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Castro dos Santos NC. Efeitos clínicos e imunológicos de ácidos graxos poli-
insaturados de ômega-3 e aspirina em baixa dosagem como adjuvantes ao 
debridamento periodontal em pacientes com diabetes tipo 2: estudo clínico 
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(Unesp), Instituto de Ciência e Tecnologia; 2019. 

 
 

RESUMO 
 
 

A suplementação diária com ácidos graxos poli-insaturados de ômega-3 (ω-3) e 
a aspirina em baixa dosagem foram propostas como terapia de modulação do 
hospedeiro para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas. O objetivo 
deste estudo foi investigar as ações clínicas e imunológicas do ω-3 e da aspirina 
(AAS) como terapia adjunta ao debridamento periodontal de boca toda para o 
tratamento da periodontite em pacientes com diabetes tipo 2. Setenta e cinco 
pacientes (n=25/grupo) que atendiam aos critérios de inclusão foram 
randomicamente designados para receber placebo e debridamento periodontal 
(GC), ω-3 (3g de óleo de peixe/dia por 60 dias) e AAS (100mg/dia por 60 dias) 
após o debridamento periodontal (GT1), e (3g de óleo de peixe/dia por 60 dias) 
e AAS (100mg/dia por 60 dias) antes do debridamento periodontal (GT2). 
Parâmetros clínicos periodontais e fluido gengival crevicular (FGC) foram 
coletados no baseline (t0), 90 dias (GT1 e GC) (t1), após a 
suplementação/medicação com ω-3 e AAS (t1), e 180 dias após o debridamento 
periodontal (todos os grupos) (t2). Dez pacientes (40%) no GT1 e nove 
pacientes (36%) no GT2 alcançaram o endpoint clínico para o tratamento (≤4 
bolsas periodontais com profundidade de sondagem (PS)≥ 5mm), em contraste 
com quatro (16%) no GC. Houve ganho de inserção em bolsas moderadas e em 
bolsas profundas entre t0 e t2 para o GT1. Os níveis de concentração de IFN-γ, 
IL-1β e IL-8 apresentaram redução em t2 para os dois grupos teste, com 
mudanças significantes prévias (t1) para o GT1. Os níveis de IL-6 apresentaram 
redução em t1 e em t2 para o GT1, e a MIP-1α reduziu em t2 no GT2. No GC a 
IL-1β foi a única citocina a apresentar diferença estatisticamente significante na 
comparação entre tempos. Os resultados deste estudo clínico sugerem que a 
terapia adjuvante de ω-3 a AAS após o debridamento periodontal promove 
maiores benefícios clínicos e imunológicos ao tratamento da periodontite em 
pacientes com diabetes tipo 2 quando comparado aos demais protocolos 
avaliados. 
 
 
Palavras-chave: Periodontite. Diabetes. Ácidos graxos poli-insaturados. 
Aspirina. Mediadores da inflamação. 



 
 

   
 

Castro dos Santos NC. Clinical and immunological effects of omega-3 
polyunsaturated fatty acids and low-dose aspirin as adjuncts to periodontal 
debridement in patients with type 2 diabetes: randomized clinical trial 
[doctorate thesis]. São José dos Campos (SP): São Paulo State University 
(Unesp), Institute of Science and Technology; 2019. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Daily dietary supplementation with omega-3 (ω-3) polyunsaturated fatty acids 
(PUFAs) and low-dose aspirin (ASA) have been proposed as a host modulation 
therapy for the treatment of chronic inflammatory diseases. The aim of this 
study was to investigate the clinical and immunological actions of ω-3 PUFAs 
and ASA as an adjunct therapy to full-mouth periodontal debridement for the 
treatment of periodontitis in patients with type 2 diabetes. Seventy-five patients 
(n=25/group) meeting the inclusion criteria were randomly assigned to receive 
placebo and periodontal debridement (CG), ω-3 (3g of fish oil/day for 60 days) 
and ASA (100mg/day for 60 days) after periodontal debridement (TG1), and ω-3 
(3g of fish oil/day for 60 days) and ASA (100mg/day for 60 days) before 
periodontal debridement (TG2). Periodontal clinical parameters and gingival 
crevicular fluid (GCF) were collected at baseline (t0), 90 days (TG1 and CG) 
(t1), after ω-3 and ASA only (TG2) (t1), and 180 days after periodontal 
debridement (all groups) (t2). Ten patients (40%) in TG1 and nine patients 
(36%) in TG2 achieved the clinical endpoint for treatment (≤4 periodontal 
pockets with probing depth (PD)≥ 5mm), as opposed to four (16%) in CG. There 
was clinical attachment gain in moderate and deep pockets between t0 and t2 
for TG1. Concentration levels of IFN-γ, IL-1β, and IL-8 decreased over time for 
both test groups, with early (t1) significant changes for TG1. IL-6 levels were 
lower at t1 and t2 for TG1, and MIP-1α decreased at t2 for TG2. In the CG, IL-
1β was the only marker presenting statistically significant changes over time. 
The results of this clinical study suggest that the adjunctive use of ω-3 and ASA 
after periodontal debridement provides clinical and immunological benefits to 
the treatment of periodontitis in patients with type 2 diabetes when compared to 
the other treatment protocols evaluated.  
 
 
Keywords: Periodontitis. Diabetes. Omega-3 fatty acids. Aspirin. Inflammation 
mediators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite é uma inflamação crônica local que leva a destruição dos 

tecidos gengival e periodontal induzida por microrganismos específicos 

presentes no biofilme dental. A destruição tecidual é caracterizada por uma 

injúria tecidual mediada por neutrófilos, seguida de infiltrado inflamatório de 

monócitos e da presença de uma resposta imune adquirida (Kantarci, Van Dyke, 

2005; Lamster et al., 1994). Embora a doença periodontal seja iniciada por 

bactérias patogênicas, estudos a respeito da patogênese da doença periodontal 

indicam que a maior parte do dano tecidual é decorrente da resposta do 

hospedeiro. Esta resposta imuno-inflamatória leva à produção de anticorpos 

específicos e de mediadores inflamatórios nos tecidos periodontais, bem como a 

uma resposta inflamatória sistêmica (Ebersole et al., 2013).  

Já está bem estabelecido que a presença do diabetes aumenta o risco para 

o aparecimento e/ou progressão de doenças periodontais (Chapple,  Genco, 

2013). Diversos estudos demonstram que indivíduos portadores de diabetes tipo 

2 tem maior prevalência e severidade de periodontite crônica em relação a 

pacientes normoglicêmicos além de um prognóstico pior de tratamento (Preshaw 

et al., 2012). Um dos principais mecanismos envolvidos na influência do 

diabetes nas doenças periodontais é um estado inflamatório gerado pela 

hiperglicemia crônica. Como o aumento da glicemia, há um aumento dos 

produtos avançados de glicação (AGES). As AGES se ligam a receptores 

específicos na membrana de células (RAGES) o que aumenta a produção e 

liberação de citocinas inflamatórias. A consequência final desse processo é um 

desequilíbrio na resposta imunológica, processo inflamatório mais exacerbado, 

mais duradouro e uma falta de resposta auto-limitante para a inflamação. Esse 

quadro aumenta as chances dos indivíduos portadores de diabetes 
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desenvolverem retinopatina, nefropatia, doenças vasculares, deficiência na 

cicatrização além de doença periodontal (Preshaw, Taylor, 2011).  

Por sua vez, a presença da doença periodontal tem uma influência 

negativa em indivíduos portadores de diabetes mellitus. Estudos têm 

demonstrado que os mediadores inflamatórios produzidos durante o processo da 

doença periodontal, assim como os produtos microbianos do biofilme 

periodontal que entram na corrente sanguínea, podem aumentar o estado 

inflamatório geral do organismo e assim contribuir para o aparecimento ou piora 

do diabetes mellitus. Essa relação foi demonstrada em uma meta-análise que 

reportou que pacientes com periodontite e diabetes tipo 2 apresentaram uma 

redução na contagem hemoglobina glicada (HbA1c) após tratamento da doença 

periodontal, facilitando assim o controle do distúrbio metabólico (Engebretson, 

Kocher 2013). Assim, o bom controle das condições periodontais por meio da 

terapia periodontal pode melhorar significativamente a qualidade de vida de 

indivíduos com diabetes mellitus (Chapple, Genco, 2013). 

