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RESUMO 

 

A combinação de metronidazol (MTZ) e amoxicilina (AMX) à raspagem e alisamento 

radicular (RAR) tem mostrado ser um dos tratamentos periodontais mais promissores. 

Porém, algumas questões fundamentais relacionadas ao protocolo de utilização 

desses antibióticos ainda precisam ser estabelecidas. Apesar desses agentes muitas 

vezes serem prescritos após a fase de reparo da RAR, existe plausibilidade biológica 

para sua utilização juntamente com o tratamento mecânico. Porém, até hoje, nenhum 

estudo clínico aleatorizado controlado por placebo comparou diretamente esses dois 

protocolos. Logo, o objetivo desse estudo foi  avaliar os efeitos clínicos da associação 

de MTZ+AMX sistêmicos adjuntos à RAR, administrados na fase ativa ou após a fase 

de reparo (3 meses após terapia mecânica) do tratamento da periodontite severa. 

Cento e cinquenta e seis voluntários com periodontite estágio III ou IV, generalizada, 

grau B ou C foram aleatoriamente distribuídos em três grupos de tratamento: (i) RAR 

somente (controle), ou (ii) em combinação com 400mg MTZ+500mg AMX iniciando 

na primeira sessão de RAR (fase ativa), ou (iii) após a fase de reparo. Foram avaliados 

os parâmetros clínicos: profundidade de sondagem (PS), nível clínico de inserção 

(NCI), índice de placa visível (IPV), sangramento à sondagem (SS) e supuração (SUP) 

no início e aos 3, 6 e 12 meses pós-terapia. IPV também foi avaliado 2 semanas após 

a consulta inicial. A variável primária de avaliação foi o percentual de voluntários 

atingindo a meta clínica para o tratamento periodontal: ≤4 sítios com profundidade de 

sondagem (PS) ≥5 mm aos 12 meses pós-terapia. Um maior número e percentual de 

participantes nos grupos fase ativa (70%) e fase de reparo (59%) alcançaram a meta 

clínica quando comparado ao grupo controle (32%) (p<0,05). O grupo tratado com 

antibióticos na fase ativa do tratamento apresentou um maior percentual de 

voluntários atingindo a meta clínica (70,0% vs 59,3%). No entanto, não houve 

diferença significativa entre os grupos testes (p>0,05). Além disso, o grupo que tomou 

os antibióticos na fase ativa teve a maior redução na média de sítios residuais com 

PS≥4 mm e ≥5 mm em 6 meses, bem como de sítios com PS≥4 mm e na redução da 

média de PS em sítios inicialmente profundos (PS≥7 mm) aos 12 meses. Em 

conclusão, não houve diferença para a variável primária (pacientes atingindo a meta 

clínica) entre a administracão do protocolo antibiótico na fase ativa ou na fase de 

reparo do tratamento periodontal. Porém, houve uma tendência para melhora mais 

profunda em parâmetros secundários no grupo que tomou MTZ+AMX na fase ativa 

do tratamento, e esses voluntários tiveram a doença controlada mais rapidamente do 

que os que esperaram 3 meses para tomar os antibióticos.  

 

 

Palavras-chave: Periodontite, Raspagem Dentária, Alisamento Radicular, 

Amoxicilina, Metronidazol. 
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ABSTRACT 

 

The combination of metronidazole (MTZ) and amoxicillin (AMX) to scaling and root 

planing (SRP) has shown to be one of the most promising periodontal treatments. 

However, some fundamental issues related to the protocol of use of these antibiotics 

still need to be established. Although these agents are often prescribed after the SRP 

repair phase, there is biological plausibility for their use in conjunction with mechanical 

treatment. However, no randomized placebo-controlled clinical trial has directly 

compared these two protocols. The aim of this study was to evaluate the clinical effects 

of the association of systemic MTZ+AMX adjunct to SRP, administered in the active 

phase or after the repair phase (3 months after mechanical therapy) in the treatment 

of periodontitis. One hundred fifty-six volunteers with stage III or IV, generalized, grade 

B or C periodontitis were randomly assigned to three treatment groups: (i) SRP only 

(control), or (ii) in combination with 400mg MTZ+500mg AMX starting in the first SRP 

session (test 1), or (iii) after the repair phase (test 2). Clinical parameter was evalueted: 

probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI), bleeding on 

probing (BOP), and supuration (SUP) at baseline and at 3, 6 and 12 months post-

therapy. PI also assessed 2 weeks after initial appointment. The primary evaluation 

variable was the percentage of volunteers reaching the clinical goal for periodontal 

treatment: ≤4 sites with probing depth (PD) ≥5 mm at 12 months post-therapy. A 

greater number and percentage of participants in the active phase (70%) and repair 

phase (59%) groups reached the clinical goal when compared to the control group 

(32%) (p<0,05). A greater number and percentage of participants in test groups 1 and 

2 reached the clinical goal when compared to the control group (p<0.05). The group 

treated with the antibiotic combination in the active phase of treatment had a higher 

percentage of volunteers reaching the clinical goal (70% vs 59,3%). However, there 

was no significant difference between the test groups (p>0.05). In addition, the group 

taking antibiotics in the active phase had the greatest reduction in mean residual sites 

with PS≥4 mm and ≥5 mm at 6 months, as well as sites with PS≥4 mm and mean PS 

reduction in initially deep sites (PS≥7 mm) at 12 months. In conclusion, there was no 

difference for the primary variable (patients reaching the clinical goal) between the 

administration of the antibiotic protocol in the active phase or in the repair phase of 

periodontal treatment. However, there was a trend towards more profound 

improvement in secondary parameters in the group that took MTZ+AMX in the active 

phase of treatment, and these volunteers had the disease controlled more quickly than 

those who waited 3 months to take the antibiotics.  

