao das avaliações clínicas. Além disso não há como fazer distinção entre o sítio mésio-

vestibular e mésio-lingual ou disto-vestibular e disto-lingual. Radiograficamente, foi feita 

análise do defeito ósseo da região interproximal. 

A acurácia deste método depende de fatores como reprodução geométrica da 

padronização radiográfica intraoral, linearidade na digitalização na densidade óptica para 

conversão em tons de cinza e correção de contraste em ambas imagens de referência e 

subsequentes. A reprodutibilidade geométrica pode ser obtida por meio da padronização a 

priori. A linearidade da conversão dos tons de cinza e correção de contraste foi demonstrada 

por Ruttimann et al. (1986) e é aceita para análises quantitativas. No presente estudo todos os 

esforços foram feitos para melhorar a precisão da detecção de mínimas alterações ósseas, 

inclusive todos as recomendações prescritas pelos fabricantes das soluções para processamento 

radiográfico manual foram seguidas, tendo-se o cuidado de utilizar sempre soluções reveladoras 

e fixadoras novas 

O parâmetro utilizado para estimar a alteração óssea foi a medida da média dos tons 

de cinza numa determinada área. A região de interesse foi definida intencionalmente, limitada 
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a uma área, na qual as alterações ocorrem. Cada ROI escolhida apresentou 100 pixels2, assim 

como outros estudos (YOSHIOKA et al., 2002; AZOUBEL et al., 2008; SILVA et al., 2010). 

Toback et al. (1999) utilizaram áreas diferentes, medindo 0,8mm em cada lado. O estudo 

Hwang et al. (2008) e o de Barros et al. (2014) utilizaram uma área de 1mm2, e o de Rosa et al. 

(2008) e o de Queiroz et al. (2013) utilizaram ROI de 16x16 pixels.  

Utilizou-se uma ROI de controle localizada num ponto não tratado e distante do 

defeito periodontal analisado e que demonstrou pouca alteração (NC= 128,48 ± 0,35 em T6 e 

128,36 ± 1,98 em T12), em conformidade com o estudo de Hwang et al. (2008). 

Em se tratando de valores absolutos dos coeficientes de NC em T6, o grupo 

PLACEBO apresentou valores maiores em ROI1 e o grupo TESTE, apresentou valores maiores 

tanto em ROI1, quanto em ROI2 e ROI3, quando comparados à ROI4 (controle). Já em T12, o 

grupo PLACEBO apresentou valores maiores em ROI1, quando comparados à ROI2, ROI3 e 

ROI4, e o grupo TESTE apresentou valores superiores em ROI1 quando comprados à ROI4. 

Não foi observado diferença entre os grupos experimentais.  

Foi feita uma análise da distribuição de frequência de sítios que apresentaram 

reabsorção (NC˂127), neoformação (NC˃129) ou não sofreram alteração óssea (NC entre 127 

a 129) após tratamento com RAR e uso de estatina/placebo e verificou-se que o grupo TESTE 

apresentou menor percentual de sítios (2,9%) apresentando densidade radiográfica compatível 

com reabsorção óssea em relação ao grupo PLACEBO (18,6%) em T6. 

A partir dos resultados obtidos das análises dos coeficientes de NC, pode-se sugerir 

que os percentuais de sítios apresentando neoformação, em ambos os grupos experimentais, 

mantiveram-se sempre superiores aos percentuais de sítios com densidade óssea compatível 

com reabsorção, ou seja, ambos os tratamentos parecem contribuir para um padrão favorável 

de remodelação óssea. Estudos reforçam esse padrão ao observarem resultados favoráveis após 

realização de tratamento periodontal convencional. Okano et al. (1990) determinaram o efeito 

inicial da terapia periodontal na remineralização da crista óssea e alterações foram observadas 

logo após 1 mês de terapia e perpetuaram pelos 6 meses seguintes do estudo.  