A terapia de modulação do hospedeiro (TMH) surgiu como um novo 

conceito para o tratamento das doenças periodontais. A TMH tem sido utilizada 

como terapia adicional à terapia periodontal convencional. Esta terapia objetiva 

reduzir a destruição tecidual decorrente dos processos inflamatórios 

exacerbados, mais duradouro e uma falta de resposta auto-limitante para a 

inflamação.  Estudos a respeito de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (ω-3) 

foram realizados para avaliar seu efeito em inflamações crônicas e doenças 

autoimunes, como artrite reumatoide, colite ulcerativa, aterosclerose, doença 

cardiovascular e periodontite (Serhan, 2008). Um efeito benéfico foi observado 

e atribuído, primeiramente, a uma diminuição na produção de mediadores 

inflamatórios clássicos, como prostaglandina E2 e citocinas pró-inflamatórias 

(Calder, 2006). Além disso, diversos estudos mostraram que ácidos graxos poli-

insaturados (ω-3) são agentes precursores para uma conversão enzimática de 
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uma série de mediadores lipídicos chamados de resolvinas, protectinas e 

maresinas (Serhan et al., 2002, 2004, 2008; Hong et al., 2003). Sintetizadas a 

partir do ácido acetil salicílico, as lipoxinas também são importantes mediadores 

lipídicos especializados, tendo demonstrado atuar na inibição do recrutamento 

de neutrófilos e na prevenção da perda óssea alveolar em modelos de doença 

periodontal. O ácido acetil salicílico também é um agente precursor na produção 

de lipoxinas e resolvinas desencadeadas por aspirina, aumentando o potencial 

desses mediadores na ação resolutiva da inflamação (Serhan, Chiang, 2008).  

El-Sharkawy et al. (2010) realizaram um estudo clínico randomizado em 

que pacientes com periodontite crônica foram tratados com raspagem e 

alisamento radicular com suplementação diária de (ω-3) e aspirina (AAS) (grupo 

teste) ou placebo (grupo controle). Neste estudo, o grupo teste obteve 

diminuição na profundidade de sondagem e ganho clínico de inserção 

significativamente maiores em relação ao grupo controle. Outros estudos que 

utilizaram ω-3 e AAS como adjuvantes no tratamento de raspagem e alisamento 

radicular também obtiveram resultados semelhantes (Elwakeel, Hazaa, 2015; 

Deore et al., 2014).  Naqvi et al. (2014) realizaram um estudo clínico 

randomizado para avaliar a influência de ácidos graxos poli-insaturados de ω-3 

(2g) e AAS (81mg) na periodontite crônica, sem que terapias clínicas fossem 

aplicadas. O estudo mostrou que a suplementação diária de ω-3 e AAS  

melhorou significantemente os parâmetros clínicos e inflamatórios locais. 

Devido aos resultados favoráveis à ação terapêutica de lipídios 

mediadores da inflamação derivados de ω-3 e AAS para o tratamento de 

doenças inflamatórias crônicas, esta modalidade terapêutica tem grande 

potencial para promover a resolução da inflamação e restaurar a homeostase em 

pacientes com periodontite e diabetes (Sima, Van Dyke, 2016). 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar os efeitos clínicos periodontais e 

imunológicos da suplementação diária de ácidos graxos poli-insaturados de ω-3 

e AAS em baixa dosagem como adjuvantes ao debridamento periodontal de 

boca toda para o tratamento da periodontite em pacientes com diabetes tipo 2. 

Esta investigação testou a hipótese nula na qual a terapia adjunta de ω-3 e AAS 

não promove benefícios clínicos e imunológicos quando comparada ao placebo 

(H₀).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A metodologia do presente estudo seguiu as normas do CONSORT 

STATEMENT 2010 (Moher et al., 2010) e do SPIRIT 2013 (Chan et al., 2013)  

para ensaios clínicos randomizados. 

 

 

3.1 População alvo 

 

 

A população deste estudo foi constituída de pacientes portadores de 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) diagnosticada há mais de 5 anos e com 

diagnóstico de periodontite generalizada moderada a avançada recrutados no 

Instituto de Ciência e Tecnologia (Unesp) em São José dos Campos-SP. Após a 

realização da anamnese, voluntários que atendiam aos critérios de inclusão do 

estudo foram convidados a participar. O termo de consentimento livre e 

esclarecido foi assinado pelos participantes após explicação sobre a natureza, os 

riscos e os benefícios do tratamento. O protocolo deste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética de Pesquisa em Humanos do Instituto de Ciência e Tecnologia 

(Unesp) em São José dos Campos-SP (CAAE: 51626115.5.0000.0077) 

(ANEXO A). O identificador da plataforma ClinicalTrials.gov deste estudo é 

NCT02800252. 

 

 

3.2 Tamanho e cálculo da amostra 
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Este estudo foi elaborado para comparar os resultados clínicos de três 

abordagens diferentes para o tratamento periodontal. A amostra ideal foi 

calculada para detectar uma diferença de pelo menos 4 sítios com PS ≥5 mm 

entre os grupos e considerando um desvio padrão de 5 sítios. Sendo assim, foi 

determinado que seriam necessários 25 pacientes por grupo para haver um poder 

de 80% de detecção, com nível de significância de 5% (Feres et al., 2012).  

 

 

3.3 Critérios 

 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

 

a) ter 35 anos ou mais;  

b) ser portador de diabetes diagnosticada há mais de cinco anos; 

c) realizar tratamento para diabetes com dieta e suplementação de 

insulina ou de agentes hipoglicemiantes orais; 

d) apresentar níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5% e ≤ 

11%; 

e) ter pelo menos 15 dentes, excluindo terceiros molares e dentes 

indicados para extração; 

f) apresentar periodontite crônica generalizada moderada a avançada 

(AAP, 1999) com pelo menos 30% dos sítios com profundidade de 

sondagem (PS) e nível clínico de inserção (NIC) ≥ 4mm e 

sangramento à sondagem no baseline (Duarte et al., 2014); 

g) concordar em participar do estudo e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido para a participação na pesquisa, 
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após a explicação dos riscos e benefícios (Resolução no196 de 

outubro de 1996 e o Código de Ética Profissional Odontológico – 

CFO - 179/93). 

 

 

3.3.2 Critérios de não-inclusão 

 

 

a) apresentar problemas sistêmicos (alterações cardiovasculares, 

discrasias sanguíneas, imunodeficiência, entre outras), que 

contraindiquem o procedimento periodontal; 

b) ter passado por tratamento periodontal nos últimos 12 meses; 

c) ter feito uso de antibióticos e anti-inflamatório nos últimos seis 

meses; 

d) ser fumante; 

e) estar em período de gestação ou lactante;   

f) fazer uso crônico de medicações que podem alterar a resposta dos 

tecidos periodontais; 

g) ter alergia a aspirina ou a peixes/frutos de mar. 

 

 

3.4 Delineamento do estudo 

 

 

Este foi um estudo do tipo clínico controlado randomizado de 

superioridade, prospectivo, duplo-cego, placebo-controlado e com 

acompanhamento de seis meses. 

 



18 
 

 

3.5 Orientações sobre nutrição 

 

Os pacientes receberam orientações de um profissional de Nutrição (EM) 

a respeito de hábitos alimentares e sua influência no diabetes e na 

suplementação dietética. As orientações foram fornecidas através de um guia 

alimentar (ANEXO B). 

 

 

3.6 Terapia inicial 

 

 

Todos os pacientes passaram por uma terapia inicial. Esta terapia 

consistiu-se na realização da adequação do meio bucal. Primeiramente os 

pacientes receberam informações sobre o seu estado periodontal e de como a 

periodontite influencia do diabetes. Em seguida receberam instrução de higiene 

oral, raspagem de cálculo supragengival, profilaxia e polimento coronário. Em 

seguida todos os dentes condenados foram extraídos e os que necessitavam de 

tratamento endodôntico foram submetidos a abertura e medicação. Cavidades 

abertas foram escariadas e seladas com restauração provisória de ionômero de 

vidro e excessos de restaurações foram removidos. 

 

 

3.7 Sequência de randomização, ocultamento da randomização e cegamento 

 

 

A randomização foi feita da seguinte forma: uma sequência aleatória foi 

gerada em computador para alocar aleatoriamente os pacientes nos grupos. Esta 

sequência foi colocada em envelopes opacos que foram selados. Cada envelope 
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continha o grupo em que o paciente foi alocado, que foi revelado a um 

pesquisador responsável por administrar a medicação ou placebo correspondente 

àquele grupo. Esta medida teve o objetivo de ocultar a sequência de 

randomização das pessoas responsáveis pelo recrutamento dos pacientes e pelo 

pesquisador responsável pelas aferições dos parâmetros. Este pesquisador (CFA) 

não sabia em qual grupo de tratamento cada paciente estava alocado, assim 

como os pacientes não sabiam se estavam recebendo medicamento ou placebo, o 

que caracterizou o cegamento duplo do estudo. As medidas de randomização e 

ocultamento da randomização estão de acordo com as normas do CONSORT 

STATEMENT 2010. 