 

Key words: Periodontitis, Dental Scaling, Root Planing, Amoxicillin, Metronidazole. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

1.1 Periodontite 

 

A periodontite é uma doença infecto-inflamatória multifatorial crônica associada 

a um biofilme dental disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do tecido 

de suporte periodontal (PAPAPANOU et al., 2018). Clinicamente suas principais 

características clínicas são perda progressiva do tecido periodontal, caracterizada 

pela perda de inserção clínica (IC), perda óssea alveolar, presença de sítios com 

bolsas periodontais e sangramento à sondagem (SS) (ARMITAGE, 1999; LINDHE; 

LANG; KARRING, 2010; PAPAPANOU et al., 2018; CATON et al., 2018). Devido sua 

alta prevalência na população (EKE et al., 2012), a periodontite é considerada um 

problema de saúde mundial (WHO 2003). Ao longo dos anos, políticas e programas 

globais de saúde têm sido elaborados com o objetivo de auxiliar na sua prevenção e 

tratamento, visto que sua progressão pode culminar na perda dentária precoce e, 

consequentemente, em alterações funcionais importantes. (BILLINGS et al., 2018; 

NEEDLEMAN et al., 2018; PETERSEN & OGAWA, 2005; MATULIENE et al., 2010).  

 

Há quase 100 anos, dificuldades técnicas em se avaliar a complexa microbiota 

subgengival, composta por patógenos anaeróbios estritos e fastidiosos, atrasaram 

sobremaneira o diagnóstico preciso e, consequentemente, o tratamento da 

periodontite. Nas décadas de 1980 e 1990, técnicas de diagnóstico moleculares não 

dependentes da viabilidade bacteriana para a sua identificação, tais como: 

imunoensaios, PCR (Polymerase Chain Reaction) e sondas de DNA, começaram a 

ser usadas para o estudo da microbiota periodontal. Os resultados desses estudos 

ampliaram o conhecimento sobre a etiologia da periodontite (DZINK et al., 1983; 

BONTA et al., 1985; ZAPPA et al.,1990; SOCRANSKY et al., 1991,1998; WATANABE 

et al., 1993). Uma dessas metodologias, o checkerboard DNA-DNA hybridization 

(SOCRANSKY et al., 1994), teve um papel primordial nesse avanço do conhecimento, 

por permitir a identificação e a quantificação de 40 espécies bacterianas em até 28 

amostras por teste. Utilizando esse método de diagnóstico, SOCRANSKY et al., 

(1998) avaliaram 13.261 amostras de biofilme de voluntários com saúde e doença 

periodontal e sugeriram a presença de cinco “Complexos Bacterianos” no ambiente 
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subgengival. Os autores observaram que três desses complexos (amarelo, roxo e 

verde) e espécies de Actinomyces eram colonizadores primários das superfícies dos 

dentes e estavam associados à saúde periodontal. Por outro lado, os complexos 

laranja e vermelho eram formados por colonizadores tardios e abrigavam espécies 

consideradas patogênicas. Esse estudo contribuiu sobremaneira para o entendimento 

das relações ecológicas no biofilme subgengival, e desde então, essas 40 espécies 

bacterianas têm sido utilizadas com sucesso como um “marcador biológico” em 

diversos estudos que avaliaram os efeitos de diferentes terapias periodontais, 

incluindo vários estudos conduzidos pelo grupo de pesquisa da Universidade 

Guarulhos (UNG) (CARVALHO et al., 2005; HAFFAJEE et al., 2008; MATARAZZO et 

al., 2008; FERES et al., 2009; MESTNIK et al., 2010; SAMPAIO et al., 2011; HAAS et 

al., 2012; SOARES et al., 2014). 

 

 

1.2 Terapia periodontal 

 

 Décadas de pesquisas sobre a etiologia infecciosa da periodontite e a ampliação 

do conhecimento sobre os diferentes patógenos envolvidos na doença levou ao 

estabelecimento do conceito atual de que o sucesso da terapia periodontal depende 

da redução dos níveis e proporções dos patógenos periodontais e o concomitante 

aumento das espécies compatíveis com o hospedeiro (HAFFAJEE et al.,1997; 

SOCRANSKY et al., 1998; FERES et al., 2001; SOCRANSKY & HAFFAJEE 2002; 

SOCRANSKY & HAFFAJEE 2005; TELES et al., 2006). A definição deste conceito foi 

um marco importante para o estabelecimento de protocolos terapêuticos eficazes, 

uma vez que esse conhecimento permitiu determinar metas microbiológicas para o 

tratamento periodontal que incluem o tratamento anti-infeccioso dos sítios rasos, 

moderados e profundos da cavidade oral, inclusive mucosa e língua, com o objetivo 

de promover uma alteração ecológica profunda de toda a cavidade oral (FERES et al., 

2001; TELES et al., 2006). 
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1.2.1 Raspagem e alisamento radicular (RAR) 

 

 Na prática clínica a raspagem e alisamento radicular (RAR) é a terapia 

periodontal considerada padrão ouro (FERES et al., 2015).  Apesar dessa terapia levar 

a uma melhora nos parâmetros clínicos periodontais em curto prazo, esses benefícios 

podem não ser mantidos longitudinalmente em alguns voluntários. Isso ocorre porque 

a RAR muitas vezes não é capaz de modificar profundamente o perfil do biofilme 

subgengival associado à doença, para um perfil relacionado à saúde periodontal, 

principalmente nos casos mais severos (HAFFAJEE et al., 1997; CUGINI et al., 2000, 

