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SCALET. V. Produtos de liberação de oxigênio no tratamento das doenças
periodontais: revisão sistemática. 2020. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar, por meio de uma revisão sistemática da
literatura qual o efeito dos produtos de liberação de oxigênio como adjuvantes no
tratamento das doenças periodontais (gengivite e periodontite) em comparação aos
tratamentos convencionais, a escovação mecânica para gengivite e Raspagem e
Alisamento Radicular (RAR) para a periodontite. Foi realizada uma busca nas bases
de dados Pubmed, Web of Science, Scielo e Scopus utilizando as seguintes
palavras: “periodontitis”, “gingivitis”, “peroxide”, “oxygen therapy” e “ozone”. Após a
coleta dos artigos, os mesmos foram avaliados por dois revisores, que selecionaram
os artigos de acordo com os seguintes critérios: estudos clínicos controlados;
estudos que utilizaram produtos que liberam oxigênio localmente como tratamento
coadjuvante da gengivite e da periodontite; estudos na língua inglesa. A partir das
buscas um total de 908 artigos foram encontrados, sendo que 409 eram duplicatas.
Foi feita a leitura dos títulos de 417 trabalhos, sendo que 82 foram selecionados
para leitura dos resumos. 45 trabalhos foram selecionados para leitura completa,
onde após a seleção dos critérios de inclusão e exclusão, 24 artigos foram
selecionados para análise dessa revisão. Foi feita a análise qualitativa dos artigos
incluídos, dividindo em duas doenças periodontais: gengivite (n=7) e periodontite
(n=17). Cinco produtos de liberação de oxigênio foram encontradas: peróxido de
hidrogênio,

ozonioterapia,

perborato

de

sódio,

bicarbonato

de

sódio

e

oxigenioterapia hiperbárica. O peróxido de hidrogênio se constituiu uma terapia de
liberação de oxigênio efetiva para o tratamento coadjuvante da gengivite. Para o
tratamento da periodontite, mais estudos clínicos devem ser realizados com
padronização de protocolos para avaliar o efeito da ozonioterapia e oxigenioterapia
hiperbárica como coadjuvantes à RAR, porém a maioria dos estudos selecionados
mostraram que a ozonioterapia não apresentou melhorias clínicas adicionais
quando comparada à RAR feita isoladamente.
Palavras-chave: Periodontite. Oxigênio. Revisão Sistemática.
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SCALET. V. Oxygen release products in the treatment of periodontal diseases:
systematic review. 2020. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –
School of Dentistry, São Paulo State University, Araçatuba, 2020.

ABSTRACT
The aim of the present study was to evaluate, through a systematic review of the
literature, the effect of oxygen release products as adjuvant in the treatment of
periodontal diseases (gingivitis and periodontitis) compared to conventional
treatments, mechanical brushing for gingivitis and scaling and root planing (SRP) for
periodontitis. A search was performed in the Pubmed, Web of Science, Scielo and
Scopus databases using the following words: "periodontitis", "gingivitis", "peroxide",
"oxygen therapy" and "ozone". After collecting the articles, they were evaluated by
two reviewers, who selected the articles according to the following criteria: controlled
clinical studies; studies that used products that release oxygen locally as an
adjunctive treatment for gingivitis and periodontitis; articles in the English language.
From the searches a total of 908 articles were found, 409 of which were duplicates.
The titles of 417 papers were read, 82 of which were selected to read the abstracts.
45 papers were selected for complete reading, where after selecting the inclusion
and exclusion criteria, 23 articles were selected for analysis of this review.
Qualitative analysis of the included articles was made, dividing into two periodontal
diseases: gingivitis (n = 7) and periodontitis (n = 16). Five oxygen release products
were found: hydrogen peroxide, ozone therapy, sodium perborate, sodium
bicarbonate and hyperbaric oxygen therapy. Hydrogen peroxide was an effective
oxygen release therapy for the adjunctive treatment of gingivitis. For the treatment
of periodontitis, further clinical studies should be performed with standardized
protocols to assess the effect of ozone therapy and hyperbaric oxygen therapy as
adjunct to SRP, however most of the selected studies showed that ozonotherapy did
not show additional clinical improvements when compared to SRP alone.

Key-words: Periodontitis. Oxygen. Systematic Review.
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1. Introdução
As doenças periodontais ainda são grande fonte de preocupação na saúde
bucal. A gengivite associada à placa bacteriana é a doença periodontal mais
comum, chegando a acometer 95% da população acima dos 30 anos de idade
(HUGOSON et al., 2008), enquanto a periodontite afeta mais de 50% da população
mundial (CAO et al., 2019) e é a maior responsável por perda dentária no mundo
(BEREZOW; DARVEAU, 2011).
Essas duas doenças são contínuas para um mesmo processo inflamatório
(KINANE; ATTSTROM, 2005) que têm como fator etiológico principal a placa
bacteriana disbiótica (PAPAPANOU et al., 2018). Porém, ao contrário da
periodontite, a gengivite é totalmente reversível se a placa bacteriana for removida
(TROMBELLI et al., 2018). Caso contrário, esse processo inflamatório, que antes
acometia apenas os tecidos periodontais de revestimento (gengivite), pode evoluir
para a periodontite, com a destruição dos tecidos de suporte (ROBINSON, 1995).
Porém nem toda gengivite evolui para periodontite. Essa evolução depende de
outros fatores além da presença da placa bacteriana, como a predisposição
genética, o tabagismo e a diabetes (CHAPPLE et al., 2014).
O controle da placa bacteriana é fundamental para a prevenção das doenças
periodontais (CHAPPLE et al., 2015). Para um bom controle de placa é
recomendado práticas de higiene baseada em métodos mecânicos como a
escovação manual e limpeza interdental (ZINMMERMANN et al., 2014). No caso da
periodontite, o tratamento baseia-se na remoção de depósitos bacterianos e no
alisamento da superfície radicular para minimizar o acúmulo de placa, a raspagem
e alisamento radicular (RAR) além da orientação de higiene bucal do paciente
(ZINMMERMANN et al., 2014; LONGO et al., 2019).
Porém, os tratamentos convencionais apresentam limitações, podendo não
ser efetivos sozinhos. O controle mecânico por meio da escovação e fio dental
depende de uma boa destreza manual e da regularidade do indivíduo para remoção
diária da placa bacteriana. Por outro lado, a RAR no tratamento da periodontite é
extremamente dependente da habilidade do profissional, pela dificuldade de acesso
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e visualização de bolsas médias e profundas, envolvimento de furca e variação
anatômica das raízes dentárias, o que dificulta a remoção completa dos depósitos
bacterianos, levando a uma constante progressão da doença (AOKI et al., 2004;
JENPSEN; JENPSEN, 2016). Sendo assim, tratamentos coadjuvantes à higiene
oral convencional (para controle da gengivite) ou à RAR (no tratamento da
periodontite) muitas vezes são necessários.
Terapias coadjuvantes têm sido estudados para suprir essas limitações, a fim
de melhorar a eficácia dos tratamentos convencionais na prevenção ou tratamento
das doenças periodontais. Dentre os tratamentos coadjuvantes no tratamento da
gengivite encontra-se dentifrícios anti-gengivite, antiplaca, colutórios ou dentifrícios
e outros produtos que liberam oxigênio nos tecidos (ROSIN et al., 2001; ROSIN et
al., 2002; CUNHA et al., 2019). Já como tratamento coadjuvante à RAR no
tratamento da periodontite podemos citar a antibioticoterapia local ou sistêmica
(BORGES et al., 2017), terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT); (THEODORO
et al., 2018) e o uso de liberadores de oxigênio (PUTT & PROSKIN, 2012; PUTT &
PROSKIN, 2013; MAKEEVA & TOMBOVTSEVA, 2014 PUTT et al., 2014)
Pelo fato do elemento químico oxigênio estar envolvido em muitos processos
importantes para a reparação tecidual, em reações bactericidas e reparo ósseo, o
seu uso local têm sido investigado como um potencial tratamento coadjuvante no
tratamento das doenças periodontais (ROSIN et al., 2001; ROSIN et al., 2002;
HASTURK, 2004; PUTT & PROSKIN, 2012; PUTT & PROSKIN, 2013; MAKEEVA
& TOMBOVTSEVA, 2014; PUTT et al., 2014; CUNHA et al., 2019). Essas terapias
são apresentadas de diversas formas, como o uso de dentifrícios e colutórios à base
de perborato de sódio e lactoferrina (MAKEEVA; TOMBOVTSEVA, 2014; CUNHA
et al., 2019), géis ou colutórios de peróxido de hidrogênio (ROSIN et al., 2001;
ROSIN et al., 2002; PUTT et al., 2014; AMINI et al., 2018), bicarbonato de sódio
(BEISWANGER et al., 1997), oxigenioterapia hiperbárica (CHEN et al., 2012;
WANDAWA et al., 2017) e ozonioterapia (ISAAC et al., 2015; SAEED et al., 2017;
SEYDANUR et al., 2019).
Estudos clínicos randomizados mostraram que o controle mecânico diário
com dentifrício contendo peróxido de hidrogênio foi efetivo na redução da placa e
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inflamação gengival (ROSIN et al., 2001; ROSIN et al., 2002) e reduziu a gengivite
(HASTURK et al., 2004). Além disso, o mesmo peróxido quando utilizado localmente
como terapia periodontal coadjuvante à RAR, promoveu melhora nos parâmetros
clínicos periodontais (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT; PROSKIN, 2013; PUTT et al.,
2014) e nos níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios (ZEKONIS et al., 2016)
em pacientes com periodontite moderada a severa (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT;
PROSKIN 2013; PUTT et al., 2014).
Porém, ainda não há um consenso na literatura se as terapias de liberação
de oxigênio oferecem benefícios biológicos adicionais na prevenção e/ou
tratamento das doenças periodontais. Além disso, não há na literatura uma revisão
sistemática que avalie se esses tratamentos são efetivos como coadjuvantes ao
tratamento convencional das doenças periodontais. Desta forma, esta revisão
sistemática foi delineada com o intuito de responder a seguinte hipótese: o uso de
terapias com liberação local de oxigênio como coadjuvante à higienização
convencional ou à RAR previne a gengivite e/ou melhora os parâmetros clínicos
periodontais.
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2. Objetivo
O objetivo desse trabalho foi avaliar, por meio de uma revisão
sistemática da literatura, os efeitos dos produtos de liberação de oxigênio no
controle e/ou no tratamento das doenças periodontais em comparação aos
tratamentos convencionais.
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3. MATERIAL E MÉTODO