Dubrez et al. (1990) avaliaram 10 pacientes totalizando 10 sítios com PS ≥5mm 

que foram acompanhados radiograficamente até 1 ano após tratamento não-cirúrgico. Os 

autores avaliaram 3 ROI: uma mais coronária do defeito, uma 1,5mm mais apical que a primeira 

e uma controle localizada mais apicalmente na região interproximal. Observaram um aumento 
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na densidade óssea de 13% após 6 meses nas ROI de crista óssea e somente 9% na ROI mais 

apical e 16% após 1 ano do tratamento nas ROI de crista óssea.  

Hwang et al. (2008) avaliaram as alterações ósseas ocorridas após tratamento 

convencional (RAR) em pacientes com PC. Foram tratados 13 pacientes totalizando 39 sítios 

com PS≥3mm de perda óssea vertical e radiografados no início e após 6 meses do término do 

tratamento. Após avaliação de 4 ROI, uma na crista óssea alveolar, uma na porção média do 

defeito, a terceira na porção mais apical e a quarta de controle, numa região localizada mais 

distante, demonstraram que RAR de bolsas periodontais pode aumentar a densidade 

radiográfica do osso alveolar conforme o resultado da SDR. O ganho de densidade foi 

significativo em todas as regiões exceto na região controle e que o ganho foi maior na porção 

apical do que na região mediana e da crista alveolar. Os autores sugerem que as regiões mais 

profundas têm maior potencial de cicatrização após instrumentação subgengival.   

Goes et al. (2010) realizaram um estudo pré-clínico em ratos para avaliar o efeito 

da atorvastatina (9mg/Kg) na DPE utilizando parâmetros radiográficos. Os autores avaliaram a 

densidade radiográfica por meio de análise de histograma das variações dos tons de cinza e 

verificaram que após tratamento com a estatina houve ganho de mais de 48% quando 

comparado ao grupo salina, sendo capaz de prevenir a perda óssea no modelo de DPE. 

Barros et al. (2014) também avaliaram os efeitos do tratamento periodontal não-

cirúrgico na densidade alveolar óssea utilizando a SDR. Foram tratados 19 pacientes totalizando 

62 sítios com PS≥5mm e as radiografias foram tomadas antes e após 3 e 6 meses do término do 

tratamento. Analisaram 2 ROI em cada sítio: uma na crista óssea alveolar e outra, 3mm em 

direção mais apical, no osso medular. Verificaram que a ROI da crista alveolar apresentou 

aumento da densidade óssea tanto após 3 meses quanto após 6 meses do término do tratamento. 

Há poucos estudos relacionando a SDR com tratamento não-cirúrgico e nenhum 

relacionando ao uso de estatinas. Toback et al. (1999) realizaram estudo utilizando SDR e 

alteração de densidade óssea também utilizando 4 ROI, porém após procedimento cirúrgico de 

regeneração de tecido guiado. 

Por todos os resultados demonstrados pode-se sugerir que a sinvastatina como 

adjuvante da terapia periodontal promove melhora nos parâmetros clínicos e radiográficos de 

pacientes com PC. Os efeitos pleiotrópicos da sinvastatina, decorrentes da inibição da enzima 

HMG-CoA redutase e subsequente diminuição da produção de mevalonato, metabólito 
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precursor do colesterol, são, possivelmente, os principais responsáveis pelos resultados 

benéficos obtidos no tratamento de pacientes com PC no presente estudo. Ao diminuir a 

disponibilidade do mevalonato, diminuem os níveis de isoprenoides, como FPP e GGPP, 

responsáveis por ativar proteínas sinalizadoras (Ras, Rho, Rac) presentes sob a forma inativa 

no citoplasma das células. Assim, a diminuição da disponibilidade dessas pequenas proteínas 

modificará uma resposta, dependendo da célula atingida e da função da proteína em questão 