SAMPAIO et al., 2011) ou quando associada a fatores de risco, como fumo e diabetes 

(MATARAZZO et al., 2008). Este fato se dá em função a limitações da RAR que foca 

na remoção do cálculo dental e na desorganização do biofilme apenas das superfícies 

dos dentes. Além disso, reservatórios microbianos localizados em defeitos 

infraósseos estreitos, em bolsas profundas (PS 7 milímetros [mm]) e em lesões de 

furca podem não ser adequadamente alcançados e tratados com a terapia mecânica, 

o que favorece a recolonização por patógenos periodontais e pode levar à recorrência 

da doença (HAFFAJEE et al., 1997; CUGINI et al., 2000; FERES et al., 2015). Logo, 

outros tratamentos têm sido propostos em associação à RAR, com o objetivo de 

potencializar os efeitos clínicos e microbiológicos dessa terapia. Dentre esses 

tratamentos adjuvantes, os antibioticos sistêmicos são considerados promissores 

(EHMKE et al., 2005; HERRERA et al., 2002; HAFFAJEE et al., 2003; SGOLASTRA 

et al., 2012a, 2012b; ZANDBERGEN et al., 2013; KEESTRA et al., 2014a, 2014b; 

FERES et al., 2015; TAMASHIRO et al., 2016; BORGES et al., 2017; TEUGHLES et 

al., 2020). É importante ressaltar que o uso adjunto de antibióticos sistêmicos no 

tratamento periodontal tem o potencial de controlar os periodontopatógenos presentes 

nas superfícies dos dentes e em outras superfícies orais, nos tecidos, nos fluídos, nas 

celulas epiteliais e no tecido conjuntivo.  

 

 

1.2.2 Antibioticos sistêmicos no tratamento periodontal 

 

Os estudos clínicos sobre os efeitos dos antibióticos sistêmicos na terapia 

periodontal tiveram início no final dos anos 70, para o tratamento da periodontite juvenil 

(atualmente, periodontite padrão incisivo molar) (SLOTS et al., 1979). Desde essa 
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época até os anos 2000 quase todos os antibióticos sistêmicos disponíveis foram 

testados no tratamento periodontal (HERRERA et al., 2002; HAFFAJEE et al., 2003; 

FERES et al., 2015; TEUGHLES et al., 2020). Ao longo destas 5 últimas décadas os 

antibióticos mais utilizados como adjuntos à terapia periodontal mecânica foram: 

tetraciclina e seus derivados, como a doxiclina e minociclina (HELLDEN et al., 1979; 

SLOTS et al., 1979; SCOPP et al., 1980; CIANCIO et al., 1982; LINDHE et al., 1983; 

FREEMAN et al., 1992; MULLER et al., 1993; CROUT et al., 1996; LOESCHE et al., 

1996; FERES et al., 1999 a e b; GONÇALVES et al., 2004; BASEGMEZ et al., 2011); 

as penicilinas, principalmente a amoxicilina (AMX) (HELOVUO & PAUNIO, 1989; ABU-

FANAS et al., 1991; HELOVUO et al., 1993; FERES et al., 2001; ROONEY et al., 2002); 

o metronidazol (MTZ) (LINDHE et al., 1983; LOESCHE et al., 1984, 1987, 1991, 1992, 

1996; ROONEY et al., 2002; CARVALHO et al., 2004; FERES et al., 2001; POULET et 

al., 2005; HAFFAJEE et al., 2007; FERES et al., 2012; PREUS et al., 2013); a 

claritromicina (PRADEEP & KATHARIYA, 2011; ANDERE et al., 2017); e mais 

recentemente a azitromicina  (MASCARENHAS et al., 2005; DASTOOR et al., 2007; 

GOMI et al., 2007a, 2007b; HAFFAJEE et al., 2007, 2008; HAAS et al., 2008; OTEO et 

al., 2010; SAMPAIO et al., 2011; EMINGIL et al., 2012; HAN et al., 2012; MARTANDE 

et al., 2016; MORALES et al., 2018). Porém, os melhores resultados tanto para 

periodontitie severa em jovens (GUERRERO et al., 2005; HELLER et al., 2011; 

MESTNIK et al., 2010, 2012; AIMETTI et al., 2012; CASARIN et al., 2012; HARKS et 

al., 2015; TAIETE et al., 2016) e em adultos (ROONEY et al., 2002; MATARAZZO et 

al., 2008; CIONCA et al., 2009; SILVA et al., 2011; FERES et al., 2012; HARKS et al., 

2015; COSGAREA et al., 2016; BORGES et al., 2017) têm sido alcançados por meio 

da combinação de MTZ+AMX (ZANDEMBERG et al., 2013; TEUGHLES et al 2020).  

 

1.2.3 Metronidazol e amoxicilina  

 

Estudos clínicos aleatorizados recentes também sugerem que o protocolo 

antibiótico adjunto à RAR mais promissor é a associação de metronidazol (MTZ) e 

amoxicilina (AMX) (MATARAZZO et al., 2008; CIONCA et al., 2009; MESTNIK et al., 

2010, 2012, FERES et al., 2012; GOODSON et al., 2012; BORGES et al., 2017; 

MIRANDA et al., 2014; SOARES et al., 2014; BORGES et al., 2017). Esses achados 

são suportados por seis revisões sistemáticas (SGOLASTRA et al., 2012a, 2012b; 
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ZANDBERGEN et al., 2013; KEESTRA et al., 2014a, 2014b; TEUGHLES et al., 2020). 