Essa revisão sistemática foi elaborada de acordo com os princípios do
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis, Prisma
(MOHER et al., 2009). A estratégia PICO foi usada para formular a pergunta
principal.

3.1 Questão foco e estratégia PICO
A pergunta principal baseou-se no seguinte questionamento clínico: “A
terapia local com liberação de oxigênio como coadjuvante à higienização
convencional ou à RAR são eficazes no tratamento das doenças periodontais?”
Para isso, foram seguidos os seguintes critérios estabelecidos pelo índice
PICO:
1. População: Indivíduos com diagnóstico de gengivite ou periodontite.
2. Intervenção: Indivíduos que receberam tratamento com terapia de liberação
local de oxigênio como coadjuvante ao tratamento convencional.
3. Comparação: Indivíduos que receberam apenas o tratamento convencional.
4. Desfecho (Outcome): Para o desfecho primário foi considerado o índice de
sangramento à sondagem (SS) nos trabalhos de gengivite, e nível de
inserção clínica (NIC) ou profundidade de sondagem (PS) nos trabalhos de
periodontite.
Portanto, a pergunta principal desta revisão sistemática é: “Em indivíduos
com gengivite ou periodontite, as terapias com liberação local de oxigênio quando
usadas como coadjuvantes ao tratamento convencional promovem melhoras nos
parâmetros clínicos periodontais em comparação ao tratamento convencional
isolado?’
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3.2 Estratégia de busca

Para a busca, foram utilizadas as bases de dados PubMed/MEDLINE,
Scopus e Embase até junho de 2020. As seguintes palavras-chave foram utilizadas
visando apenas estudos em humanos sobre o efeito das terapias locais de oxigênio
nas doenças periodontais: “(oxygen OR ozone OR peroxide) AND (periodont* OR
gingivitis) AND clinical trial)”.

3.3 Seleção dos estudos

Essa

revisão

sistemática

visou

analisar

apenas

estudos

clínicos

randomizados controlados comparando o efeito das terapias locais de oxigênio
como terapia coadjuvante ao tratamento convencional da gengivite e periodontite.
Portanto, os critérios de inclusão foram: a) estudos clínicos randomizados
controlados; b) estudos que avaliaram o efeito do uso de terapias locais de oxigênio
no tratamento coadjuvante das doenças periodontais; c) estudos publicados em
inglês. Os critérios de exclusão foram: a) estudos pré-clínicos, estudos clínicos
retrospectivos, estudos in vitro, relato de casos, série de casos e revisões; b)
estudos que envolviam implantes dentários; c) estudos que não foram publicados
na língua inglesa; d) estudos sem grupo controle; e) estudos com tratamento da
gengivite sem escovação mecânica.
A seleção dos estudos foi feita por dois revisores (T.E.R e V.S),
independentemente, sendo feita a leitura dos títulos, seguido pela leitura dos
resumos, seguindo os critérios de elegibilidade citados acima. Se houvesse alguma
omissão de dado ou dúvida em qualquer critério de elegibilidade na leitura do título,
optou-se pela leitura do resumo, e esse mesmo processo foi feito para a leitura
completa do artigo. Um terceiro revisor (L. H. T) foi consultado nos casos onde não
se obtinha uma concordância entre os dois revisores para a seleção do estudo, que
tinha a decisão sobre a inclusão ou não do estudo na revisão sistemática, baseado
nos critérios de inclusão e exclusão.
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3.4 Extração de dados

A leitura completa dos trabalhos, extração e análise dos dados foram
efetuadas por dois revisores independentes (V.S e T.E.R), onde o primeiro tabulou
os dados e o segundo conferiu se os dados estavam corretos. Os seguintes dados
foram extraídos dos trabalhos selecionados: autores, país onde foi feito a pesquisa,
ano de publicação, presença ou ausência de alterações sistêmicas, parâmetros
clínicos avaliados, número de pacientes por grupo, intervenções, períodos de
avaliação e desfecho dos trabalhos apresentados pelos próprios autores.
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4. RESULTADOS

4.1.

Seleção dos estudos

Através da busca eletrônica nas bases de dados foi encontrado um total de
908 artigos. Após a remoção de 409 duplicatas, foi feita a leitura dos títulos, onde
417 trabalhos foram excluídos, restando 82 trabalhos para a leitura dos resumos.
Destes, 24 não avaliaram os produtos na doença periodontal e 13 não tinham o
grupo controle. Dos 45 artigos selecionados para leitura completa, 19 foram
excluídos por não se enquadrar nos critérios de inclusão e 3 por impossibilidade de
acesso ao texto completo. Após análise dos critérios de inclusão e exclusão, foram
selecionados 23 artigos para a revisão sistemática. A Figura 1 apresenta o
fluxograma de identificação dos estudos segundo o PRISMA, incluindo os motivos
de exclusão dos resumos e textos completos. Esses trabalhos foram divididos
conforme a doença tratada, 7 trabalhos de gengivite e 16 de periodontite.

4.2.