Os pacientes foram designados para os seguintes grupos:  

a)  grupo controle (GC): placebo e debridamento periodontal (n=25); 

b) grupo teste 1 (GT1):  óleo de peixe com ω-3 (3g/dia por 60 dias) e 

AAS (100mg/dia por 60 dias) após o debridamento periodontal 

(n=25); 

c) grupo teste 2 (GT2): óleo de peixe com ω-3 (3g/dia por 60 dias) e 

AAS (100mg/dia por 60 dias) antes do debridamento periodontal 

(n=25). 

 

 

3.8 Tratamento 

 

 

Após a randomização, os pacientes do GC receberam debridamento 

periodontal em sessão única e placebo. O debridamento foi realizado por uma 

operadora treinada (NCCS) com equipamento de ultrassom (Cavitron, Dentsply) 

com pontas específicas (UI25KSF10S, Hu-Friedy) e curetas periodontais Gracey 
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(5/6, 7/8, 11/12, 13/14, mini-five 5/6, Hu-Friedy). Todos os sítios apresentando 

bolsas periodontais foram instrumentados nesta sessão.  

Os pacientes do GT1 receberam debridamento periodontal, seguindo o 

mesmo protocolo do GC, e iniciaram a terapia adjuvante de suplementação 

diária de 3g de óleo de peixe com ω-3 e 100mg de AAS, devendo realizá-la por 

60 dias. Já os pacientes do GT2 iniciaram a terapia de suplementação diária de 

3g de óleo de peixe com ω-3 e 100mg de 60 dias antes do debridamento 

periodontal.  

Ao final dos 60 dias, os pacientes retornaram os recipientes que 

continham a medicação para que fosse feito o controle de adesão ao tratamento. 

 

 

3.9 Avaliações 

 

 

 As avaliações foram realizadas a partir de dados clínicos, fluido gengival 

crevicular e HbA1c que foram coletados nos tempos t0, t1 e t2 de acordo com o 

grupo de tratamento (Figura 1). 
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Figura 1 - Linha do tempo 

 
Legenda: AAS, aspirina; GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.9.1 Avaliação clínica 

 

 

Todas as medidas clínicas foram realizadas por um único pesquisador 

(CFA) previamente calibrado para as medidas e que estava cego em relação ao 

tratamento recebido pelos pacientes. A calibração do examinador foi feita da 

seguinte forma: o examinador mediu PS e NIC de 10 pacientes duas vezes em 

um intervalo de 24h. Em seguida as medidas foram submetidas ao teste de 

correção intraclasse e o examinador foi julgado calibrado após obter uma 

concordância de 91%. As avaliações foram realizadas em t0, t1 e t2. Os 

seguintes parâmetros foram avaliados utilizando-se uma sonda periodontal 

Carolina do Norte (UNC, Hu-Friedy): 1. PS, medida do fundo da bolsa até a 

margem gengival; 2. Recessão gengival (RG) medida da margem gengival até a 

junção cemento-esmalte; 3. NIC, medido do fundo da bolsa até a junção 
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cemento-esmalte; 4. Sangramento à sondagem (SS); 5. Presença de biofilme 

supragengival (Pl). Todos os sítios foram incluídos na avaliação, tendo sido 

avaliados seis sítios por dente. 

 

 

3.9.2 Avaliação metabólica 

 

 

Para a avaliação da influência dos tratamentos no controle do diabetes, foi 

feito o exame de HbA1c em t0 e t2. O exame foi solicitado para que o paciente o 

realizasse em sua Unidade Básica de Saúde de referência.   

 

 

3.9.3 Avaliação imunológica 

 

 

A avaliação de marcadores inflamatórios foi realizada no Forsyth 

Institute em Cambridge, MA, Estados Unidos, sob a supervisão do Professor 

Thomas Van Dyke.   

Para análise das mudanças imunológicas produzidas pelos tratamentos, 

foi coletado fluido gengival crevicular (FGC) de duas bolsas com PS ≥ 5mm por 

paciente em t0, t1 e t2, sendo 15 pacientes aleatoriamente selecionados em cada 

grupo. Para isso, cada sítio foi isolado com gaze estéril e o biofilme 

supragengival foi removido. Então, o FGC foi coletado com tiras de Periopaper 

(Periopaper, Oraflow, Smithtown, NY, USA), introduzidas na bolsa por 30 

segundos. Em seguida, as tiras de Periopaper foram armazenadas em tubo estéril 

e colocadas em um freezer até o ensaio Multiplex. 



23 
 

 

As concentrações das seguintes citocinas foram mensuradas: interferon 

(IFN)-γ, interleucinas (IL)-1β, -6, -8, -4 e -10, fator de necrose tumoral (TNF)-α, 

proteína inflamatória de macrófago 1α (MIP-1α), proteína quimiotática de 

monócito 1 (MCP-1). Imunoensaios Multiplex, utilizando a tecnologia Luminex 

xMAP, foram realizados no Forsyth Institute (Cambridge, MA, EUA). As 

análises foram feitas na plataforma Luminex 100 Bio-Plex (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., Hercules, CA, EUA) e a leitura dos dados foi realizada 

através do software Bio-Plex Manager 6.1 (Bio-Rad Laboratories, Inc.). As 

análises dos biomarcadores foram realizadas de acordo com o protocolo do 

fabricante. Quinze amostras (uma por paciente) foram analisadas em t0, t1 e t2 

para cada grupo de tratamento. Um total de 135 amostras foram analisadas.  

 

 

3.10 Análise estatística 

 

 

A variável primária deste estudo foi o número de bolsas periodontais com 

PS ≥ 5mm (Feres et al., 2012). A normalidade dos dados foi analisada pelo teste 

de Shapiro-Wilk. Os dados demográficos foram analisados pelo teste ANOVA 

de um fator. A porcentagem de pacientes do gênero feminino foi analisada pelo 

teste Qui-quadrado. As diferenças entre os parâmetros clínicos de boca toda e a 

frequência de distribuição de bolsas de acordo com a PS foram analisadas 

através do teste de Equações de Estimativas Generalizadas após realizados os 

ajustes para os valores de baseline. Diferenças na redução de PS, %SS e %Pl 

(Δ), ganho de NIC (Δ) e média de HbA1c foram analisadas pelo teste 

ANCOVA. O número e a porcentagem de pacientes que alcançaram o endpoint 

clínico para o tratamento periodontal foi analisado pelo teste Qui-quadrado. Os 

dados correspondentes às concentrações de cada citocina foram analisados pelo 
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teste de Friedman. As análises de correlação entre os dados clínicos, 

imunológicos e HbA1c foram realizados pelo teste de correlação de Spearman. 

O teste post-hoc aplicado para todas as análises por pares foi o Bonferroni. Os 

dados foram avaliados pela análise intention-to-treat (Gupta, 2011), sendo a 

última observação repetida quando havia dados faltantes. Todas as análises 

foram realizadas utilizando os programas IBM SPSS e RStudio Statistics. O 

nível de significância adotado foi de 5%. 
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4 RESULTADO 

 

 

Foram recrutados 76 pacientes apresentando periodontite crônica 

generalizada moderada a avançada e diabetes mellitus tipo 2. Destes, um 

paciente desistiu do tratamento. Portanto, 75 pacientes foram tratados e 

acompanhados por seis meses após o tratamento periodontal. Nenhum paciente 

relatou efeitos adversos do medicamento e nenhum paciente apresentou 

complicações devido ao uso prolongado de aspirina. O flowchart do estudo está 

representado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Flowchart 

 
Legenda: AAS, aspirina; DP, debridamento periodontal; GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, 
grupo teste 2; t, tempo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1 Dados demográficos 
 

 

A população do estudo apresentou idade média entre 54,4 e 55,6 anos. A 

porcentagem de pacientes do gênero feminino variou entre 48 e 64%. O índice 

de massa corpórea (IMC) dos três grupos sugere que a maior parte dos pacientes 

apresentou sobrepeso ou obesidade no início do estudo. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Os dados demográficos iniciais dos 

pacientes estão apresentados na Tabela 1.   