(OESTERLE et al., 2018). Não se pode justificar os efeitos encontrados neste estudo como 

consequência da diminuição do colesterol, outro importante e principal efeito das estatinas, pois 

não houve controle dos potenciais confundidores, como hiperlipidemias, e não houve diferença 

estatística entre os grupos quanto às frações lipídicas em nível sérico. Assim, a sinvastatina foi 

capaz de prevenir a perda de estruturas de suporte e estimular a neoformação óssea e os 

resultados podem ser confirmados pelo estudo de Sakoda et al. (2006), no qual descreveram 

também os efeitos da estatina na diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias, por 

meio da regulação da produção de IL-6 e IL-8 em células epiteliais de maneira dose-

dependente. Estatinas ainda são capazes de diminuir a secreção de MMP-1, MMP-2, MMP-3 e 

MMP-9 in vitro (LUAN et al., 2003; MAEDA et al., 2004). Além da atividade anti-

inflamatória, as estatinas atuam na estimulação da formação óssea, por aumentar a expressão 

de BMP-2, estimular a diferenciação de osteoblastos, inibir a apoptose de osteoblastos, 

supressão da osteoclastogênese, por regulação da via OPG/RANK/RANKL (MUNDY et al, 

1999; MAEDA et al., 2001; MAEDA et al., 2004; RUAN et al., 2012; DALCICO et al., 2013).   

O uso de fármacos que estimulam a produção de fatores autógenos de crescimento 

ósseo, como BMP-2, pode ser uma alternativa no manejo de defeitos ósseos. A sinvastatina é 

um medicamento amplamente prescrito devido às suas propriedades anti-hiperlipidêmicas, 

sendo dispensado pelas unidades básicas de saúde. Pode servir como adjuvante à terapia 

periodontal, pelos efeitos pleiotrópicos, representando novas perspectivas de tratamento, além 

uma alternativa eficaz, segura, de baixo custo e de fácil acesso, especialmente para os pacientes 

atendidos na rede pública de saúde. Novos estudos devem ser considerados para que paradigmas 

referentes ao desenvolvimento de novas terapias sejam mudados a partir de um melhor 

entendimento da interrelação entre os diversos componentes biológicos, a partir de informações 

genômicas, proteômicas e metabolômicas, envolvidos na iniciação e resolução da periodontite 

crônica.  
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7 CONCLUSÕES 

A sinvastatina de uso sistêmico associada à terapia periodontal convencional de 
raspagem e alisamento radicular em pacientes com periodontite crônica produziu efeitos 
benéficos nos parâmetros: 

- clínicos, com melhor resposta ao tratamento em bolsas mais profundas (PS≥6 
mm); 

-hematológicos, com redução na contagem de leucócitos e aumento dos níveis de 
fosfatase alcalina, apresentando efeito anti-inflamatório local e de estimulação óssea com 
repercussão sistêmica; 

-radiográficos, com melhor resposta ao tratamento, maior ganho ósseo em defeitos 
ósseos verticais e aumento da densidade óssea em nível de crista alveolar. 

A sinvastatina foi capaz de prevenir a reabsorção e estimular a formação óssea. 
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ANEXO 1 Parecer conclusivo da Comissão de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Faculdade de Medicina 

Departamento de Morfologia 
Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Estudo do efeito das estatinas na doença periodontal e sua relação com polimorfismos 

de citocinas inflamatórias e da apolipoproteína E. 

 

Introdução Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa. Antes de decidir, é importante 

que você entenda o porquê da realização desta pesquisa e o que ela envolve. Leia cuidadosamente as 

informações seguintes e, se preferir, discuta com seus familiares, amigos ou com seu médico. 

Pergunte-nos se houver alguma coisa que não esteja clara ou se precisar de mais informações. 

 

Justificativa e objetivos do estudo A periodontite é uma doença que se caracteriza por uma 

inflamação e perda do osso que envolve os dentes, levando ao amolecimento dos dentes, mau hálito 

e, até mesmo, ao comprometimento da saúde geral da pessoa. O objetivo deste estudo é avaliar uma 

nova forma de tratamento com um medicamento, a sinvastatina, que já é utilizado para diminuir as 

taxas de colesterol. Este estudo será importante para a melhora das condições de saúde do dente, 

pois esse medicamento melhora também a condição do osso que envolve o dente. Os resultados nos 

ajudarão a compreender melhor esta doença e identificar grupos de risco, para poder prevenir e reduzir 

os problemas que acarretam essa doença tão comum. Para isso, precisamos realizar alguns 

procedimentos. 