Características gerais dos estudos incluídos

As características gerais dos estudos incluídos estão apresentadas nas
Tabelas 1 e 2. No total, vinte e quatro estudos clínicos randomizados foram incluídos
nesta revisão. Os estudos foram conduzidos no Brasil (CUNHA et al., 2019),
Estados Unidos da América (WOLFF et al., 1989; BEISWANGER et al., 1997;
HASTURK et al., 2004; PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT; PROSKIN, 2013; PUTT et
al., 2014; AMINI et al., 2018; GANDHI et al., 2019); Alemanha (ROSIN et al., 2001;
ROSIN et al., 2002), China (CHEN et al., 2012), Indonésia (WANDAWA et al., 2017);
Jordânia (AL HABANESH et al., 2014), Japão (HAYAKUMO et al., 2013), Índia
(ISAAC et al., 2015; VASTHAVI et al., 2020), Egito (SHOUKHEBA; ALI, 2014;
SAEED et al., 2017), Turquia (SEYDANUR DENGIZEK et al., 2018; URAZ et al.,
2018; TASDEMIR et al., 2019) e Polônia (SKURSKA et al., 2010).

20
Os estudos abordaram o uso de 3 produtos liberadores de oxigênio como
adjuvantes à higienização convencional para prevenção e tratamento da gengivite
(BlueM®, peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio) e 3 produtos de liberação
de oxigênio como adjuvantes ao tratamento periodontal não-cirúrgico (peróxido de
hidrogênio, terapia hiperbárica e ozonioterapia). Esses produtos foram avaliados em
diferentes dosagens, modo de aplicação e tempo de uso.
Nos 7 estudos que avaliaram o uso para prevenção e tratamento da
gengivite, descritos detalhadamente na Tabela 1, o número de participantes variou
entre no mínimo 39 (CUNHA et al., 2019) e no máximo 859 (BEINSWANGER, et
al., 1997). O período de avaliação mais curto durou 1 semana (AMINI et al., 2018;
CUNHA et al., 2019) e o mais longo 48 meses (WOLFF et al., 1989). Já os estudos
que abordaram o uso desses produtos no tratamento coadjuvante da periodontite,
apresentados na Tabela 2, o número de participantes variou entre 16 (SAAED et
al., 2017) e 61 (PUTT et al., 2014). Os períodos de avaliação variaram entre 7 dias
(SHOUKHEBA et al., 2014) e 2 anos (CHEN et al., 2012).

4.3.

Características dos tratamentos clínicos realizados

Para a prevenção e tratamento da gengivite, todos os grupos teste receberam
instruções de higiene oral com escovação mecânica convencional com o dentifrício
teste ou escovação manual com dentifrício convencional seguido da aplicação do
produto teste, porém, os protocolos de tratamento variaram entre os estudos. Para
o tratamento com o produto à base de lactoferrina e perborato de sódio (BlueM®),
Cunha et al. (2019) utilizaram a sua forma em dentifrício, orientando os pacientes a
executar a higienização corretamente utilizando a técnica de Bass modificada por
um período de 6 meses (CUNHA et al., 2019).
Já para o uso do peróxido de hidrogênio no tratamento da gengivite, os
tratamentos variaram em: escovação mecânica 2 vezes ao dia com dois dentifrícios,
por um período de 1 minuto cada, sendo o primeiro à base de fluoreto de estanho a
0,454% e outro um gel clareador à base de peróxido de hidrogênio a 3% (AMINI et
al., 2018); escovação mecânica com dentifrício contendo diferentes associações de
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concentrações de tiocianato (0,1% e 0,5%) e peróxido de hidrogênio a 0,1% ou o
último utilizado isoladamente (ROSIN et al., 2001); higienização com dentifrício
contendo 1450 p.p.m de NaF, 0,5% de tiocianato e 0,1% de peróxido de hidrogênio
(ROSIN et al., 2002) ou em forma de colutório contendo 0,05% de fluoreto de sódio
acrescentado de 1,5% de peróxido de hidrogênio após a escovação mecânica com
dentifrício convencional, duas vezes ao dia por 30 segundos, durante 5 meses
(HASTURK et al., 2004).
Dois estudos avaliaram a associação do bicarbonato de sódio com o peróxido
de hidrogênio no tratamento da gengivite em humanos (WOLFF et al., 1989;
BEISWANGER et al., 1997). No primeiro estudo os participantes foram instruídos a
misturar 3 gotas de peróxido de hidrogênio a 3% e 3 gotas de água com o
bicarbonato até ficar na forma de pasta, aplicar essa associação com uma escova
macia e uma ponta de borracha nas áreas interproximais e, após 1 minuto,
escovação mecânica convencional por 2 anos (WOLFF et al., 1989). Já Beiswanger
et al. (1997) distribuíram para os participantes um dentifrício contendo bicarbonato
de cálcio, peróxido de hidrogênio e 0,243% de fluoreto de sódio (Mentadent®) 2
vezes por dia por 4 meses e meio (BEISWANGER et al., 1997).
Já para o tratamento da periodontite, todos os grupos teste receberam RAR
com associação de aplicação tópica de produto de liberação de oxigênio, que
apresentou variações nos protocolos de aplicação. 3 trabalhos avaliaram o uso do
peróxido de hidrogênio (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT; PROSKIN, 2013; PUTT et
al., 2014), utilizando a aplicação de 1,7% de peróxido de hidrogênio diariamente em
uma placa de aplicação após a RAR por um período que variou entre 3 e 6 meses
de avaliação final (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT; PROSKIN, 2013; PUTT et al.,
2014).
Já o tratamento coadjuvante à RAR com oxigenioterapia hiperbárica (OH) foi
efetuada em 2 estudos (CHEN et al., 2012; WANDAWA et al., 2017). Chen et al.
(2012) utilizaram o OH, expondo os pacientes a uma pressão de 2,5 ATA (0,25 MPa)
de oxigênio puro uma vez ao dia por 10 dias, com um intervalo no meio de cada
sessão de 10 minutos (CHEN et al., 2012). Já Wandawa et al. (2017) utilizaram a
exposição de 2,5 ATA em um período de 90 minutos, com uma pausa de 5 minutos
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a cada 30 minutos de exposição (WANDAWA et al., 2017). Os grupos tratados com
OH foram divididos em 2, um recebendo 8 sessões e outro recebendo 16 sessões
de OH, sendo feito o tratamento em 5 dias consecutivos com 2 dias de pausa
(WANDAWA et al., 2017).
A ozonioterapia como coadjuvante à RAR no tratamento da periodontite
foram efetuadas em 11 estudos incluídos nessa revisão sistemática (SKURSKA et
al., 2010; HAYAKUMO et al., 2013; HABASHNEH et al., 2014; SHOUKHEBA et al.,
2014; ISAAC et al., 2015; SAEED et al., 2017; URAZ et al., 2018; GANDHI et al.,
2019; SEYDANUR et al., 2019; TASDEMIR et al., 2019; VASTHAVI et al., 2020).
Skurska et al. (2010) utilizaram o produto OzonyMed® (DentaTec Dental-Handel,
GmbH, Alemanha), aplicando a dose de 42,2 µg/ml de ozônio nas bolsas
periodontais acima de 5mm (SKURSKA et al., 2010). No total foram feitas 3
aplicações, de 2 em 2 dias após a RAR por uma semana (SKURSKA et al., 2010).
Hayakumo et al. (2013) utilizaram a irrigação ozônio - nano-bolhas de água
(NBW3) com o ozônio na concentração de 1,5 mg/l logo após a RAR, em apenas
uma sessão (HAYAKUMO et al., 2013). Shoukheba et al. (2014) aplicaram o
produto Oxactiv gel® (Pharmoxid Arznei GmbH&Co.KG, Nordring 8, D-76473
Iffezheim) nas bolsas periodontais após a RAR, e após 7, 14 e 21 dias (4 aplicações)
utilizando uma seringa até o extravasamento do produto (SHOUKHEBA et al.,
2014). Os pacientes foram orientados a não se alimentarem nem fazer a ingestão
de água após 30 minutos da aplicação (SHOUKHEBA et al., 2014). Habashneh et
al. (2014) prepararam ozônio aquoso com água bidestilada com ozônio gasoso (7585 µg/ml) por 10 a 15 minutos utilizando um gerador de ozônio (Hypernedezon
Comfort, Iffezheim, Alemanha) resutando em um ozônio em água de
aproximadamente 20 µg/ml (HABASHNEH et al., 2014). Os pacientes receberam o
tratamento não cirúrgico da periodontite, a RAR em uma ou duas sessões e as
bolsas periodontais foram irrigadas com a água ozonizada com o auxílio de uma
seringa estéril por 30 a 60 segundos (HABASHNEH et al., 2014). Já Isaac et al.
(2015) utilizaram água ozonizada como irrigação subgengival em 4 sessões (logo
após a RAR, 1, 2 e 3 semanas após o tratamento mecânico) através de um sistema
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de irrigação (Kent Ozone Dental Jet TY 820 Kent Ro Systems Ltd, Noida, India) por
1 minuto cada sessão (ISAAC et al., 2015).
Saeed et al. (2017) também aplicaram o óleo de oliva ozonizado nas bolsas
periodontais, porém foi efetuada apenas uma sessão de RAR e uma aplicação do
produto contendo ozônio (SAEED et al., 2017). Uraz et al. (2018) utilizaram o ozônio
gasoso aplicado por 30 segundos imediatamente após a RAR e mais duas
aplicações a cada 3 dias, em uma concentração de 1200ppm com 80% de oxigênio
utilizando um gerador de ozônio (Ozone DTA Ozone Generator. Denta Tec Dental
AS, Noruega; URAZ et al., 2018). Gandhi et al. (2019) efetuaram 2 sessões de RAR
em todos os dentes, sendo a primeira sessão com o auxílio de um ultrassom
piezoelétrico, e a segunda sessão com curetas manuais (Gracey, Hu-Friedy) e
ultrassom (GANDHI et al., 2019). Logo após a segunda sessão de RAR e duas
semanas após, foi efetuada a irrigação das bolsas periodontais com óleo de oliva
ozonizado, que foi aplicado nas bolsas >5mm com o auxílio de uma seringa de 2ml
e agulha (GANDHI et al., 2019).
Tasdemir et al. (2019) efetuaram a RAR em duas a quatro sessões e a
aplicação tópica de ozônio nas bolsas periodontais duas vezes na semana durante
2 semanas, totalizando 4 aplicações (TASDEMIR et al., 2019). O gerador de ozônio
usado foi o Ozonytron (Bionix, Munique, Alemanha) com uma ponta própria,
percorrendo todas as bolas periodontais por 30 segundos (74 µg/ml de ozônio).
Seydanur et al. (2019) utilizaram um equipamento de liberação de ozônio gasoso
(Ozone DTA, Apoza Enterprise Co., Nova Taipei, Taiwan, R.O.C.) logo após a RAR,
duas vezes ao dia nos dias 3 e 8 após o tratamento periodontal não cirúrgico, onde
a ponta aplicadora percorreu os sulcos gengivais na direção cérvico-oclusal e de
mesial para distal, tanto na face lingual ou palatina quanto na face vestibular
(SEYDANUR et al., 2019). Vasthavi et al. (2020) efetuaram o tratamento periodontal
não cirúrgico e logo em seguida irrigaram as bolsas periodontais com água
ozonizada com o auxílio de uma seringa estéril e agulha, por um período que variou
de 30 a 45 segundos (VASTHAVI et al., 2020).
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4.4.