 

 

Tabela 1 - Dados demográficos 

 
Legenda: IMC, índice de massa corpórea; PA, pressão arterial. 
† Diferença estatisticamente significante intergrupo para a variável “Gênero feminino” – teste Qui-
quadrado de Pearson; p < 0,05  
* Diferença estatisticamente significante intergrupo – teste ANOVA de um fator; p < 0,05.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

 Grupos de Tratamento  

Variáveis 
GC 

(n=25) 
GT1 

(n=25) 
GT2 

(n=25) 
Valor de 

p 

Gênero feminino (%) 64 64 48 0,60 

Idade (anos) 54,9 ± 9,7 55,6 ± 8,3 54,4 ± 10,2 0,98 

Número de dentes (n) 21,5 ± 3,5 20,8 ± 4,5 22,2 ± 3,9 0,48 

IMC (n) 31,5 ± 5,2 30,8 ± 4,8 29,1 ± 6,5 0,22 

PA sistólica (mmHg) 127,4 ± 12,5 128,7 ± 17,0 131,5 ± 12,8 0,49 

PA diastólica (mmHg) 82,3 ± 9,5 78,8 ± 9,9 84,2 ± 8,2 0,05 
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4.2 Parâmetro metabólico 

 

Os valores de HbA1c demonstraram que a maior parte dos pacientes 

apresentava descompensação glicêmica no início do estudo nos três grupos de 

tratamento. As médias de HbA1c diminuíram ao longo do tempo em todos os 

grupos. Como a proposição deste estudo foi a comparação entre tratamentos 

baseada em variáveis periodontais, o tamanho da amostra (n=25/grupo) torna o 

estudo com power insuficiente para comparações referentes à HbA1c. Assim, 

apesar de haver diminuição porcentagem de HbA1c entre os tempos e maior 

taxa de diminuição para o GT1, não houve diferença estatisticamente 

significante nas análises intra- e intergrupo (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Níveis de HbA1c (média±EP) para GC, GT1 e GT2 em t0 e t2 

 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; HbA1c, hemoglobina glicada; t, 
tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo – teste ANCOVA; p < 0,05.  
 † Diferença estatisticamente significante intergrupo – teste ANCOVA; p < 0,05.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Parâmetros clínicos 

 

 

 Os parâmetros clínicos de boca toda, bem como a frequência de 

distribuição de bolsas periodontais e o número e a porcentagem de pacientes que 

alcançaram o endpoint para o tratamento periodontal foram analisados para 75 

pacientes (n = 25/grupo) nos tempos t0, t1 e t2. 

As comparações entre tempos das médias dos parâmetros clínicos de boca 

toda mostraram que os três tratamentos apresentaram mudanças nas variáveis 

analisadas, à exceção da média de NIC para o GC, que não apresentou 

diferenças intragrupo. A média de NIC reduziu significativamente entre t0 e t1 

para o GT1 e entre t0 e t2 para ambos os grupos teste. Na comparação entre 

grupos, houve diferença entre GT1 e GT2 em t1 nas variáveis média de PS (p < 

0,00) e na média na porcentagem sítios com SS (p = 0,04). Houve também 

diferença estatisticamente significante em Δ%SS para o GT2 (p = 0,02) e em 

Δ%Pl para o GT1 (p=0,02) (Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

Tabela 2 - Parâmetros clínicos de boca toda (média ± DP) em t0, t1 e t2 
 

 (continua) 

 

 
 
 
 
 
 

  Grupos de Tratamento  

Variáveis Tempos 
GC 

(n=25) 
GT1 

(n=25) 
GT2 

(n=25) 
Valor de p 

Média de PS 
(mm) 

t0 
t1 
t2 

3,3 ± 0,5ᵃᴬ 
2,9 ± 0,4ᵇ 
2,9 ± 0,4ᵇᴬ 

3,3 ± 0,6ᵃᴬ 
2,8 ± 0,4ᵇᴬ 
2,9 ± 0,4ᵇᴬ 

3,2 ± 0,5ᵃᴬ  
3,1 ± 0,6ᵃᴮ 
2,9 ± 0,4ᵇᴬ 

>0,05 
0,00 

>0,05 
 Δt0-t2 0,4 ± 0,3ᴬ 0,4 ± 0,3ᴬ 0,4 ± 0,3ᴬ 0,40 

Média de NIC 
(mm) 

t0 
t1 
t2 

3,8 ± 0,6ᵃᴬ 
3,5 ± 0,7ᵃᴬ 
3,6 ± 0,6ᵃᴬ 

3,9 ± 0,8ᵃᴬ 
3,5 ± 0,8ᵇᴬ 
3,4 ± 0,8ᵇᴬ  

3,8 ± 0,8ᵃᴬ 
3,8 ± 1,0ᵃᴬ 
3,5 ± 0,8ᵇᴬ  

>0,05 
>0,05 
>0,05 

 Δt0-t2 0,2 ± 0,4ᴬ 0,5 ± 0,6ᴬ 0,3 ± 0,3ᴬ 0,14 

Sítios com SS 
(%) 

t0 
t1 
t2 

48,9 ± 20,0ᵃᴬ 
32,5 ± 15,7ᵇ 
34,7 ± 15,9ᵇᴬ 

46,1 ± 20,2ᵃᴬ 
30,4 ± 16,1ᵇᴬ 
28,6 ± 14,8ᵇᴬ 

44,7 ± 18,3ᵃᴬ 
37,7 ± 13,0ᵃᴮ 
24,4 ± 9,8ᵇᴬ 

>0,05 
0,04 

>0,05 

 Δt0-t2 14,1 ± 17,9ᴬ 17,5 ± 14,9ᴬ 20,3 ± 12,5ᴮ 0,02 

Sítios com 
acúmulo de 

biofilme (%) 

t0 
t1 
t2 

58,1 ± 22,0ᵃᴬ 
39,2 ± 19,8ᵇᴬ 
44,1 ± 16,6ᵃᴬ 

52,6 ± 16,0ᵃᴬ 
37,3 ± 17,9ᵇᴬ 
32,1 ± 14,7ᵇᴬ 

55,1 ± 13,1ᵃᴬ 
39,2 ± 11,9ᵇᴬ 
42,7 ± 11,2ᵇᴬ 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

 Δt0-t2 14,1 ± 25,2ᴬ  20,6 ± 21,1ᴮ 12,3 ± 14,9ᴬ 0,02 

Média de PS em 
bolsas 

moderadas 
(mm) 

t0 
t2 

5,3 ± 0,1ᵃᴬ 
4,2 ± 0,1ᵇᴬ 

5,3 ± 0,1ᵃᴬ 
4,1 ± 0,1ᵇᴬ 

5,3 ± 0,1ᵃᴬ 
4,1 ± 0,1ᵇᴬ 

>0,05 
>0,05 

 Δt0-t2 1,1 ± 0,2ᴬ 1,2 ± 0,2ᴬ 1,2 ± 0,2ᴬ >0,05 
Média de PS em 

bolsas 
profundas (mm) 

t0 
t2 

7,7 ± 0,2ᵃᴬ 
5,7 ± 0,2ᵇᴬ 

7,9 ± 0,2ᵃᴬ 
5,8 ± 0,2ᵇᴬ 

7,6 ± 0,2ᵃᴬ 
5,6 ± 0,2ᵇᴬ 

>0,05 
>0,05 

 Δt0-t2 2,0 ± 0,2ᴬ 1,9 ± 0,2ᴬ 2,0 ± 0,2ᴬ >0,05 
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Tabela 2 - Parâmetros clínicos de boca toda (média ± DP) em t0, t1 e t2 
 
 

(conclusão) 
 

Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; NIC, nível clínico de inserção; 
PS, profundidade de sondagem; SS, sangramento à sondagem. 
Diferenças estatisticamente significantes das médias entre os tempos e entre os grupos foram 
analisadas pelo teste de Equação de Estimativas Generalizadas com ajustes para valores de baseline. 
Diferentes letras minúsculas representam diferença entre tempos e diferentes letras maiúsculas 
representam diferença entre grupos (p < 0,05).  
Diferenças estatisticamente significantes dos valores entre t0 e t2 (Δ) foram analisadas pelo teste 
ANCOVA. Diferentes letras maiúsculas representam diferenças entre grupos (p < 0,05). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A frequência de distribuição de sítios de acordo com PS está representada 

na Tabela 3. As porcentagens de sítios com PS ≤ 4mm, 5-6mm, e ≥ 7mm foram 

comparadas entre tempos e entre grupos. Nas comparações entre t0 e t1, o GT1 

apresentou diferenças para os três parâmetros avaliados. O GT2 apresentou 

mudança somente para sítios com PS 5-6mm, enquanto o GC apresentou 

diferença para sítios com PS ≤ 4mm e com PS 5-6mm. Na comparação entre t0 e 

t2, todos os grupos apresentam diferenças significante para os três parâmetros 

avaliados. Na comparação entre grupos, houve diferença em PS ≤ 4mm entre o 

GT2 e os demais grupos (p < 0.00).  