 

Procedimentos - Serão realizados:  

-preenchimento de questionários com perguntas sobre sua saúde e seus hábitos de higiene da boca;  

-coleta de células bucais por um método indolor e de mínimo risco para purificação do DNA (que 

confere as suas características genéticas) e para construir um perfil genético a respeito das substâncias 

que interferem na doença periodontal. Este exame é feito através de uma simples escovação e 

bochecho com água potável, colhendo o expectorado em um tubo estéril para análise em laboratório. 

Será realizada antes do tratamento. 

-exames clínicos realizados por dentista na clínica odontológica (consiste na introdução de uma sonda 

no sulco gengival, um espaço que existe entre o dente e a gengiva) e coleta do fluido gengival presente 

neste espaço, para análise em laboratório. Será realizado antes do tratamento;  
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-raspagem e alisamento da raiz (procedimento clínico não-cirúrgico para “limpeza” profunda da região 

abaixo da gengiva), que faz parte do tratamento;  

-administração do medicamento sinvastatina (Sinvastacor) uma vez por dia durante 6 meses, por via 

oral, que você fará no seu dia-a-dia;  

-radiografias de algumas regiões da boca, num total de 18 radiografias em 12 meses, sendo 6 antes 

do tratamento, 6 durante e 6 após o tratamento;  

-exames laboratoriais (hemograma, coagulograma, transaminase hepática, colesterol total, cálcio 

sérico, osteocalcina e fosfatase alcalina), que serão realizados mediante uma coleta de sangue antes 

do tratamento e outra após 1 ano;  

 

Os desconfortos ou riscos esperados  

-Durante o exame ou raspagem você poderá sentir um desconforto momentâneo. Durante a raspagem, 

caso seja necessário, poderá ser utilizada anestesia local odontológica. Os exames e procedimentos 

periodontais que serão realizados são exames rotineiramente efetuados por dentistas em consultórios 

ou serviços odontológicos.  

-Quanto aos riscos da radiação pelos exames de raio X, são mínimos, pois a dose de radiação é muito 

pequena.  

-Em relação ao uso do medicamento, é provável que você não sinta nenhuma alteração perceptível. 

Esse medicamento é rotineiramente utilizado para reduzir o colesterol no sangue.  

-A coleta de células bucais por escovação e bochecho envolve mínimo risco, sendo um método eficaz 

e não invasivo de purificação do DNA. Esta coleta será feita na própria clínica odontológica.  

-Os exames laboratoriais serão realizados no laboratório de análises clínicas, portanto você deverá se 

deslocar até o laboratório para coleta.  

 

Os benefícios que pode ter Participando dessa pesquisa, você não receberá nenhum benefício direto, 

como pagamento ou dinheiro, mas estará contribuindo para a elaboração de um trabalho científico que 

poderá proporcionar benefícios futuros à sociedade. Além disso, você será beneficiado com o 

tratamento não cirúrgico da periodontite (raspagem e alisamento radicular) e será instruído em 

relação aos cuidados com a sua higiene oral.  

 

Garantia de resposta a qualquer pergunta A qualquer momento, você poderá fazer perguntas sobre 

esta pesquisa com a garantia de que estas serão respondidas. 

 

Liberdade de abandonar a pesquisa sem prejuízo para si  A qualquer momento, você poderá entrar 

em contato com os pesquisadores desta pesquisa e pedir que os seus dados sejam retirados da 

mesma. A concordância ou não em participar deste estudo não implica em qualquer modificação no 

seu tratamento. 

 

Garantia de privacidade Os dados obtidos neste estudo, bem como fotografias que possam ser 

tiradas, serão apresentados em congressos e encontros da comunidade científica e poderão ser 
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publicados em revistas especializadas. No entanto, a sua identidade nunca será revelada. E seu rosto 

nunca será mostrado totalmente nas fotografias. As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pesquisadores, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. As amostras 

serão codificadas e as fichas e registros médicos mantidos em armários com segredo de acesso 

limitado apenas aos pesquisadores principais do projeto. A confidencialidade e gerenciamento dos 

dados serão mantidos por arquivos com dupla digitação fechados com uso de senhas. 