Descrição e principais resultados dos estudos incluídos no
tratamento da gengivite

A tabela 1 apresenta os tipos de tratamentos e os principais resultados dos
estudos que avaliaram a terapia local com liberação de oxigênio no tratamento da
gengivite. No total, 7 trabalhos que avaliaram o uso da terapia local com liberação
de oxigênio como tratamento coadjuvante à higiene convencional no tratamento da
gengivite foram selecionados (WOLFF et al., 1989; BEISWANGER et al., 1997;
ROSIN et al., 2001; ROSIN et al., 2002; HASTURK et al., 2004; AMINI et al., 2018;
CUNHA et al., 2019).

4.4.1 Perborato de sódio e lactoferrina

Cunha et al. (2019) comparam o efeito anti-inflamatório e antibacteriano do
uso de dentifrício com oxigênio ativo com a presença de perborato de sódio e
lactoferrina (BlueM®) na escovação mecânica em comparação ao dentifrício
convencional contendo Triclosan (CUNHA et al., 2019). Neste trabalho, 39
participantes completaram as 18 semanas de reavaliação (22 mulheres e 17
homens). A gengivite foi induzida durante uma semana, onde foi pedido para que
os participantes cessassem a higienização durante esse período. Após uma
semana os participantes que tiveram mais do que 10% dos sítios com sangramento
foram incluídos. Os períodos de avaliação foram de 1, 12 e 18 semanas após a
avaliação inicial. Os resultados mostraram um menor índice gengival (IG)
(p<0.0001) no fator “tempo”, onde se observou que, comparado à avaliação inicial,
nos períodos de 12 e 18 semanas este índice foi menor nos dois grupos
experimentais. Porém não se observou esta diferença entre os grupos teste e
controle (p>0,05). Portanto, os autores concluíram que o uso de dentifrício com
oxigênio ativo e lactoferrina obteve eficácia antiplaca e antibacteriana similar ao
dentifrício convencional (CUNHA et al., 2019).
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4.4.2 Peróxido de hidrogênio

Três trabalhos avaliaram o uso de dentifrício suplementado com peróxido de
hidrogênio no controle da placa e no tratamento da gengivite (ROSIN et al., 2001;
ROSIN et al., 2002; AMINI et al., 2018).
Rosin et al. 2001 objetivaram avaliar os efeitos de várias combinações de
tiocianato e peróxido de hidrogênio (SCN/H2O2) em dentifrícios nos níveis de índice
de placa (IP) e índice gengival (IG). Neste estudo 128 participantes concluíram
todos os períodos de reavaliação. Os períodos de reavaliação foram 1, 4 e 8
semanas com o dentifrício teste e mais 2 semanas com o dentifrício placebo,
totalizando 10 semanas. O grupo tratado com dentifrício contendo 0,5% de SCN e
0,1% de peróxido de hidrogênio já exibiu índice de sangramento gengival (ISS)
estatisticamente menor após 1 semana comparado à avaliação inicial e menor
comparado ao grupo controle às 8 semanas (p=0,036). Os autores concluíram que
a higienização com dentifrício contendo 0.5% SCN e 0.1% de peróxido de
hidrogênio foi efetivo na redução da inflamação gengival (ROSIN et al., 2001).
Rosin et al. (2002) tiveram como objetivo comparar um dentifrício contendo
0,5% de SCN– e 0,1% de peróxido de hidrogênio em condições de uso caseiro com
um produto comercialmente disponível com benefícios comprovados de higiene oral
e saúde gengival. Para isso foram selecionados 140 participantes sistemicamente
saudáveis, sendo 76 mulheres e 64 homens com a média de idade de 36,5 anos.
Foi avaliado o IG nos períodos: inicial, 3 e 6 meses após. Os dois grupos
experimentais, teste e controle tiveram menor IG principalmente aos 6 meses de
reavaliação. Não houve diferença entre os grupos aos 3 e 6 meses. Os autores
concluíram que o dentifrício com associação de SCN e peróxido de hidrogênio foi
tão eficaz no controle da gengivite quanto o dentifrício controle comercialmente
disponível (ROSIN et al., 2002).
Amini et al. (2018) objetivaram comparar o índice de sangramento gengival
entre a higienização bucal com dentifrício convencional (monofluorofosfato de
sódio) e a higienização com composto a base de dentifrício em duas etapas. 61
participantes com a média de idade de 33,4 ±12 anos foram avaliados. O índice de
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sangramento gengival foi feito através do sangramento a sondagem (SS). Os
períodos de avaliação foram de 1 e 3 semanas após a avaliação inicial. Os
resultados mostraram uma redução significante (p<0,0001) do SS no grupo teste
em relação ao grupo controle. Portanto os autores concluíram que a higienização
com dentifrício de fluoreto de estanho (0.454%) seguido de gel de peróxido de
hidrogênio (3%) foi eficaz no tratamento da gengivite e foi significativamente melhor
do que o grupo controle (AMINI et al., 2018).
Um estudo avaliou o mesmo peróxido, porém como colutório, utilizado como
auxiliar à escovação mecânica convencional na prevenção e tratamento da
gengivite e no IP comparado a um enxaguatório placebo (HASTURK et al., 2004).
No total, 110 participantes foram recrutados para o estudo, onde 99 foram incluídos
para avaliação inicial e 78 concluíram o estudo, sendo 38 para o grupo placebo e
40 no grupo teste com a média de idade de 31 anos. Os parâmetros clínicos
avaliados foram o índice de sangramento marginal (ISM) e IP de Quiqley-Hein. Os
resultados mostraram que tanto o ISM quanto o IP reduziram nos dois grupos
experimentais aos 6 meses após a avaliação inicial. Porém, o grupo teste mostrou
uma redução estatisticamente significante aos 3 e 6 meses comparado à avaliação
inicial, enquanto o grupo placebo não houve diferença estatisticamente significante
(HASTURK et al., 2004). Com isso, os autores concluíram que a formulação de
fluoreto de sódio e peróxido de hidrogênio é um método seguro e eficaz agente
químico na redução da inflamação gengival em comparação com o enxaguante
placebo quando usado como um complemento à prática diária de higiene oral
(HASTURK et al., 2004).