 

  Grupos de Tratamento  

Variáveis Tempos 
GC 

(n=25) 
GT1 

(n=25) 
GT2 

(n=25) 
Valor de p 

Média de NIC 
em bolsas 

moderadas 
(mm) 

t0 
t2 

5,3 ± 0,2ᵃᴬ 
4,5 ± 0,1ᵇᴬ 

5,3 ± 0,1ᵃᴬ 
4,0 ± 0,1ᵇᴬ 

5,3 ± 0,2ᵃᴬ 
4,5 ± 0,1ᵇᴬ 

> 0,05 
> 0,05 

 Δt0-t2 0,8 ± 0,2ᴬ 1,3 ± 0,2ᴮ 0,8 ± 0,2ᴬ 0,04 
Média de NIC 

em bolsas 
profundas (mm) 

t0 
t2 

8,1 ± 0,3ᵃᴬ 
6,5 ± 0,2ᵇᴬ 

8,1 ± 0,2ᵃᴬ 
5,5 ± 0,3ᵇᴬ 

8,1 ± 0,3ᵃᴬ 
7,3 ± 0,3ᵇᴬ 

> 0,05 
> 0,05 

 Δt0-t2 1,6 ± 0,3ᴬ 2,6 ± 0,3ᴮ 0,8 ± 0,3ᴬ 0,00 
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Tabela 3 - Frequência de distribuição de sítios (%) de acordo com PS 
 
 
 

Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2. 
A significância de diferenças entre os tempos e os grupos foi analisada pelo teste de Equação de 
Estimativas Generalizadas com ajustes para valores de baseline. Diferentes letras minúsculas 
representam diferença entre tempos e diferentes letras maiúsculas representam diferença entre grupos 
(p < 0,05). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O número e a porcentagem de pacientes que alcançaram ou não 

alcançaram o endpoint clínico para o tratamento (≤ 4 bolsas periodontais com 

PS ≥ 5mm) e o número de bolsas periodontais com PS ≥ 5mm estão 

apresentados na Tabela 4. Na comparação entre grupos, o GT1 e o GT2 

apresentaram diferença estatisticamente significante em relação ao GC (p < 

0.00). Em relação ao número de bolsas com PS ≥ 5mm, não houve diferença 

entre os grupos. 

 

 

  Sítios (%)  

Parâmetros Tempos GC GT1 GT2 Valor de p 

≤ 4mm 
t0 
t1 
t2 

80,1 ± 11,0ᵃᴬ 
87,7 ± 8,6ᵇᴬ 
88,1 ± 7,8ᵇᴬ 

81,6 ± 11,3ᵃᴬ 
90,1 ± 7,4ᵇᴬ 
89,0 ± 8,2ᵇᴬ 

81,6 ± 13,1ᵃᴬ 
82,2 ± 14,0ᵃᴮ 
88,7 ± 8,3ᵇᴬ 

>0,05 
0,00 

>0,05 

5-6mm 
t0 
t1 
t2 

15,8 ± 9,0ᵃᴬ 
9,9 ± 7,1ᵇᴬ 
9,5 ± 6,3ᵇᴬ 

13,7 ± 8,4ᵃᴬ 
7,8 ± 5,9ᵇᴬ 
8,8 ± 7,0ᵇᴬ 

14,4 ± 11,2ᵃᴬ 
13,9 ± 11,5ᵃᴬ 
9,1 ± 6,9ᵇᴬ 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

≥ 7mm 
t0 
t1 
t2 

4,1 ± 4,4ᵃᴬ 
2,4 ± 2,5ᵃᴬ 
2,3 ± 2,6ᵇᴬ 

4,7 ± 4,9ᵃᴬ 
2,1 ± 2,6ᵇᴬ 
2,2 ± 3,1ᵇᴬ 

3,9 ± 3,7ᵃᴬ 
3,9 ± 3,9ᵃᴬ 
2,2 ± 2,5ᵇᴬ 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
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Tabela 4 - Número e porcentagem de pacientes que alcançaram ou não 

alcançaram o endpoint clínico do tratamento (≤ 4 bolsas periodontais com PS ≥ 

5mm) e número de bolsas periodontais com PS ≥ 5mm (média ± DP) 

 
 

Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2. 
Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatisticamente significante na comparação entre 
grupos – teste Qui-quadrado; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.4 Análise imunológica 

 

 

 Ao total, 135 amostras de FGC (n=45/grupo, total de análises: 15 

pacientes por grupo – 3 amostras/paciente) foram coletadas de duas bolsas 

periodontais com PS ≥ 5mm nos tempos t0, t1 e t2 e analisadas em ensaio 

Multiplex. Os níveis de concentração das citocinas e quimiocinas foram 

comparados entre tempos e entre grupos. 

Na análise do grupo de citocinas pró-inflamatórias IL-1β, TNF-α e IL-6, 

observamos maiores reduções nas comparações entre tempos para o GT1. Para a 

citocina IL-1β, houve diminuição em sua concentração em t1 somente para o 

GT1. Em t2, houve diferença para todos os grupos. Para TNF-α, não houve 

diferença nas comparações intra- e intergrupo. A concentração de IL-6 

Parâmetros Tempos 
GC 

(n=25) 
GT1 

(n=25) 
GT2 

(n=25) 
Valor de p 

Sim t2 4 (16%)ᴬ 10 (40%)ᴮ 9 (36%)ᴮ 0,00 

Não t2 21 (84%) 15 (60%) 16 (64%)  

Bolsas com PS 
≥ 5mm (n) 

t0 
t1 
t2 

22,5 ± 9,2ᵃᴬ 
11,4 ± 8,5ᵇᴬ 
11,1 ± 10,0ᵇᴬ 

20,2 ± 12,2ᵃᴬ 
9,4 ± 8,6ᵇᴬ 
9,1 ± 7,8ᵇᴬ 

20,3 ± 18,7ᵃᴬ 
19,1 ± 17,2ᵃᴬ 
9,6 ± 9,9ᵇᴬ 

> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

 Δt0-t2 10,6 ± 1,2ᴬ  11,6 ± 1,2ᴬ 11,0 ± 1,2ᴬ > 0,05 
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apresentou diferença entre tempos em t1 e t2 para o GT1, enquanto não houve 

diferença para os demais grupos (Figuras 4, 5 e 6). 

 

 

Figura 4 - Concentração dos níveis de IL-1β (pg/mL) 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5 - Concentração dos níveis de TNFα- (pg/mL) 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6 - Concentração dos níveis de IL-6 (pg/mL) 

 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Ao analisarmos as citocinas da família Th, observamos diminuição das 

concentrações de IFN-γ em t1 para o GT1 e em t2 para o GT2. Não houve 

diferença intragrupo para o GC. Para as citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-

10, não houve diferença nas comparações intra- e intergrupo (Figuras 7, 8 e 9).  
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Figura 7 - Concentração dos níveis de IFN-γ (pg/mL) 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 8 - Concentração dos níveis de IL-4 (pg/mL) 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 9 - Concentração dos níveis de IL-10 (pg/mL) 

 

Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na avaliação de quimiocinas, observamos que houve redução na 

concentração de IL-8 em t1 e t2 para o GT1 e em t2 para o GT2, sem diferença 

entre tempos para o GC. A concentração de MIP-1α apresentou diminuição em 

t2 para o GT2. Não houve diferenças intra- e intergrupo na análise das 

concentrações de MCP-1 (Figuras 10, 11, 12). 
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Figura 10 - Concentração dos níveis de IL-8 (pg/mL) 

 
Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 11 - Concentração dos níveis de MIP-1α (pg/mL) 

 

Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 - Concentração dos níveis de MCP-1 (pg/mL) 

 

Legenda: GC, grupo controle; GT1, grupo teste 1; GT2, grupo teste 2; t, tempo. 
* Diferença estatisticamente significante intragrupo em relação a t0 – teste de Friedman com 
Bonferroni post-hoc; p < 0,05. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.5 Análise de correlação 
 

 

 Foi realizada uma análise de correlação entre citocinas e parâmetros 

clínicos para todos os pacientes em t0 e t2 e para cada grupo separadamente. As 

correlações foram consideradas fortes quando r > 0,60 e moderadas quando 

0,40≤ r ≥ 0,60 (p < 0.05).  

 Quando os três grupos foram analisados como um único conjunto de 

dados (n=45), a análise mostrou correlações fracas e sem significância estatística 

ou ausência de correlação entre variáveis clínicas e citocinas (Figuras 13 e 14). 



42 
 

 

Figura 13 - Coocorrência e antagonismo da correlação entre variáveis clínicas, 

imunológicas e metabólica em t0 (n=45) 

 

Legenda: HbA1c, hemoglobina glicada; NIC, nível clínico de inserção; PS, profundidade de 
sondagem; SS, sangramento à sondagem. 
Correlação positiva em azul e correlação negativa em vermelho – teste de Spearman.   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 14 - Coocorrência e antagonismo da correlação entre variáveis clínicas, 

imunológicas e metabólica em t0 (n=45) 

 
Legenda: HbA1c, hemoglobina glicada; NIC, nível clínico de inserção; PS, profundidade de 
sondagem; SS, sangramento à sondagem. 
Correlação positiva em azul e correlação negativa em vermelho – teste de Spearman.   
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

No entanto, há correlações moderadas a fortes, estatisticamente 

significantes, quando os grupos de variáveis são comparados separadamente. 