 

Garantia de acesso aos resultados Você poderá ter acesso aos dados obtidos pelos pesquisadores, 

e, a qualquer momento, ficar atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas. 

 

Despesas e compensações Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames, medicamentos e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

 

Contato: as dúvidas não esclarecidas ou o não cumprimento do que foi acordado podem ser 

informados ao responsável pelo estudo. 

Responsável pela pesquisa: Patrícia de Barros Teles 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefones: XXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Além disso, se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo 

Telefone: 85 – 33668338 
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DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL 

 

Eu,______________________________________________________, _______ anos, portador(a) do 

RG n° ______________________________________ e CPF n° 

___________________________________, após leitura cuidadosa do documento acima, declaro 

minha participação voluntária no “Estudo do efeito das estatinas na doença periodontal e sua relação 

com polimorfismos de citocinas inflamatórias e da apolipoproteína E”. Tenho conhecimento dos 

objetivos e métodos de estudo a serem utilizados, dos meus direitos, das minhas responsabilidades, 

dos riscos e benefícios e de que me submeterei à realização de exames clínicos e laboratoriais. Tenho 

liberdade para recusar minha participação, assim como retirar meu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa. Ser-me-á assegurado o sigilo quanto aos meus dados envolvidos no estudo. POR FIM, 

DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 

OBRIGADO. 

 

 

Fortaleza, ______ de __________________de 201___. 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura ou digital do participante voluntário ou responsável) 

 

 

_____________________________________________ 

Testemunha 

 

 

_____________________________________________ 

Patrícia de Barros Teles (responsável pelo estudo) 

                     

Dados do voluntário 

Endereço: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________ 
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EFEITOS ADVERSOS 

 

Qualquer medicamento pode apresentar efeitos inesperados ou indesejáveis, 
denominados efeitos adversos. Sinvastacor em geral é bem tolerado. A maioria dos efeitos adversos é 
de natureza leve e transitória; os mais comuns são distúrbios digestivos e os menos comuns, fraqueza 
e dor de cabeça. Ainda menos comuns são dor ou fraqueza musculares, problemas no fígado e 
hipersensibilidade (reações alérgicas que podem ter sintomas variados, incluindo dor nas articulações, 
febre e falta de ar). 

Uma vez que em ocasiões raras problemas musculares são graves, você deve procurar 
seu médico imediatamente, se sentir dor ou fraqueza muscular. 

Informe ao seu médico se apresentar qualquer sintoma incomum ou se qualquer sintoma 
que você já conhece persistir ou piorar. 

 

 

CONTATO: Dra. PATRICIA DE BARROS TELES 

     TELEFONE: XXXXXXXX 
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ANEXO 3 – Questionário sociodemográfico 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Faculdade de Medicina 

Departamento de Morfologia 
Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais 

 

PACIENTE:______________________________________________________ 

DATA:_______/_______/_______ 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Código do paciente 

 

 

Nome                                                                                                                        Telefone 

 

 

Data de Nascimento 

 

 

Idade 

 

 

Procedência:        1. Capital        2. Interior, especificar  

 

 

Endereço atual (Não esquecer o Bairro) 

 

Ponto de referência 

 

 

Estado civil:  1. Casado/união consensual   2. Solteiro   3. Divorciado   4. Viúvo 

 

 

Ocupação: 1.Trabalhador autônomo      2. Comerciante        3. Funcionário público    

                 4. Economia informal                        5. Outro, especificar 

 

 

Escolaridade:  1. Analfabeto                          2. Nunca estudou          3. 1ºgrau incompleto 

               4. 1ºgrau completo                       5. 2ºgrau incompleto                 6. 2ºgrau completo  

        7. Graduação                              8. Outros, especificar 

* em caso de 1º ou 2º graus incompletos, registrar a série em que interrompeu o estudo, para 
que a escolaridade possa ser convertida para anos de estudo no momento da análise 

 

Quantas pessoas moram na casa?  