O grupo de pesquisa da Universidade Guarulhos (UNG) tem contribuído 

substancialmente para a construção deste conhecimento ao longo dos últimos anos 

(FERES et al., 1999a, 1999b, 2001, 2012; CARVALHO et al., 2004, 2005; 

MATARAZZO et al.,2008; MESTNIK et al., 2010, 2012; SILVA et al., 2011; SAMPAIO 

et al., 2011; FAVERI et al., 2014; MIRANDA et al., 2014; SOARES et al., 2014; 

TAMASHIRO et al., 2016; BORGES et al., 2017). Foram publicados estudos clínicos 

robustos apresentando resultados de um ano pós-terapia para a utilização de 

MTZ+AMX como adjuntos à RAR no tratamento das periodontites severas em adultos 

(FERES et al., 2012; SOARES et al., 2014, BORGES et al., 2017), jovens (MESTNIK 

et al., 2010, 2012) e voluntários diabéticos (MIRANDA et al., 2014), além de uma 

avaliação de um banco de dados de 450 voluntários tratados por meio de RAR 

somente ou associada a diferentes antibióticos sistêmicos (FERES et al., 2015). Os 

resultados desses estudos, e de outros estudos clínicos aleatorizados (ECAs) com 

acompanhamento de 2 anos (GOODSON et al., 2012; MDALA et al., 2012, 2013; 

HARKS et al., 2015; TAMASHIRO et al., 2016), demonstraram que os voluntários que 

tomam os antibióticos têm uma redução substancial na necessidade de cirurgia 

periodontal. A utilização de RAR+MTZ+AMX resulta em um menor número de bolsas 

periodontais residuais (profundidade de sondagem, PS ≥ 5 mm) em comparação com 

a RAR somente até 1 ano pós-terapia (FERES et al., 2012; MESTNIK et al., 2012). 

Além disso, um percentual bem mais alto de voluntários tratados com esse protocolo 

antibiótico (53% de pacientes jovens e 66% de adultos, com periodontite severa) 

atingiram a meta clínica para o tratamento periodontal (≤4 sítios com PS≥5 mm, 

FERES et al., 2012; BORGES et al., 2017; FERES et al., 2020) contra 6,6% e 23%, 

respectivamente, daqueles tratados com RAR somente (FERES et al., 2012; 

MESTNIK et al., 2012). Essas alterações clínicas são claramente acompanhadas por 

alterações microbiológicas mais profundas e benéficas nos voluntários que tomaram 

antibióticos sistêmicos (SOARES et al., 2014; FERES et al., 2015). 

 

TEUGHLES et al., (2020) em revisão sistemática com meta-análise publicada 

recentemente, avaliaram a eficácia dos antibióticos sistêmicos adjuntos à RAR em 

comparação com RAR + placebo, na redução da profundidade de sondagem, em 

ECAs com no mínimo 6 meses de acompanhamento. Os melhores resultados foram 

obtidos com a combinação de MTZ + AMX, seguido do MTZ sozinho e da Azitromicina.  
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A combinação de MTZ + AMX foi o único protocolo que reduziu a frequência de sítios 

residuais ≥4mm, ≥5mm, ≥6mm e ≥7mm em pacientes jovens e adultos com 

periodontite severa, em 6 e 12 meses. 

 

Os dados descritos acima sugerem uma evidente vantagem terapêutica quando 

MTZ+AMX são utilizados como adjuntos no tratamento periodontal. Porém, algumas 

questões relativas ao protocolo de utilização desses medicamentos ainda 

permanecem obscuras, tais como: 1) Para que casos os antibióticos estão indicados? 

2) Quais são os protocolos mais eficazes (ou seja, doses e duração)? 3) Em que fase 

do tratamento mecânico periodontal os antibióticos devem ser administrados (na fase 

ativa da terapia ou após a fase de reparo (3 meses após a terapia mecânica))?  

 

Respondendo à pergunta número 1, mais estudos são necessários para 

determinar a necessidade da associação de antibióticos sistêmicos para tratamento 

da periodontite estágios I e II. De acordo com as evidências disponíveis os antibióticos 

sistêmicos estão indicados para os casos de periodontite estágios III e IV generalizada 

(TEUGHLES et al., 2020), para pacientes com periodontite padrão incisivo-molar 

(BELIVEAU et al., 2012) e pacientes diabéticos (MIRANDA et al., 2014; TAMASHIRO 

et al., 2016). Quanto à pergunta número 2, um ECA (BORGES et al., 2017) comparou 

dois protocolos de utilização do MTZ+AMX. Os dados deste estudo sugerem que a 

duração do tratamento MTZ+AMX interfere com o sucesso do tratamento. O uso 

concomitante destes antibióticos, 3 vezes ao dia durante 14 dias (em comparação 

com 7 dias), independentemente da dosagem de MTZ utilizada (250 mg ou 400 mg), 

oferece benefícios clínicos e microbiológicos sobre a RAR somente, para o tratamento 

da periodontite avançada. Os benefícios do esquema de administração de 7 dias 

foram menos evidentes. 

 

Já a pergunta número 3 - "Em que fase da terapia mecânica os antibióticos devem 

ser administrados?” - ainda não foi devidamente esclarecida. É comum na prática 

clínica que o periodontista realize o tratamento mecânico de RAR e espere a fase de 

reavaliação, que pode variar de 3 a 6 meses, para tomar a decisão de administrar ou 

não os antibióticos (FERES et al., 2018). Porém, alguns conceitos biológicos sugerem 

que os efeitos dos antibióticos podem ser potencializados se esses forem utilizados na 

fase ativa do tratamento (FERES et al., 2015; MOMBELLI et al., 2015). Aparentemente, 
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uma redução rápida e mais profunda na microbiota subgengival pode levar a uma 

recolonização mais benéfica (maior proporção de benéficos e menor de patógenos) das 

bolsas recém-raspadas. Perturbações mais leves e sequenciais no biofilme podem não 

ser suficientes para mudar a “comunidade clímax” do biofilme estabelecido, que é 

altamente estável (SOCRANSKY & HAFFAJEE, 2002; TELES et al., 2006).  