Em t0 e em t2 foi observado que as quimiocinas, especialmente a IL-8, possuem 

correlação positiva moderada a forte entre si e com as demais famílias de 

citocinas (Figuras 15 e 16). 
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Figura 15 - Coocorrência de variáveis imunológicas em t0 (n=45) 

 

Legenda: Correlação positiva moderada: 0,40 ≤ r ≥ 0,60 (azul claro). Correlação positiva forte: r > 
0,61 (azul médio) – teste de Spearman. Todas as correlações apresentadas se mostraram 
estatisticamente significantes, p < 0,05.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Figura 16 - Coocorrência de variáveis imunológicas em t2 (n=45) 
 

 
Legenda: Correlação positiva moderada: 0,40 ≤ r ≥ 0,60 (azul claro). Correlação positiva forte: r > 
0,61 (azul médio) – teste de Spearman. Todas as correlações apresentadas se mostraram 
estatisticamente significantes, p < 0,05.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao compararmos os grupos separadamente (n=15/grupo), observamos que 

em t1 o GT1 apresentou correlação moderada significante entre IL-6 e %SS, 

variáveis que também apresentaram diferença significante nas comparações 

entre médias. O mesmo ocorreu em t2, quando observamos correlações fortes 

significantes entre IL-1β e %PS ≥ 7mm, IL-1β e NIC, e IL-4 e %PS ≥ 7mm. 

Estas variáveis também apresentaram diferença estatisticamente significante na 

comparação entre tempos de suas médias (Figura17).   

 

 

Figura 17 - Coocorrência de variáveis clínicas e imunológicas para o GT1 em t0, 

t1 e t2 (n=15) 

 

 
Legenda: Correlação positiva moderada: 0,40 ≤ r ≥ 0,60 (azul claro). Correlação positiva forte: r > 
0,61 (azul médio) – teste de Spearman. Todas as correlações apresentadas se mostraram 
estatisticamente significantes, p < 0,05.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para GC e GT2 houve correlações significantes entre citocinas e variáveis 

clínicas, mas sem associação com as demais análises de comparação entre 

médias. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo mostraram que o uso de ω-3 e AAS como 

terapia adjunta ao debridamento periodontal não reduziu a média do número de 

bolsas periodontais com PS ≥ 5mm, variável primária desta investigação. No 

entanto, a terapia de modulação do hospedeiro promoveu benefícios clínicos e 

imunológicos para o tratamento da periodontite em diabéticos tipo 2. Entre os 

pacientes que tomaram ω-3 e AAS, 40% e 36% dos pacientes no GT1 e no GT2, 

respectivamente, alcançaram o endpoint para o tratamento periodontal (≤ 4 

bolsas periodontais com PS ≥ 5mm), enquanto 16% alcançaram este resultado 

no GC. Os grupos que receberam ω-3 e AAS também apresentaram melhores 

resultados em outras variáveis clínicas, como na redução da média de NIC entre 

tempos. Após três meses da combinação de ω-3 e AAS e debridamento 

periodontal, o GT1 já apresentou menor média de NIC em relação ao baseline. 

Aos seis meses, ambos os grupos teste apresentaram redução na média de NIC, 

em contraste com o grupo controle, que não apresentou mudança significante em 

NIC em nenhum dos tempos. Porém, não houve diferenças significantes entre os 

grupos. O GT2 apresentou diferença na redução de %SS e o GT1 apresentou 

diferença na redução de %Pl em relação ao GC.  

Benefícios clínicos no uso adjunto de ω-3 e AAS já foram observados em 

estudos randomizados a respeito do tratamento periodontite crônica em 

pacientes normoglicêmicos (El-Sharkawy et al., 2010) e diabéticos tipo 2 

(Elwakel et al., 2015). El-Sharkawy et al. (2010) realizaram um estudo em que 

pacientes com periodontite crônica avançada foram tratados com raspagem e 

alisamento radicular e ω-3 e AAS (grupo teste) ou placebo (grupo controle) 

(n=40/grupo) por seis meses. Neste estudo, o grupo teste obteve diminuição na 

profundidade de sondagem e ganho clínico de inserção significativamente 
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maiores em relação ao grupo controle. Elwakeel, Hazaa (2015) utilizaram um 

protocolo semelhante em pacientes com periodontite crônica e diabetes tipo 2 

(n=20/grupo) e obtiveram resultados favoráveis ao grupo que recebeu ω-3 e 

AAS. No entanto, em um estudo em que o ω-3 foi utilizado em baixa dosagem e 

sem o uso concomitante de AAS, não houve diferença em parâmetros clínicos 

entre os grupos teste e controle (n=15/grupo) (Keskiner et al., 2017). No 

presente estudo, apesar de termos adotado um protocolo com tempo reduzido de 

suplementação/medicação (dois meses) observamos que houve parâmetros 

clínicos com diferenças significantes favoráveis aos grupos teste.  

A presente investigação se difere das demais em relação à severidade da 

doença periodontal da população do estudo, sendo que a maior parte dos nossos 

pacientes foi diagnosticada com periodontite moderada no baseline, enquanto os 

pacientes dos demais incluíram pacientes com periodontite avançada. Esta 

característica se torna relevante ao observarmos que o debridamento periodontal 

somente não foi efetivo em reduzir a média de NIC ao longo do tempo e foi 

menos efetivo do que os grupos teste em número de pacientes que alcançaram o 

endpoint para o tratamento. Estes achados demonstram que o tratamento da 

periodontite em pacientes diabéticos, ainda que classificada em estágio 

moderado, representa um desafio clínico e que novas terapias devem ser 

investigadas também para indivíduos com estas características.     

A suplementação com ω-3 tem sido utilizada como terapia adjuvante para 

o tratamento do diabetes devido à sua ação na redução do dano de complicações 

vasculares, diminuição do estresse oxidativo e diminuição da inflamação 

(Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2005). No entanto, estudos com a 

suplementação prolongada e altas doses ω-3 realizados em indivíduos diabéticos 

tipo 2 e com síndrome metabólica mostraram efeitos adversos no controle 

glicêmico e na resistência à insulina nesses pacientes (Woodman et al., 2002; 

Simão et al., 2010; Friday et al., 1989; Glauber et al., 1988). Woodman et al., 
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2002, administraram 4g de ω-3 (grupo teste) por 6 semanas para pacientes 

diabéticos tipo 2. Quando comparados aos pacientes que receberam a mesma 

posologia de óleo de oliva (grupo controle), os pacientes do grupo teste 

mostraram piora no controle glicêmico medido pela glicose em jejum. No estudo 

de Simão e colaboradores, 2010, 3g de ω-3 foram administrados a pacientes com 

síndrome metabólica por 90 dias. Aos 45 dias não houve alterações 

estatisticamente significantes nos níveis de glicose e na resistência à insulina. 

Entretanto, aos 90 dias pode-se observar pior controle glicêmico e maior 

resistência à insulina em relação ao baseline. Em virtude de possíveis 

implicações sistêmicas no uso prolongado e com altas doses de ω-3 em 

pacientes diabéticos, o tempo de suplementação/medicação deste estudo foi 

reduzido (dois meses) em relação aos estudos anteriormente realizados em 

pacientes com periodontite (seis meses). A diminuição da dosagem de ω-3 pode 

influenciado na magnitude das diferenças encontradas entre grupos teste e 

placebo quando comparada a estudos realizados anteriormente. Apesar de não 

ser possível realizar uma comparação direta entre estudos, o tempo de 

administração de ω-3 pode ser um fator importante no resultado do tratamento. 

De acordo com os resultados que nós obtivemos no ensaio Multiplex, a 

concentração dos níveis de IL-1β reduziram significantemente ao longo do 

tempo para os três grupos, sendo que para o GT1 houve redução em t1. A partir 

destes resultados podemos inferir que o tratamento periodontal convencional foi 

tão eficiente quanto o uso adjunto de ω-3 e AAS para a redução de IL-1β aos 

seis meses de acompanhamento. Este achado corrobora com um estudo 

realizado em pacientes com diabetes (Navarro-Sanchez et al., 2007), no qual a 

terapia não-cirúrgica apresentou redução significante nos níveis de IL-1β no 

FGC. Diferentemente desta citocina, os níveis de TNF-α, também considerada 

uma citocina pró-inflamatória, não apresentou mudanças significantes ao longo 

do tempo para nenhuma das terapias avaliadas. Stadler et al. (2016) realizaram 
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uma meta-análise em que observaram que os níveis de TNF-α não apresentaram 

diferenças significantes após a terapia periodontal não-cirúrgica. Entretanto, o 

pequeno número de estudos avaliando esta citocina, especialmente em pacientes 

com diabetes, não permite que haja uma conclusão consistente a respeito do 

efeito da terapia periodontal na concentração de TNF-α. 