4.4.3 Peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio

Wolff et al. (1989) avaliaram em 347 participantes com idade de 20 e 64 anos
o efeito de um dentifrício contendo bicarbonato de sódio e peróxido de hidrogênio
no IP e IG de pacientes com gengivite (WOLFF et al., 1989). Os períodos avaliados
foram de 8, 16, 24 e 48 meses após a avaliação inicial. Os resultados mostraram
que IP foi estatisticamente menor aos 8 e 24 meses no grupo controle e aos 16
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meses no grupo teste. Ambos os grupos tiveram redução estatisticamente
significante do IG aos 48 meses após o início do tratamento (WOLFF et al., 1989).
Beiswanger et al. (1997) também compararam a eficácia de um dentifrício
contendo bicarbonato de sódio e peróxido de hidrogênio (Mentadent®) no controle
da placa bacteriana, gengivite e SS após 3 e 6 meses de utilização em comparação
a um dentifrício convencional. Após 6 meses, o grupo controle apresentou uma
redução de 17,5% de gengivite e 27,5% no SS. O grupo teste não apresentou
redução estatisticamente significante aos 3 e 6 meses em comparação ao grupo
controle no SS e IP. Portanto, os autores concluíram o dentifrício teste não
apresentou uma eficácia melhor no controle da placa, controle da gengivite e no
nível de SS comparado ao dentifrício convencional (BEISWANGER et al., 1997).

4.5.

Descrição e principais resultados dos estudos incluídos no
tratamento da periodontite

A tabela 2 apresenta os resultados dos estudos que avaliaram a terapia local
com liberação de oxigênio no tratamento da periodontite. 16 trabalhos que avaliaram
o uso da terapia local com liberação de oxigênio como tratamento coadjuvante à
RAR no tratamento da periodontite foram selecionados. 3 trabalhos avaliaram o uso
do peróxido de hidrogênio (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT; PROSKIN, 2013; PUTT
et al., 2014); 2 avaliaram a terapia hiperbárica (CHEN et al., 2012; WANDAWA et
al., 2017) e 11 artigos avaliaram a ozonioterapia no tratamento da periodontite
(SKURSKA et al., 2010; HAYAKUMO et al., 2013; AL HABASHNEH et al., 2014;
SHOUKHEBA et al., 2014; ISAAC et al., 2015; SAEED et al., 2017; URAZ et al.,
2018; GANDHI et al., 2019; SEYDANUR et al., 2019; TASDEMIR et al., 2019;
VASTHAVI et al., 2020).
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4.5.1 Peróxido de hidrogênio

Putt; Proskin, (2012) objetivaram avaliar os efeitos clínicos da RAR feita
isoladamente ou seguida da aplicação de gel de peróxido de hidrogênio em
pacientes com periodontite. Para isso, 28 participantes selecionados através dos
critérios de inclusão e exclusão completaram todos os períodos do estudo (17
mulheres e 11 homens) com média de idade de 54,8 ± 9,2 anos (PUTT; PROSKIN,
2012). Os resultados do estudo mostram que a profundidade de sondagem (PS) do
grupo teste teve uma redução estatisticamente significante em comparação ao
grupo controle aos 3 meses após a RAR (PUTT; PROSKIN, 2012). Houve uma
diminuição estatisticamente diferente do SS no grupo teste comparado ao grupo
controle 2 e 5 semanas e 3 meses após a RAR (PUTT; PROSKIN, 2012).

Os

autores concluíram, portanto, que o uso adjuvante ao longo de três meses de gel
de peróxido de hidrogênio a 1,7%, administrado localmente no tratamento de
indivíduos com periodontite moderada a avançada, demonstrou melhorias clínicas
estatisticamente significativas na profundidade das bolsas e sangramento à
sondagem quando comparado à RAR feita isoladamente (PUTT; PROSKIN, 2012).
Putt; Proskin, (2013) tiveram o mesmo objetivo que o trabalho citato
anteriormente, porém em uma avaliação de 6 meses após o tratamento periodontal
não cirúrgico seguido ou não da aplicação tópica de peróxido de hidrogênio (PUTT;
PROSKIN, 2013). Esse estudo foi conduzido com 30 participantes com periodontite
de moderada a severa (17 mulheres e 11 homens), com média de idade de 52,9
anos (PUTT; PROSKIN, 2013). Os resultados mostraram que após 10 semanas à
RAR, a média da PS do grupo teste foi 0,77mm menor e no grupo controle essa
diminuição foi de 0,13mm; enquanto a redução da média de SS foi de 0,14 no grupo
teste e não houve diminuição no grupo controle (PUTT; PROSKIN, 2013). Aos 6
meses pós-tratamento com RAR, houve uma diminuição nas médias de PS de 0,72
mm no grupo teste e 0,13mm no grupo controle, enquanto a média do SS também
diminuiu no grupo teste (0,05), enquanto no grupo controle diminuiu 0,01 (PUTT;
PROSKIN, 2013). Portanto os autores concluíram que: comparado à RAR feita
isoladamente, o uso adjuvante ao longo de seis meses de gel de peróxido de
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hidrogênio a 1,7% utilizando moldeiras individuais demonstrou melhora nos
parâmetros clínicos de PS e SS em pacientes com periodontite (PUTT; PROSKIN,
2013).
Putt et al. (2014) avaliaram os efeitos clínicos da RAR feita isoladamente ou
combinada com a aplicação tópica de gel de peróxido de hidrogênio no tratamento
da periodontite (PUTT et al., 2014). 57 participantes finalizaram todos os períodos
de reavaliação do estudo. Duas semanas após a RAR, as médias de PS diminuíram
em relação à avaliação inicial 0,90mm no grupo teste e 0,29mm no grupo controle
(PUTT et al., 2014). Já aos 6 meses após a RAR a média de PS diminuiu 1,10mm
no grupo teste e 0,38mm no grupo controle quando comparado à avaliação inicial
(PUTT et al., 2014). Com isso, Putt et al., (2014) concluíram que em comparação à
RAR sozinha, o uso adjuvante durante 6 meses de gel de peróxido de hidrogênio a
1,7% quando administrado localmente usando modeiras personalizadas, para o
tratamento de indivíduos com periodontite moderada a avançada, demonstrou
melhorias clínicas significativas na profundidade das bolsas periodontais (PUTT et
al., 2014).