 

Até o momento poucos estudos clínicos avaliando o momento da administração 

dos anbióticos foram publicados. Em revisão sistemática que teve o objetivo de 

analisar estudos que utilizaram antibióticos sistêmicos para o tratamento periodontal 

e que compararam a eficácia clínica desses medicamentos administrados na fase 

ativa ou após a fase de reparo identificou apenas um ECA e um estudo clínico 

retrospectivo com este objetivo. O ECA teve avaliação de curto prazo (2 meses) e 

sugeriu algum benefício clínico quando os antibióticos são utilizados na fase ativa da 

terapia. O resultado desta revisão sugeriu que o uso adjunto do MTZ+ AMX deve ser 

instituído na fase ativa da terapia, imediatamente após a RAR (FRITOLI et al., 2015).  

No entanto, esta afirmação foi baseada em apenas um único ECA que não foi 

desenhado para responder diretamente a essa pergunta. Logo, essa é uma pergunta 

que ainda necessita ser confirmada por estudos clínicos maiores, controlados por 

placebo e com seguimento mais longo. 

 

Logo, as evidências disponíveis até o momento sugerem um maior benefício para 

a administração do MTZ+AMX na fase ativa do tratamento mecânico.  Esta afirmação 

está em consonância com o conceito de que uma redução rápida e marcante na 

microbiota subgengival seria necessária a fim de se obter a recolonização mais 

benéfica e mais estável ao longo do tempo nas bolsas recém-raspadas (TELES et al., 

2006; SOCRANSKY et al., 2002).  A estrutura do biofilme, especialmente o biofilme 

maduro encontrado nas bolsas subgengivais de indivíduos com periodontite, 

apresenta resiliência, ou seja, tendem a retornar para sua estrutura original 

(composição observada na doença, com alta proporção de patógenos e baixa 

proporção de espécies benéficas). Portanto, os tratamentos mais intensos, tais como 

a associação da RAR e antibióticos durante a terapia inicial pode ter maior potencial 

para criar condições para um biofilme estável e compatível com saúde, semelhante 

ao observado em indivíduos saudáveis (FERES et al., 2015). Além disso, uma 
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hipótese relacionada ao alto grau de inflamação observado nos pacientes periodontais 

não tratados pode ajudar a explicar o maior benefício clínico observado nos indivíduos 

que tomaram o antibiótico na fase inicial do tratamento. Na presença de um processo 

inflamatório intenso existem maiores níveis de fluido gengival, logo, níveis mais 

elevados de antibiótico também são liberados no ambiente subgengival. Além disso, 

a inflamação também está associada a uma maior permeabilidade capilar, o que pode 

contribuir para a melhor absorção desses agentes (KANER et al., 2007; GOMI et al., 

2007).    

 

Apesar das evidências apontarem melhores resultados clínicos quando MTZ+ 

AMX são administrados na fase ativa da terapia, até o momento nenhum ECA 

controlado por placebo comparou diretamente esses dois protocolos terapêuticos. 

Sendo assim, não existe ainda um consenso na literatura sobre o momento ideal para 

a administração desses agentes, o que gera decisões aleatórias na clínica que podem 

comprometer a efetividade do tratamento.   
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Avaliar os efeitos clínicos da associação de MTZ+AMX sistêmicos adjuntos à 

RAR, administrados na fase ativa ou após a fase de reparo (3 meses após terapia 

mecânica) no tratamento da periodontite severa. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Cálculo amostral  

O cálculo do tamanho da amostra foi baseado no desfecho primário: percentual 

de voluntários atingindo a meta clínica de ≤4 sítios com PS ≥ 5 mm em 12 meses após 

a terapia (FERES et al., 2012; BORGES et al., 2017; FERES et al., 2020). 

Considerando uma diferença de 31 pontos percentuais entre os grupos (31% vs 62%) 

em relação ao desfecho primário (BORGES et al., 2017), nível de significância de 5% 

e poder de 90%, seriam necessários 50 sujeitos por grupo. Considerando uma taxa 

de perda de seguimento de 20%, foi necessário incluir 60 voluntários por grupo (total 

de 180 sujeitos).  

  

3.2 Aleatorização e sigilo de alocação 

 O estudo foi bicêntrico e o processo de aleatorização foi estratificado por centro, 

e blocos permutados aleatórios de n= 2, 4 e 8 foram utilizados. A sequência de 

aleatorização foi gerada por um software (Ramdom Allocation Software, 

http://random-allocation-software.software.informer.com/2.0/). O sigilo de alocação foi 

implementado pela técnica SNOSE (sequentially numbered, opaque, sealed 

envelope), ou seja: uso de sacos com os medicamentos numerados sequencialmente, 

opacos e lacrados, de modo que o investigador responsável pela inclusão dos 

voluntários de pesquisa não tinha o conhecimento da sequência da inclusão individual 

de cada voluntário (DOIG & SIMPSON, 2005). 

 

3.3 Seleção dos participantes do estudo 

Foram selecionados 180 voluntários portadores de periodontite estágio III ou 

IV, generalizada, grau B ou C (PAPAPANOU et al., 2018) (anteriormente, periodontite 

crônica generalizada; ARMITAGE, 1999) dentre aqueles que procuram atendimento 

odontológico nas clínicas de graduação e pós-graduação da UNG e da USP/SP.  Esse 

estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa dos dois centros clínicos:  

UNG (CAAE: 32465714.4.1001.5506) e USP/SP (CAAE: 32465714.4.2001.0075) 

(Anexo A). O protocolo deste estudo foi publicado na base de dados Clinicaltrials.gov, 

NCT02954393 e na revista Trials (FERES et al., 2018).  