Um dos nossos principais achados foi a redução significante de IL-6 no 

GT1 após três e seis meses da terapia. A IL-6 é uma importante citocina pró-

inflamatória por ter um papel central nos mecanismos de defesa do hospedeiro 

devido a sua resposta frente a infecções, inflamação e injúria tecidual (Matsuda, 

Kishimoto, 1998). Esta citocina é secretada por diversas células, com células T, 

fibroblastos, células endoteliais e adipócitos. Seu receptor (IL-6R) é encontrado 

em hepatócitos, neutrófilos, monócitos e células T CD4⁺ (Schaper, Rose-John, 

2015). Quando a IL-6 se liga à forma solúvel do IL-6R (sIL-6Rα), ocorre a 

conversão da transição da fase aguda para a fase crônica da inflamação, com o 

recrutamento de monócitos e aumento da apoptose de neutrófilos (Qu et al., 

2014). A exposição crônica ao complexo IL-6/sIL-6Rα leva a falhas na secreção 

de insulina e à resistência à insulina através do estresse oxidativo e da 

potencialização da inflamação de baixa intensidade (Rehman, Akash, 2016). 

Assim, a alta concentração de IL-6 no plasma é um marcador de risco para o 

diabetes e suas complicações. Como a periodontite é uma doença inflamatória 

crônica com relação bidirecional com o diabetes, o uso adjunto de uma terapia 

que reduza os níveis de IL-6, como demonstrou ser o debridamento periodontal 

seguido do uso adjunto de ω-3 e AAS, pode contribuir para a redução da 

inflamação sistêmica e melhorar o controle glicêmico de pacientes com diabetes. 

Para compreender melhor os efeitos da terapia periodontal com e sem o 

uso adjunto de ω-3 e AAS na regulação cruzada de citocinas, nós analisamos 

citocinas da família Th. A IFN-γ é um importante mediador da imunidade e da 

inflamação. Esta citocina é secretada por células Th1 e tem um papel chave na 
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ativação de macrófagos, defesa do hospedeiro contra patógenos, suprarregulação 

da IL-12, infrarregulação de IL-4 e mediação da diferenciação de Th para Treg 

(Hu, Ivashkiv, 2009). Outra característica importante da IFN- γ na periodontite é 

sua ação no feedback inibitório da IL-10 e dos genes Hes-1 e Hey-1, que 

induzem à produção de TNF-a, IL-6 e IL-12 e aumentam a ativação de 

macrófagos (Schroder et al., 2006). Em nosso estudo pudemos observar que as 

concentrações dos níveis de IFN-γ diminuíram em relação ao baseline no GT1 

em t1 e no GT2 em t2. Este achado pode indicar que houve alteração do 

biofilme nos tempos analisados, o que pode ter ocorrido devido ao efeito da 

imunomodulação no biofilme. 

Contrariamente à destruição promovida pela ativação de citocinas pró-

inflamatórias, vias regulatórias mediadas por citocinas anti-inflamatórias podem 

participar do controle da periodontite. Secretada por células Th2, a IL-4 suprime 

a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β e IFN-γ, e suprarregula a 

produção de citocinas anti-inflamatórias, através de um feedback positivo de 

autorregulação (Garlet, 2010). Uma destas citocinas anti-inflamatórias 

suprarreguladas pela IL-4 é a IL-10, que tem um papel importante na 

diferenciação de Th1, controlando o equilíbrio entre Th1/Th2 (Mitchell et al., 

2017). Shapira et al. (1992) propuseram que a ausência local de IL-4 promove 

mudança entre gengivite e periodontite em indivíduos suscetíveis devido à 

suprarregulação de citocinas pró-inflamatórias que gatilham a reabsorção óssea 

alveolar. Em um estudo clínico, os níveis de concentração de IL-4 se mostraram 

reduzidos em pacientes com periodontite quando comparados a saudáveis, o que 

sugeriu um papel protetor desta citocina (Pradeep et al., 2008). No entanto, esta 

ação anti-inflamatória depende de halótipos funcionais de IL-4 (Anovazzi et al., 

2009, 2016). Em nosso estudo, nós pudemos observar que houve uma 

diminuição dos níveis de IL-4 ao longo do tempo para os três grupos de 

tratamento, sem diferença estatisticamente significante entre os tempos e entre 
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os grupos. Os níveis de IL-10 permaneceram estáveis ao longo do estudo para os 

três grupos. 

A IL-8 é uma quimiocina secretada por neutrófilos e macrófagos M1, 

altamente presente em sítios com doença periodontal, que exercem ação 

quimiotática sobre leucócitos circulantes para sítios com inflamação e infecção 

(Duarte et al., 2013; Ling et al., 2015; Tarique et al., 2015). Alguns estudos 

demonstraram que pacientes com diabetes e periodontite apresentaram maiores 

concentrações de IL-8 no FGC quando comparados com pacientes sem diabetes 

(Duarte et al., 2013; Mohamed et al., 2015). Em nosso estudo nós pudemos 

observar uma redução na concentração de IL-8 em ambos os grupos teste. Este 

resultado está de acordo com um dos principais papéis dos lipídios mediadores 

da inflamação, que é diminuir a infiltração de leucócitos em sítios com 

inflamação, restaurando a homeostase tecidual e promovendo a resolução da 

inflamação (Freire, Van Dyke, 2013). A MIP-1α é uma quimiocina com ação 

sobre macrófagos, células T e células natural killer, e a MCP-1 é um potente 

agente quimiotático de monócitos e macrófagos (Maurer, von Stebut, 2003; 

White et al., 2013). Duarte et al. (2013) demonstraram que sítios periodontais 

saudáveis e com doença ativa em pacientes com diabetes apresentaram maiores 

concentrações de MIP-1α do que em pacientes sem diabetes, enquanto os níveis 

de MCP-1 não apresentaram diferença entre esses grupos de pacientes. Nós 

detectamos menores concentrações de MIP-1α no GT2 em t2, mas as 

concentrações de MCP-1 não apresentaram mudanças ao longo de tempo em 

nenhum dos grupos.  

Quando realizarmos as análises de correlação com todo o conjunto de 

dados, nós pudemos observar que as quimiocinas possuem correlação positiva 

entre si e com outras famílias de citocinas, sugerindo um importante papel das 

quimiocinas na doença periodontal. No baseline, quando as concentrações de 

todas as citocinas analisadas no estudo estavam mais altas, observamos que as 
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quimiocinas se correlacionavam com IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-4 e IL-10, além de 

se correlacionarem entre si. Estes resultados demonstram o que é relatado na 

literatura acerca dos mecanismos de sinalização envolvidos na periodontite, em 

que a presença de infecção e inflamação suprarregula citocinas pró-inflamatórias 

e da família Th, ao passo que as quimiocinas atraem neutrófilos e macrófagos 

para a lesão, o que, por sua vez, suprarregula citocinas pró-inflamatórias, 

fazendo com que esse ciclo se perpetue e não haja uma resolução do processo 

inflamatório iniciado por bactérias. A terapia de modulação do hospedeiro se 

torna uma importante abordagem para que haja mudança efetiva no fenótipo do 

indivíduo frente a novas infecções microbianas, objetivando respostas menos 

destrutivas e mais resolutivas e reparadoras no tecido periodontal.      

No presente estudo um novo protocolo, com mudança no momento da 

administração de ω-3 e AAS, foi avaliado pela primeira vez. Após a terapia 

inicial de adequação do meio bucal, os pacientes do GT2 receberam a terapia de 

ω-3 e AAS por dois meses. Quando finalizada a suplementação/medicação, os 

pacientes receberam debridamento periodontal (t1) e então foram acompanhados 

por seis meses (t2), como os pacientes dos demais grupos. Este protocolo teve 

como objetivo principal avaliar os efeitos clínicos periodontais e imunológicos 

do uso exclusivo de ω-3 e AAS, sem a instrumentação subgengival. O objetivo 

secundário desta avaliação foi comparar os resultados dos três grupos aos seis 

meses. Quando analisamos as médias dos parâmetros clínicos, houve diferença 

na porcentagem de sítios com biofilme supragengival entre t0 e t1, 

demonstrando que os pacientes aderiram à orientação do controle de biofilme 

realizada na terapia básica. Neste período não houve diferença significante na 

redução de parâmetros relacionados a bolsas periodontais e sangramento, 

demonstrando que o uso exclusivo de ω-3 e AAS não foi suficiente para 

promover mudanças clínicas compatíveis com saúde periodontal. Neste período 

também não houve mudanças significantes na concentração das citocinas 
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analisadas. No entanto, ao final de seis meses de acompanhamento o GT2 

apresentou resultados similares ao GT1 em parâmetros clínicos e imunológicos. 