4.5.2 Oxigenioterapia hiperbárica

Chen et al. (2012) investigaram os efeitos da OH na periodontite agressiva,
utilizando os parâmetros de IG, IP e PS. Os participantes foram divididos em 3
grupos experimentais, o primeiro foi tratado com RAR isoladamente (controle), o
segundo com OH isoladamente e o terceiro foi feita a associação de RAR+OH. Os
resultados do estudo mostraram um menor IG, PS e IP entre os grupos tratados
com OH e o grupo controle (CHEN et al., 2012). Também se observou melhores
parâmetros clínicos (IP, PS e IG) no grupo tratado com a associação RAR+OH em
comparação com OH ou RAR feitos isoladamente (CHEN et al., 2012). Com isso,
CHEN et al. (2012) concluíram que o uso do OH constitui em uma boa terapia
alternativa para a periodontite agressiva e que, combinada com RAR foi a mais
benéfica no tratamento do periodontite agressiva (CHEN et al., 2012).
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Wandawa et al. (2017) teve como objetivo principal do estudo avaliar os
efeitos do com OH como terapia adjuvante após a terapia convencional de RAR em
comparação com a terapia convencional isolada em pacientes com periodontite
crônica. Para isso foram selecionados 54 participantes (com idade entre 30 e 50
anos), onde foram analisados os seguintes parâmetros clínicos: PS, NIC e SS. Os
resultados do estudo mostraram que as médias de PS, NIC e SS diminuíram aos
15 dias pós tratamento em relação à avaliação inicial, porém essa diminuição foi
menor aos 30 dias pós-tratamento (WANDAWA et al., 2017). A diminuição dos
parâmetros clínicos foi relativamente menor no grupo controle em relação aos
grupos tratados com 8 ou 16 sessões de OH, porém, a diferença dessa diminuição
entre os grupos tratados também foi insignificante (WANDAWA et al., 2017). Os
autores concluíram que um tratamento adicional com OH em pacientes com
periodontite crônica após a RAR mostrou uma diminuição significativa dos valores
médios de PS, NIC e SS. O tratamento com 8 sessões de OH, 3 vezes 30 minutos
cada, se mostrou eficiente para esse tipo de tratamento e, dobrar o número de
sessões fez pouca diferença nos parâmetros clínicos periodontais (WANDAWA et
al., 2017).

4.5.3 Ozonioterapia

Skurska et al. (2010) teve como objetivo avaliar a eficácia da ozonoterapia
no tratamento de pacientes com periodontite, comparando o estado clínico
periodontal antes e após os tratamentos isolados ou a ozonioterapia como
tratamento coadjuvante à RAR. Para isso foram utilizados os seguintes parâmetros:
Níveis de metaloproteinases na saliva (MMPs), IP, IP proximal, SS, PS e NIC. 52
participantes sistemicamente saudáveis, diagnosticados com periodontite foram
selecionados. Os participantes foram divididos em 3 grupos experimentais (CP-S:
participantes com periodontite crônica tratados com RAR isoladamente; CP-O:
participantes com periodontite crônica tratados com RAR seguido de ozonioterapia
e; AP: participantes com periodontite agressiva tratados com RAR seguido de
ozonioterapia; SKURSKA et al., 2010). IP e IP proximal foi menor no grupo CP-O
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(IP – 1,56; IP proximal – 88,28) em comparação ao grupo CP-S (IP – 1,89; IP
proximal – 92,90) duas semanas após o tratamento e; após 2 meses essa diferença
foi menor estatisticamente significante no valor de IP entre os grupos CP-S (1,78) e
CP-O (1,49; SKURSKA et al., 2010). Houve uma redução nos níveis de SS e PS
em todos os grupos experimentais aos 2 meses em comparação à avaliação inicial,
porém não houve diferença entre os grupos experimentais (SKURSKA et al., 2010).
Skurska et al. (2010) concluíram que a RAR seguida de ozonoterapia não contribui
para a melhora adicional dos parâmetros clínicos periodontais em pacientes com
periodontite agressiva e crônica. A RAR não causa nenhum efeito significativo
característico nos níveis de MMPs na saliva de indivíduos com periodontite crônica
A ozonioterapia combinada com RAR leva a uma diminuição das concentrações de
MMP na saliva em pacientes com periodontite agressiva (SKURSKA et al., 2010).
Hayakumo et al. (2013) objetivaram avaliar os efeitos clínicos e
microbiológicos da irrigação NBW3 como um complemento ao desbridamento
subgengival ultra-sônico em visita única para o tratamento da periodontite. Este é o
primeiro relato da aplicação clínica de NBW3 como adjuvante do desbridamento
subgengival mecânico para o tratamento da periodontite. Para isso foram avaliados
os parâmetros clínicos de PS, SS e NIC, além da avaliação da presença das
bactérias P. gingivalis e T. forsythia em 22 participantes que foram divididos em dois
grupos experimentais, tratados com RAR isoladamente ou seguido da aplicação de
NBW3 nos períodos de 1, 4 e 8 semanas após o tratamento (HAYAKUMO et al.,
2013). Após 8 semanas do tratamento, o grupo teste mostrou menor SS em
comparação à avaliação inicial, porém não houve diferença entre os grupos
experimentais (HAYAKIMO et al., 2013). Em relação à PS e NIC, os dois grupos
experimentais tiveram redução estatisticamente significante às 4 e 8 semanas pós
tratamento, sem diferença entre os grupos experimentais (HAYAKUMO et al., 2013).
O grupo teste apresentou menor número de bactérias na placa subgengival às 8
semanas pós tratamento em relação à avaliação inicial e à primeira reavaliação,
enquanto o grupo controle não teve diferença estatisticamente significante
(HAYAKUMO et al., 2013). Porém, o número total de bactérias diminuiu 95% no
grupo NBW3 enquanto no grupo controle houve uma redução de 9% (HAYAKUMO
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et al., 2013). Portanto, os autores concluíram que a irrigação subgengival com
NBW3 pode ser um potencial tratamento adjunto antimicrobiano à instrumentação
mecânica no tratamento de infecções periodontais. Mais estudos com mais períodos
de acompanhamento devem ser feitos e, a comparação do NBW3 com os agentes
já estabelecidos seriam necessários para delinear completamente a utilidade do
NBW3 no tratamento da periodontite (HAYAKUMO et al, 2013).
Al Habashneh et al. (2014) teve como principal objetivo avaliar o efeito da
irrigação de bolsas periodontais com água ozonizada (como um adjunto ao
tratamento não cirúrgico de pacientes com periodontite crônica) nos parâmetros
clínicos periodontais: PS, IP, IG, NIC e SS antes e 3 meses após o tratamento. Para
isso foi realizada, no grupo teste, uma irrigação contendo água ozonizada por 30 –
60 segundos após o termino do tratamento de RAR. 41 participantes foram
selecionados para o estudo, com idade entre 23 e 65 anos e foram distribuídos
aleatoriamente entre os grupos experimentais. Para todos os parâmetros clínicos,
exceto IG, houve uma melhora significativa aos 3 meses após o tratamento
comparado à avaliação inicial, porém não houve diferença entre os grupos
experimentais (AL HABASHNEH et al., 2014). Com isso, Al Habashneh et al. (2014)
concluíram que a irrigação com água ozonizada como terapia adjuvante a RAR não
produz nenhum benefício estatisticamente significativo em comparação com RAR
mais irrigação com água destilada (HABASHNEH et al., 2014).
Shoukheba et al. (2014) objetivaram avaliar o efeito do uso do azeite de oliva
ozonizado aplicado localmente como um tratamento adjuvante à RAR, em
comparação com RAR sozinha no tratamento da periodontite agressiva localizada.
Os parâmetros utilizados foram: IP, IG, SS, PS e NIC. Os resultados do estudo
mostraram uma melhora em todos os parâmetros clínicos no grupo teste aos 6
meses pós tratamento, e houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos experimentais na redução do SS, PS e NIC, a favor do grupo teste
(SHOUKHEBA et al., 2014). Os autores concluíram que a aplicação local de ozônio
em azeite de oliva pode servir como tratamento coadjuvante promissor para o
tratamento não cirúrgico da doença periodontal (SHOUKHEBA et al., 2014).
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Isaac et al. (2015) avaliaram o efeito da irrigação subgengival com água
ozonizada como adjuvante para RAR em pacientes com periodontite crônica
generalizada nos parâmetros clínicos de IG, PS e NIC (ISAAC et al., 2015). IG, PS
e NIC tiveram redução estatisticamente significativa após 4 meses em ambos os
grupos experimentais, teste e controle quando comparados à avaliação inicial,
porém, comparado ao grupo controle, o grupo teste mostrou uma melhora
significativa em relação ao grupo controle nos três parâmetros clínicos (ISAAC et
al., 2015). Isaac et al. (2015) concluíram que a irrigação subgengival com água
ozonizada é eficaz na melhoria da higiene oral, reduzindo a inflamação gengival,
diminuindo a profundidade da bolsa e aumentando os níveis de inserção quando
usada como adjuvante para raspagem e alisamento radicular em pacientes com
periodontite crônica (ISAAC et al., 2015).
Saeed et al. (2017) objetivaram avaliar os efeitos clínicos da terapia com gel
ozônio no tratamento da periodontite crônica após a RAR, através da avaliação dos
seguintes parâmetros: IP, PS, NIC e SS (SAEED et al., 2017). Em uma análise
intergrupos, o grupo controle mostrou uma redução significante nas médias de
valores de SS aos 3 meses comparado ao grupo teste, além da redução do IP aos
6 meses quando comparado ao grupo teste (SAEED et al., 2017). Porém, os níveis
de PS e NIC aos 6 meses foi melhor no grupo teste comparado ao grupo controle
(SAEED et al., 2017). Saeed et al. (2017) concluíram que a aplicação tópica
adjuvante de gel de ozônio à terapia mecânica convencional de uma sessão de RAR
melhora os parâmetros clínicos em relação ao tratamento tradicional sozinho. O gel
Oleozone representa um produto natural promissor em tratamentos adjuvantes e
profiláticos de doenças periodontais inflamatórias crônicas que podem ser
reaplicados sem qualquer efeito adverso esperado (SAEED et al., 2017).
Uraz et al. (2018) objetivaram determinar se a aplicação de ozônio gasoso,
como adjuvante do RAR, para bolsas residuais em pacientes com periodontite
crônica generalizada submetidos à terapia periodontal inicial altera os parâmetros
clínicos periodontais em comparação com RAR sozinha. Os parâmetros utilizados
foram: IP, IG e SS. Para isso foram selecionados 18 participantes (9 homens e 9
mulheres) com idade entre 28 e 47 anos, com periodontite crônica. O estudo, que
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foi feito pelo método da boca dividida, 2 quadrantes em cada participante foi
aleatoriamente distribuídas em tratamento com RAR isoladamente ou RAR seguida
de terapia com ozônio. Os períodos de avaliação foram: inicial e 3 meses após os
tratamentos (URAZ et al., 2018). Os resultados do estudo mostram que houve uma
significativa melhora nos parâmetros clínicos em ambos os grupos após os 3 meses
do tratamento (URAZ et al., 2018). Não houve diferença entre os dois grupos
experimentais. Portanto, Uraz et al. (2018) concluíram que a aplicação de ozônio
gasoso após RAR não tem efeito adicional à RAR feita isoladamente (URAZ et al.,
2018).
Gandhi et al. (2019) objetivaram avaliar e comparar os efeitos da irrigação
subgengival com azeite de oliva ozonizado sobre os parâmetros clínicos - PI, GI,
PS e NIC. Para isso, todos os pacientes foram reavaliados após 3 meses o
tratamento. Em comparação à avaliação inicial, o grupo teste demonstrou uma
redução em IP, IG, PS e NIC em comparação ao grupo controle aos 3 meses após
o tratamento (GANDHI et al., 2019). Gandhi et al. (2019) concluíram que o uso
adjuvante do azeite de oliva ozonizado no tratamento da periodontite crônica
melhora significativamente os resultados clínicos (GANDHI et al., 2019).
Seydanur et al. (2019) teve como objetivo avaliar os efeitos clínicos e do uso
de ozônio gasoso após a RAR no tratamento periodontal. Para isso o grupo teste
recebeu tratamento de RAR mais ozônio gasoso de 3 watts em duas aplicações
separadas por 5 dias. Para isso foram usados os seguintes parâmetros: índice de
placa, índice gengival, profundidade de sondagem e nível clínico de inserção.
Seydanur et al. (2019) concluíram que RAR mais a aplicação de ozônio em bolsas
periodontais demonstrou efeitos semelhantes aos RAR sozinho nos parâmetros
clínicos periodontais, no entanto, pesquisas adicionais sobre os efeitos diferenciais
dos parâmetros do ozônio, como dosagem, duração e frequência de uso na
cicatrização periodontal, são necessárias (SEYDANUR et al., 2019).
Tasdemir et al. (2019) objetivaram avaliar os efeitos da ozonioterapia nos
parâmetros clínicos. Para isso nas bolsas teste foi realizado a aplicação de ozônio
gasoso dentro da bolsa periodontal duas vezes na semana por 2 semanas. Os
parâmetros utilizados foram: IP, IG, PS e NIC. Por isso, participantes com média de
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idade de 43,7 anos (mínimo 28 e máximo 52 anos) foram selecionados para esse
estudo. Todos os parâmetros clínicos incluindo IP, IG, PS e SS foram melhores nos
dois grupos experimentais após os 3 meses de tratamento, porém não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos experimentais (TASDEMIR
et al., 2019). Com isso, Tasdemir et al. (2019) concluíram que a ozonioterapia não
teve nenhum efeito adicional nos parâmetros periodontais (TASDEMIR et al., 2019).
Vasthavi et al. (2020) avaliaram a eficácia da irrigação com água de ozônio
como adjuvante da RAR no tratamento da periodontite crônica generalizada. Os
parâmetros utilizados foram: IP, IG, PS e SS. A média dos níveis de IP, IG, PS e
SS não teve diferença estatisticamente significante entre os grupos teste e controle
(VASTHAVI et al., 2020).
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5. DISCUSSÃO