Todos os voluntários elegíveis foram informados sobre a natureza, riscos e 

http://random-allocation-software.software.informer.com/2.0/


25 
 

 

benefícios de sua participação no estudo e foram convidados a assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).   

 

3.4 Critérios de inclusão 

Foram incluídos pacientes com o diagnóstico de periodontite estágio III ou IV, 

generalizada, grau B ou C (PAPAPANOU et al., 2018) (anteriormente, periodontite 

crônica generalizada; ARMITAGE 1999), de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: idade igual ou superior a 35 anos, mínimo 15 dentes (excluindo-se os 

terceiros molares e os dentes indicados para extração),  mínimo de 6 dentes com pelo 

menos 1 sítio interproximal, não contíguo, com PS e NCI≥5 mm, bem como pelo 

menos 30% dos sítios com PS e NCI ≥4 mm e SS.  

 

3.5 Critérios de exclusão 

 Foram excluídos voluntários com as seguintes características: fumantes (mínimo 

de 10 cigarros/dia por pelo menos 5 anos; MATARAZZO et al., 2008), ex-fumantes 

(há pelo menos 5 anos; LANG & TONETTI, 2003), gestantes ou lactantes, histórico 

de tratamento periodontal nos últimos seis meses, uso contínuo de antissépticos orais, 

uso  de antibióticos sistêmicos, corticóides, anti-inflamatórios não-esteroidais, 

imunossupressores, estrógeno e moduladores dos receptores de estrógeno bem 

como medicamentos que pudessem influenciar o metabolismo ósseo (ex.: 

alendronato e calcitonina) nos últimos seis meses, doença sistêmica que pudesse 

alterar a resposta do hospedeiro ao tratamento periodontal (ex. diabetes) ou que 

necessitasse de medicação profilática ao tratamento odontológico  (ex. prolapso de 

válvula mitral), relato de alergia ao MTZ e/ou à AMX (ou qualquer outra penicilina), 

uso de aparelho ortodôntico, e reabilitações protéticas extensas. 

 

3.6 Delineamento experimental 

Este estudo foi elaborado seguindo o protocolo SPIRIT (Standard Protocol 

Items: Recommendations for Interventional Studies) (Chan et al., 2013) (Figura 1).  
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Inicialmente, todos os voluntários foram submetidos à anamnese, exame 

clínico periodontal, instrução de higiene oral (IHO), raspagem supragengival por meio 

de ultra-som (Cavitron ® SelectTM Ultrason Scaler, Denstply, New York, EUA) e 

curetas (Trinity Indústria e Comércio Ltda, São Paulo, SP) (Figura 1). A seguir, todos 

os voluntários foram aleatoriamente alocados em um dos seguintes grupos 

terapêuticos: 

Controle: Fase ativa: RAR+placebo de AMX e MTZ; Fase reparo:  placebo de AMX e 

MTZ   

Teste 1 (Fase ativa): Fase ativa: RAR+AMX (500mg) + MTZ (400mg), Fase reparo: 

placebo de AMX e MTZ 

Teste 2 (Fase reparo): Fase ativa: RAR+placebo de AMX e MTZ, Fase reparo: AMX 

(500mg) + MTZ (400mg)  

OBS.: Todos os medicamentos e placebos foram administrados 3 x/dia por 14 dias. 

O IPV foi avaliado 2 semanas após a consulta incial. Aos 3 meses pós-terapia 

(Fase reparo), os voluntários foram reavaliados quanto aos parâmetros clínicos e 

IHO
CLIN

3 meses

CLIN e 
MANUT

RAR: raspagem e alisamento radicular
MTZ: metronidazol (400 mg TID)
AMX: amoxicilina (500 mg TID)
IHO: instrução de higiene oral
MANUT: manutenção periodontal
CLIN: avaliação clínica

0

N=52

N=54

RAR + Placebo 

RAR + Placebo

RAR + MTZ + AMXN=50

Placebo 

MTZ + AMX

Placebo

12 meses6 meses

CLIN e 
MANUT

CLIN e
MANUT

9 meses
MANUT

14 dias 14 dias

FASE ATIVA FASE PÓS-REPARO

Figura 1. Desenho experimental do estudo. 
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receberam medicamentos ou placebos, de acordo com o grupo a que pertenciam. 

Todos receberam manutenção periodontal a cada 3 meses até o final do estudo, 

incluindo IHO, profilaxia com ultra-som e curetas (Figura 1). Procedimentos 

terapêuticos foram realizados de acordo com a condição periodontal em cada sessão 

de manutenção periodontal. As mensurações clínicas foram repetidas aos 6 e 12 

meses pós-terapia.  

 

3.7 Avaliação clínica periodontal  

Para a realização do exame clínico periodontal dois examinadores, sendo um 

de cada centro (UNG/SP e USP/SP), não envolvidos no tratamento dos voluntários, 

foram treinados e calibrados com o objetivo de se conseguir a máxima 

reprodutibilidade nas medições realizadas. A metodologia utilizada para a calibração 

foi preconizada por ARAUJO et al., (2003) onde se avalia o erro padrão da medida 

(e.p.m) e o erro médio percentual (e.m.p) para os parâmetros clínicos periodontais 

contínuos (PS e NCI). O e.p.m e e.m.p intra-examinador e inter-examinadores 

apresentaram os valores aproximados de e.p.m. de 0,14mm e 0,30mm para a PS e 

NCI, respectivamente. Esses valores de e.p.m. indicam uma reprodutibilidade 

aceitável dentro dos parâmetros de pesquisa clínica periodontal. Para as variáveis 

categóricas: índice de placa visível (IPV), índice de sangramento gengival (ISG), SS 

e supuração (SUP), que são medidas pela presença ou a ausência, foi realizada a 

média do nível de concordância e o examinador apresentou uma concordância intra-

examinador igual a 91% (Teste Kappa). 