Estes resultados sugerem que o momento da utilização de ω-3 e AAS (antes ou 

após o debridamento periodontal), com a posologia administrada aos pacientes 

deste estudo, não altera os benefícios promovidos por esta terapia adjunta, sendo 

ambas superiores ao debridamento periodontal somente. A plausibilidade 

biológica deste achado está na modulação da resposta do hospedeiro que, através 

de agentes precursores, induziu à produção endógena de mediadores lipídicos 

especializados (resolvinas, protectinas, maresinas e lipoxinas), inibindo a 

infiltração de neutrófilos, estimulando a polarização de macrófagos M2, 

estimulando a fagocitose de neutrófilos apoptóticos e bactérias e modulando a 

síntese de citocinas, o que modificou o fenótipo do hospedeiro frente a estímulos 

inflamatórios e favoreceu o controle da inflamação e o reparo tecidual (Freire, 

Van Dyke, 2013; Sima, Van Dyke, 2016). Assim, a modulação da resposta 

inflamatória aliada à remoção do componente microbiano pode promover 

maiores benefícios clínicos e imunológicos do que somente o debridamento 

periodontal em pacientes com diabetes tipo 2.  

A análise do número e da porcentagem de pacientes que alcançaram o 

endpoint clínico para o tratamento periodontal (≤ 4 bolsas periodontais com PS 

≥ 5mm) foi proposta por Feres et al., 2012. Esta análise se baseia no conceito 

“treat-to-target”, no qual se elege um objetivo final clinicamente relevante para 

a aplicação de um protocolo terapêutico, como a porcentagem de hemoglobina 

glicada para o tratamento do diabetes, por exemplo. O endpoint para o 

tratamento periodontal proposto por Feres et al. (2012) tem sido utilizado em 

estudos clínicos randomizados para comparações entre modalidades terapêuticas 

para a periodontite (Teughels et al., 2013; Miranda et al., 2014; Harks et al., 

2015). Em 2017, Borges et al. adotaram este parâmetro como variável primária 

para a comparação de diferentes protocolos antibióticos no tratamento da 
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periodontite. Neste estudo, os autores reportaram que maiores porcentagens de 

pacientes dos grupos que receberam antibióticos alcançaram o endpoint para o 

tratamento em relação ao placebo, e que quanto maior o tempo de administração 

do medicamento, maior a porcentagem de pacientes que alcançaram o endpoint. 

Assim como a variável HbA1 em estudos clínicos treat-to-target em diabetes, a 

escolha de uma variável primária como padrão-ouro para o tratamento da 

periodontite possibilita comparações diretas entre terapias e revela o alcance de 

cada protocolo terapêutico para o tratamento das doenças periodontais. No 

presente estudo o número de bolsas periodontais com PS ≥ 5mm foi adotado 

como variável primária. No entanto, esta variável não revelou diferenças 

significantes entre os grupos, apesar de termos observado diferenças em outros 

parâmetros clínicos periodontais. Assim, o critério de endpoint para o tratamento 

periodontal (≤ 4 bolsas periodontais com PS ≥ 5mm) parece ser uma variável 

primária mais adequada para a comparação de terapias para a periodontite em 

estudos clínicos randomizados. 

Diversos estudos clínicos randomizados avaliaram terapias adjuvantes ao 

tratamento periodontal não-cirúrgico em pacientes com diabetes tipo 2, 

principalmente investigando antibióticos sistêmicos (Rodrigues et al., 2003; 

Botero et al., 2013; Gilowsky et al., 2012; Miranda et al., 2014; Tamashiro et al., 

2016), antimicrobianos locais (Macedo et al., 2012; Castro dos Santos et al., 

2016; Lin et al., 2012; Agarwal et al., 2017) e fitoterápicos (Pradeep et al., 2016, 

El-Sharkawy et al., 2016). Em uma meta-análise, Grellmann et al. (2016) 

compararam parâmetros periodontais entre estudos que utilizaram diferentes 

antibióticos sistêmicos. Foi observado que houve maior redução de PS nos 

grupos que utilizaram antibióticos em relação aos grupos controle. No entanto os 

autores concluíram que a melhora na condição periodontal é pequena e que seria 

necessário avaliar benefícios e riscos associados ao uso de antibióticos 

sistêmicos, como resistência microbiana e efeitos adversos, antes da escolha da 
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abordagem terapêutica a ser utilizada. Em revisão sistemática a respeito do uso 

de antibióticos locais Rovai et al. (2016) observaram que houve maior redução 

em PS e ganho de inserção quando antibióticos locais foram utilizados, 

principalmente em bolsas profundas e em diabéticos com bom controle 

glicêmico. O uso da terapia fotodinâmica (PDT) também foi avaliado em uma 

revisão sistemática (Abduljabbar et al., 2017), na qual os autores observaram 

que o PDT não promoveu maiores benefícios ao tratamento periodontal em 

diabéticos. Desta forma, ainda não há consenso na literatura sobre o uso de 

terapias adjuntas efetivas para o tratamento da periodontite em diabéticos, 

especialmente em pacientes com descompensação glicêmica.  

Apesar de não termos detectado diferença estatisticamente significante 

entre os tempos e entre os grupos em relação à média de HbA1c, observamos 

que o GT1 apresentou redução entre t0 e t2 consideravelmente superior aos 

demais grupos, sendo esta redução de 0,52%. Em uma revisão sistemática e 

meta-análise, Engebretson e Kocher, 2013, reportaram que a terapia periodontal 

apresentou um efeito de 0,27 a 0,48% na redução da média de HbA1c após três 

meses de acompanhamento. Esta conclusão foi obtida a partir da análise de 

estudos realizados em diferentes populações, de diferentes etnias, e com 

amostras bastante variadas, com 15 a 82 pacientes por grupo. Recentemente, em 

workshop realizado entre a Federação Europeia de Periodontia e a Federação 

Internacional do Diabetes, o estudo de Engebretson e Kocher foi citado como 

referência para a relação entre os efeitos da terapia periodontal sobre o controle 

glicêmico de pacientes diabéticos (Sanz et al., 2018). Apesar da amostra do 

presente estudo não ser adequada para comparações considerando a média de 

HbA1c, pudemos observar que houve impacto da terapia periodontal combinada 

ao uso de ω-3 e AAS na redução dos valores de HbA1c na maior parte dos 

pacientes do GT1, o que refletiu em uma média de redução compatível com a 

reportada pela literatura. Neste grupo também houve redução estatisticamente 
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significante na concentração da citocina IL-6, um importante marcador de risco 

para o diabetes. Novos estudos que incluam uma amostra adequada para 

comparações sistêmicas seriam importantes para elucidar o impacto no controle 

glicêmico da terapia adjunta de ω-3 e AAS ao tratamento da periodontite em 

pacientes com diabetes e os mecanismos imune-inflamatórios envolvidos na 

relação bidirecional entre o tratamento da periodontite e do diabetes. 

A principal limitação deste estudo foi a ausência de avaliações sistêmicas, 

como marcadores inflamatórios séricos e perfil lipídico, que teriam sido análises 

secundárias importantes para elucidar os efeitos sistêmicos da terapia com ω-3 e 

AAS em indivíduos com periodontite e diabetes. Para a realização de análises 

sistêmicas, uma amostra significantemente maior de pacientes teria sido 

necessária, o que inviabilizaria a realização deste estudo. Os pontos de maior 

destaque são a proposição de um novo protocolo para a terapia com ω-3 e AAS 

e a análise de um extenso painel de imunomarcadores periodontais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados deste estudo clínico randomizado demonstraram que a 

suplementação diária de ácidos graxos poli-insaturados de ω-3 e AAS em baixa 

dosagem como adjuvantes ao debridamento periodontal provoveram benefícios 

clínicos e imunológicos em pacientes com diabetes tipo 2. Um maior número de 

pacientes atingiu o endpoint clínico para o tratamento periodontal (≤ 4 sítios 

com PS ≥ 5mm) em ambos os grupos teste em relação ao grupo controle. Houve 

ganho de inserção clínica em bolsas moderadas e profundas entre t0 e t2 para o 

GT1. Ambos os grupos teste apresentaram diminuição no NIC entre t0 e t2, 

enquanto esse resultado não foi observado para o GC. A 

suplementação/medicação diminuiu as concentrações dos níveis de IFN-γ, IL-1β 

e IL-8 presentes no FGC nos grupos teste, IL-6 no GT1 e MIP-1α no GT2, 

enquanto o GC só apresentou redução dos níveis de IL-1β, sugerindo efetividade 

no papel imunomodulador da terapia adjunta de ω-3 e AAS. A administração de 

ω-3 e AAS após o debridamento periodontal demonstrou ser o protocolo mais 

efetivo dentre os tratamentos avaliados para o tratamento da periodontite em 

pacientes com diabetes tipo 2.        
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Orientação nutricional 
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