O oxigênio está envolvido em muitos processos importantes para a
reparação tecidual, como na produção de energia, síntese de colágeno,
angiogênese, reações bactericidas e reparo ósseo (YIP, 2015; HOPF; ROLLINS,
2007; SAMMARCO et al., 2015). Em condições onde a disponibilidade de oxigênio
é maior, geralmente ocorre uma melhora do reparo e reduz a taxa de infecção (KAO
et al., 2012; CHANDRA et al., 2015) e o oposto ocorre em situação de hipóxia (SEN,
2009; TANDARA; MUSTOE, 2004). A doença periodontal pode ser considerada
como uma condição local de hipóxia, onde ocorre um grande influxo de células
inflamatórias, diminuindo a disponibilidade de oxigênio, selecionando bactérias
gram-negativas periodontopatogênicas (GAJENDRAREDDY et al., 2017; VAN
DYKE, 2019). Portanto, produtos que aumentam a disponibilidade de oxigênio
podem ajudar a prevenir/tratar as doenças periodontais.
Em estudo pré-clínico, Gajendrareddy et al. (2017) mostraram que o aumento
que o aumento de oxigênio nos tecidos periodontais por meio da oxigenioterapia
hiperbárica melhorou a expressão de colágeno e a citoarquitetura tecidual em ratos
com periodontite experimental (GAJENDRAREDDY et al., 2017). A aplicação de
ozônio em bolsas periodontais de ratos com periodontite experimental reduziu a
imunomarcação de RANKL e reduziu a perda óssea alveolar em comparação aos
animais tratados apenas com RAR (SAGLAM et al., 2019). Nessa revisão decidimos
separar os tipos de produtos avaliados nos trabalhos incluídos pelo fato de que,
mesmo todos os produtos liberarem oxigênio nos tecidos, a forma de liberação e
outras possíveis substâncias que são liberadas concomitantemente são diferentes,
alterando o mecanismo de ação de cada produto sobre os tecidos periodontais.
Estudos clínicos randomizados controlados avaliaram o uso do peróxido de
hidrogênio na redução da placa e inflamação gengival em adultos saudáveis
(ROSIN et al., 2001; ROSIN et al., 2002; HASTURK et al., 2004). Esses estudos
mostraram que o uso diário do dentifrício contendo peróxido de hidrogênio diminuiu
a quantidade de depósitos microbianos (placa bacteriana), reduziu a inflamação
gengival e preveniu a gengivite (ROSIN et al., 2001; ROSIN et al., 2002; HASTURK
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et al., 2004). Além disso, o mesmo peróxido quando utilizado como terapia
periodontal coadjuvante à RAR, promoveu melhora nos parâmetros clínicos
periodontais (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT; PROSKIN, 2013; PUTT et al., 2014) e
nos níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios (ZEKONIS et al., 2016) em
pacientes com periodontite moderada a severa (PUTT; PROSKIN, 2012; PUTT;
PROSKIN, 2013; PUTT et al., 2014). O peróxido de hidrogênio é conhecido por sua
capacidade de se dissociar espontaneamente em várias espécies reativas de
oxigênio (EROs), por seus fortes efeitos de quimiotaxia em leucócitos e pela
peroxidação lipídica de paredes celulares bacterianas e, portanto, é considerado um
agente antibacteriano inespecífico (CUNHA et al., 2019).
Um estudo incluído nessa revisão sistemática avaliou o uso do dentifrício à
base de perborato e lactoferrina (BlueM®) no controle da placa bacteriana e na
redução da inflamação gengival, porém não mostrou diferença em relação ao
dentifrício convencional (CUNHA et al., 2019). A gengivite é causada pela presença
de placa bacteriana disbiótica que, na presença de outros fatores locais e
sistêmicos, podem evoluir ou não para periodontite (ZIMMERMAN et al., 2014).
Porém, sabe-se que se o dente não apresentar fatores retentivos de placa, fraturas
radiculares, dentre outros fatores locais, se a placa bacteriana for completamente
removida, a gengivite regride e consegue-se um quadro de saúde gengival
novamente (ZIMMERMAN et al., 2014).
Sugere-se mais estudos experimentais e clínicos para avaliar o efeito desse
produto no reparo tecidual e no tratamento da periodontite. Há na literatura apenas
um estudo que avaliou este produto na periodontite, porém não foi incluído na
presente revisão por não informar que os pacientes foram aleatoriamente
distribuídos nos grupos experimentais e não estava na língua inglesa, se
enquadrando em dois critérios de exclusão. Porém, esse estudo mostrou que a
inclusão do dentifrício e colutório BlueM® melhorou a condição de saúde bucal e
diminuiu a inflamação gengival em pacientes com periodontite e doenças
cardiovasculares (MAKEEVA; TOMBOVTSEVA, 2014).
Dois estudos avaliaram o uso do bicarbonato de sódio além do peróxido de
hidrogênio no tratamento da gengivite (WOLFF et al., 1989; BEISWANGER et al.,
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1997), porém, ambos os estudos não identificaram vantagens na utilização desse
produto em relação à escovação mecânica com dentifrício convencional. Já