Os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados: IPV, ISG, SS e SUP além 

das medidas em milímetros de PS (distância da margem gengival livre até a porção 

mais apical do sulco/bolsa periodontal) e do NCI (distância da junção cemento-

esmalte até a porção mais apical do sulco/bolsa periodontal). As mensurações foram 

realizadas em 6 sítios por dente (mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mesio-

palatino/lingual, palatino/lingual, disto-palatino/lingual), exceto nos terceiros molares, 

utilizando-se sonda periodontal milimetrada Carolina do Norte (PCPUNC-BR 15 

HuFriedy do Brasil, Rio de Janeiro, RJ). 

 

3.8 Procedimentos terapêuticos  

3.8.1 Raspagem e alisamento radicular (RAR) 
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Foi realizada por dois periodontistas experientes em cada centro. Esses 

pesquisadores não estavam envolvidos nos exames clínicos e nem tiveram 

conhecimento do grupo terapêutico em que cada voluntário foi alocado. A RAR foi 

realizada em 4 a 6 sessões de aproximadamente 1 hora, distribuídas em um período 

de 14 dias. A RAR foi realizada com o auxílio do ultra-som (Cavitron ® SelectTM 

Ultrason Scaler, Denstply, New York, EUA) e com curetas Gracey (convencionais e 

mini-fives), números 5/6, 7/8, 11/12 e 13/14 sob anestesia local. Ao final de cada 

sessão a efetividade da RAR foi avaliada pelo coordenador clínico de cada centro e o 

desfecho utilizado foi: “lisura da superfície radicular”. 

 

 3.8.2 Terapia adjuvante: administração de metronidazol e amoxicilina sistêmicos e 

placebo 

 A administração dos medicamentos (antibióticos e placebos) iniciou no mesmo 

dia da primeira sessão de RAR (Fase Ativa) e aos 3 meses pós-terapia (Fase reparo). 

Os antibióticos e os placebos foram manipulados especialmente para este estudo em 

uma mesma Farmácia (Gallen Farmácia e Manipulação Ltda, Maringá-PR). Todas as 

cápsulas apresentaram a mesma coloração e tamanho, e foram estocadas em frascos 

plásticos leitosos com 22 unidades, devidamente codificados. Os voluntários não 

foram informados da quantidade total de cápsulas em cada frasco (21 cápsulas por 

semana de tratamento) e retornaram na semana seguinte à clínica trazendo o frasco 

antigo para então receber outro frasco contendo a mesma medicação. Assim, foi 

possível realizar a contagem de conferência dos medicamentos ingeridos, e a cápsula 

residual (22a) no frasco foi uma forma de monitorar compliance. Além disso, eles 

também foram orientados a anotar as tomadas das medicações diariamente (Anexo 

C); e monitorados de 2 em 2 dias, pessoalmente (enquanto estavam em procedimento 

de RAR) ou via telefone por alunos de iniciação científica como mais um meio de 

controlar compliance. Após o término do período de administração da droga/placebo 

(14o dia), os voluntários responderam a um questionário sobre possíveis reações 

adversas da medicação no primeiro regime de antibioticoterapia/placebo (fase ativa 

do tratamento) e o mesmo questionário foi repetido após o segundo regime de 

antibioticoterapia/placebo (Fase Pós-reparo) (Anexo D).  

 

3.9 Variáveis de avaliação primária e secundárias   
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 A variável primária de avaliação foi o percentual de voluntários atingindo a meta 

clínica para o tratamento periodontal: ≤4 sítios com PS≥5 mm (FERES et al., 2012; 

BORGES et al., 2017; FERES et al., 2020) aos 12 meses pós-terapia.   

  As variáveis secundárias foram a diferença entre os grupos no nível de inserção 

clínica, redução de PS, percentual de sítios com acúmulo de placa, ISG, SS e SUP 

entre o início, 3, 6 e 12 meses pós-terapia na avaliação de boca-toda, e nos sítios 

inicialmente intermediários (PS 4-6 mm) e profundos (PS≥7 mm). Também foram 

analisados o percentual de pacientes com no máximo 10% e 20% de SS, bem como 

o percentual de pacientes que atingiram a meta clínica e no máximo 10% ou 20% de 

SS aos 12 meses pós-terapia.  

 

3.10 Análise estatística 

          A média das medidas clínicas de PS e NCI, assim como a média da 

porcentagem de sítios apresentando IPV, SG, SS, SUP e número de sítios com 

PS≥5mm foram computados para cada voluntário e, posteriormente dentro de cada 

grupo de tratamento. As diferenças entre os grupos e dentro de cada grupo, em cada 

tempo experimental foram avaliadas utilizando ANOVA ou ANOVA de Kruskal-Wallis 

com teste de Tukey ou de Dunnet para comparações múltiplas, respectivamente. A 

significância das diferenças ao longo do estudo foi avaliada usando ANOVA para 

medidas repetidas e teste post-hoc de Tukey. Foi utilizado o teste qui-quadrado para 

variável de desfecho primário entre os grupos para porcentagem de voluntários que 

atingiram o desfecho clínico da terapia (≤4 sítios com PS ≥ 5 mm) (FERES et al., 2012; 

BORGES et al., 2017; FERES et al., 2020). 
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4 RESULTADOS  

 

Este ECA foi realizado entre fevereiro de 2015 e março de 2020. A figura 2 

apresenta o fluxograma do estudo. Cento e oitenta voluntários foram incluídos no 

estudo e cento e cinquenta e seis voluntários completaram a avaliação de 12 meses. 