1. 1 pessoa                                  2. 2 pessoas 
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                                      3. 3 pessoas         4.  4 pessoas                          5. Mais de 5 pessoas 

Das pessoas que moram na casa, quantas ajudam no sustento da família? 

 

 

Qual a renda aproximada da família* (número de salários mínimos)?    

*Salário mínimo por ocasião da pesquisa de campo: R$ 724,00 

1. Menos do que R$724,00 (menos que 1 salário mínimo) 

2. R$725,00 até R$2172,00 (menos que 3 salários mínimos) 

3. Mais que R$2173,00 (mais que 3 salários mínimos) 

 

 

Quanto tempo mora nesse endereço? ________(meses) 

 

 

Fumante?       1. sim         2. Não       3. Ex-fumante    4. Fumante passivo  

 

 

Diabético? 1. Sim  2. Não 

Algum diabético na família? 

1. Sim 

2. Não 

 

Hipertenso? 1. Sim   2. Não 

História de hipertensão na família:  

1. Sim 

2. Não 

 

Bebida alcoólica: 

1. Não ingere               2. Sim, só nos fins de semana               3. Sim, frequentemente                    

 

 

 

_______________________________                              ____________ 

      Assinatura do Entrevistado                                              Data 

 

_______________________________                              ____________ 

      Assinatura do Entrevistador                                             Data 
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ANEXO 4 – Ficha clínica periodontal 

PACIENTE:_________________________________________________________CÓDIGO:____ 

DATA:_______________________ 

EXAME CLÍNICO:               INICIAL                 3 MESES                                 6 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PLACA    ___________            ÍNDICE GENGIVAL____________ 

DENTE D V M L 

    13         

    12         

    11         

    21         

    22         

    23         

    33         

    32         

    31         

    41         

    42         

    43         

 

 

DENTE DV V MV DL L ML DENTE MV V DV ML L DL 

13-PS             21-PS             

13-R             21-R             

13-PI             21-PI             

12-PS             22-PS             

12-R             22-R             

12-PI             22-PI             

11-PS             23-PS             

11-R             23-R             

11-PI             23-PI             

33-PS             41-PS             

33-R             41-R             

33-PI             41-PI             

32-PS             42-PS             

32-R             42-R             

32-PI             42-PI             

31-PS             43-PS             

31-R             43-R             

31-PI             43-PI             

DENTE D V M L 

   13         

   12         

   11         

   21         

   22         

   23         

   33         

   32         

   31         

   41         

   42         

   43         
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ANEXO 5 – Ficha para registro de efeitos adversos da sinvastatina 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS AO 
TRATAMENTO 

NOME DO PACIENTE IDADE 
 
 

 

Sexo Peso(Kg) Altura (cm) 
     F           M     

 
Eventos adversos 
     Dor abdominal                                  Erupção na pele                        
     Constipação                                      Câimbra muscular 
     Flatulência                                        Fraqueza 
     Náusea                                              Dor muscular 
     Diarreia                                            Coceira 
     Vômito                                             Dor de cabeça 
     Tontura                                             Outro 
Eventos adversos (a ser preenchido pelos pesquisadores) 
     Aumento de transaminase 
 
     Anemia 
 
Breve descrição do quadro clínico 
 
 
 
 
Data do evento 
adverso 

Medicamento N° de lote Data de validade 

 
 

   

Recuperação O evento adverso desapareceu ou diminuiu após a 
suspensão ou redução da dose do medicamento? 
     Sim 
     Não 
     Não se aplica 
 
O evento adverso reapareceu após a reintrodução 
do medicamento? 
     Sim 
     Não 
     Não se aplica 
 

     Recuperação sem sequelas 
 
     Recuperação com sequelas 
 
     Não se recuperou ainda 
 
     Desconhecido 

Nome do notificado  Data de notificação 
  

Estas informações são confidenciais e serão utilizadas para investigação epidemiológica. 