no

tratamento da periodontite, 2 estudos avaliaram o uso da oxigenioterapia
hiperbárica como coadjuvante à RAR (CHEN et al., 2012; WANDAWA et al., 2017).
Essa terapia mostrou, em humanos e animais uma inibição de periodontopatógenos
anaeróbios em bolsas periodontais e melhorou a microcirculação, além de diminuir
o sangramento gengival (CHEN et al., 1998; 2002; 2003). Pasquier et al. (2004)
mostraram que o OH pode estimular a angiogênese, proliferação de fibroblastos e
osteoblastos e aumenta a disponibilidade de oxigênio celular, aumentando assim a
densidade celular (PASQUIER et al., 2004).
O mecanismo de ação da oxigenoterapia hiperbárica é o resultado de uma
combinação de fatores. Leucócitos em hipóxia apresentam dificuldade na fagocitose
de bactérias e esta função se restaura com a elevação da pressão de oxigênio.
Além disso, a síntese de colágeno pelos fibroblastos aumenta com a maior
disponibilidade de oxigênio (ROSSI et al., 2005). A oxigenação tecidual obtida pela
OH restaura a angiogênese capilar, aumentando a proliferação tecidual e a
formação de tecido de granulação (ROSSI et al., 2005).
Ainda no tratamento coadjuvante da periodontite, 11 artigos utilizaram a
ozonioterapia como coadjuvante à RAR (SKURSKA et al., 2010; HAYAKUMO et al.,
2013; AL HABASHNEH et al., 2014; SHOUKHEBA et al., 2014; ISAAC et al., 2015;
SAEED et al., 2017; URAZ et al., 2018; GANDHI et al., 2019; SEYDANUR et al.,
2019; TASDEMIR et al., 2019; VASTHAVI et al., 2020). O gás ozônio (O3) é uma
molécula composta por três átomos de oxigênio, sendo o terceiro agente oxidante
mais forte em todo o mundo (URAZ et al., 2018). Em pacientes com periodontite,
sabe-se que os níveis de medidores de inflamação sistêmica como TNF-α, IL-1, IL6 e IL-8 são aumentados, e, com o tratamento com ozônio como coadjuvante à RAR
esses níveis diminuem, além de diminuir os níveis de metaloproteinases salivares
(URAZ et al., 2018; PIETRUSKA et al., 2010).
O mecanismo de ação antibacteriano do ozônio se dá através da oxidação dos
lipídios insaturados constituintes da membrana citoplasmática bacteriana (FISHER
et al., 2000). Depois da exposição ao ozônio, as ligações lipofílicas são atacadas
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para formar um ozonídeo. Esta ação inicia a destruição da capacidade funcional da
célula e pode até ser suficiente para causar a morte de células mais fracas (FISHER
et al., 2000). Este ozonídeo tem um alto potencial de oxidação, é instável e exerce
sua própria ação de desinfecção ao atacar enzimas, agrupamentos sulfidrila, ou
aldeídos, liberando compostos peroxil, que também são desinfetantes. Finalmente,
a célula é lisada e o citoplasma fica disperso. Assim, a ação do ozônio é
caracterizada pela proliferação de muitas outras substâncias oxidantes que podem
concorrer ou complementar a ação do ozônio para destruir locais críticos dentro da
célula. Este efeito cascata é exclusivo do ozônio e seus produtos de decomposição
(FISHER et al, 2000).
Dentre os artigos selecionados nessa revisão que utilizaram a ozonioterapia
como coadjuvante à RAR, 7 artigos não demonstraram benefícios clínicos entre se
utilizar essa terapia ou o tratamento não cirúrgico convencional com RAR feita
isoladamente (SKURSKA et al., 2010; HAYAKUMO et al., 2013; HABASHNEH et
al., 2014; URAZ et al., 2018; SEYDANUR et al., 2019; TASDEMIR et al., 2019;
VASTHAVI et al., 2020). 4 estudos mostraram uma vantagem de se utilizar essa
terapia nos parâmetros de PS SS e NIC (SHOUKHEBA et al., 2014; ISAAC et al.,
2015; SAEED et al., 2017; GANDHI et al., 2019) após 3 (GANDHI et al., 2019), 4
(ISAAC et al., 2015) e 6 meses o tratamento (SHOUKHEBA et al., 2014; SAEED et
al., 2017). Essa discrepância de resultados se justifica pela diversidade de
protocolos utilizados nos estudos, mesmo utilizando a mesma molécula química, a
forma de aplicação e a concentração variam. Portanto, são necessários novos
estudos clínicos randomizados controlados que sigam um protocolo de tratamento
com produtos de liberação de oxigênio nos tecidos periodontais.
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6. CONCLUSÃO
Dentro dos limites do presente estudo, conclui-se que o uso de produtos de
liberação local de oxigênio, principalmente os produtos à base de peróxido de
hidrogênio, são efetivos na redução do sangramento gengival em pacientes com
gengivite e na redução da PS e NIC em pacientes com periodontite; todos os
produtos de liberação de oxigênio no tratamento coadjuvante da periodontite exceto
o peróxido de hidrogênio não mostraram diferença clínica significativa nos

parâmetros clínicos periodontais.
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Figura 1. Fluxograma PRISMA
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TABELAS
Tabela 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática no tratamento da doença gengivite.

49

50

Fonte: elaborada pelo autor

51

Tabela 2. Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática na doença periodontite.
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