Logo, 156 voluntários foram incluídos nas análises estatísticas.  

 

 

 

 

 

 

  A Tabela 1a apresenta o número total e o percentual de indivíduos que 

atingiram a meta clínica para o tratamento (≤4 sítios com PS≥5 mm) (FERES et al., 

2012; BORGES et al., 2017; FERES et al., 2020) aos 12 meses pós-terapia.  Um maior 

número e percentual de participantes nos grupos Fase ativa e Fase de Reparo 

alcançaram a meta clínica quando comparado ao grupo controle (p<0,05).  
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Tabela 1a. Número e percentual de pacientes que atingiram ou não a meta clínica 

para o tratamento (≤4 sítios com PS≥5 mm) aos 12 meses pós-terapia. 

Meta clínica 

Grupos de tratamento p-valor 

Controle 
 (n: 52) 

Fase ativa 
 (n: 50) 

Fase de 
reparo 
(n: 54) 

Qui-quadrado 

Sim 17 (32,7%)
A

 35 (70,0%)
B

 32 (59,3%)
B

 
0,000  

   
Não 35 (67,3%) 15 (30,0%) 22 (40,7%) 

          

%: percentual; PS: profundidade de sondagem; Letras maiúsculas diferentes indicam 
diferenças significativas entre grupos de tratamento (Testes ANOVA com medidas repetidas 
e post-hoc de Tukey). 
 
 
  
          A Tabela 1b apresenta o número e percentual de pacientes com no máximo 10% 

e 20% de SS nos três grupos de tratamento, bem como o número e percentual de 

pacientes que atingiram a meta clínica e no máximo 10% ou 20% de SS aos 12 meses 

pós-terapia. Do total de pacientes que tomaram o protocolo antibiótico na fase ativa do 

tratamento periodontal, 14 (28%) atingiram essa meta clínica considerando um máximo 

de 20% de sítios com sangramento à sondagem em 12 meses pós-terapia. Isto foi 

significativamente diferente no grupo que recebeu apenas RAR, onde apenas 4 (7,7%) 

atingiram estas características neste período (p<0,05). Não houve diferença significativa 

entre os grupos para os demais parâmetros avaliados (p>0,05). 
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Tabela 1b. Número e percentual de voluntários que atingiram diferentes metas clínicas 

para o tratamento aos 12 meses pós-terapia. 

Meta clínica  

Grupos de tratamento p-valor 

Controle  
(n: 52) 

Fase ativa  
(n: 50) 

Fase de reparo 
 (n: 54) 

Teste 
Exato de 

Fisher  
Pacientes que 

atingiram no máximo 
10% de SAS em 1 

ano 

2 (3,8%) 2 (4,0%) 5 (9,3%) 0,512 

     

Pacientes que 
atingiram no máximo 

20% de SAS em 1 
ano 

8 (15,4%) 15 (30,0%) 16 (29,6%) 0,135 

     

≤4 sítios PS≥5 mm + 
máximo 10% de 

sítios com SAS em 1 
ano 

1 (1,9%) 2 (4,0%) 3 (5,6%) 0,694 

     

≤4 sítios PS≥5 mm + 
máximo 20% de 

sítios com SAS em 1 
ano 

4 (7,7%)
A

 14 (28,0%)
B

 12 (22,2%) 0,020 

          

RAR: Raspagem e alisamento radicular; SAS: sangramento à sondagem, AMX: Amoxicilina; MTZ: 
Metronidazol; Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre grupos de 
tratamento (Testes ANOVA com medidas repetidas e post-hoc de Tukey). 
 

 

A Tabela 2 apesenta as características demográficas, a média e o desvio 

padrão dos parâmetros clínicos periodontais da boca toda nos diferentes grupos de 

tratamento e nos diferentes tempos de avaliação. A idade média dos participantes 

ficou entre 48 e 49 anos. Houve uma tendência de um número maior de mulheres em 

todos os grupos (p>0,05). Não houve diferença significativa entre os grupos no início 

do estudo para todos os parâmetros clínicos avaliados (p>0,05). A média de PS e NCI 

no início do estudo ficou entre 3,7 mm a 3,8 mm, e entre 4,1 mm e 4,3 mm, 

respectivamente. De maneira geral, houve uma melhora significativa dos paramêtros 

clínicos periodontais nos voluntários de todos os grupos de tratamento ao longo do 

tempo. Aos 3 meses houve uma redução significativa na média de PS, ganho de IC e 

redução da supuração para o grupo que tomou o protocolo antibiótico na fase ativa do 

tratamento (p<0,05). As reduções na média de PS foram mantidas aos 6 e 12 meses 
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(p<0,05).  No grupo Fase de reparo uma redução significativa na média da PS foi 

obtida somente aos 6 meses e mantida aos 12 meses (p<0,05). Não houve diferença 

significativa entre os grupos para o percentual de sítios com acúmulo de placa, ISG e 

SS no início e nos diferentes tempos de avaliação (p>0,05). 

 

Tabela 2. Características demográficas e média ± DP dos parâmetros clínicos da boca toda entre 

o início, 3, 6 e 12 meses pós-terapia. 

Variável Tempo 

Grupos de tratamento p-valor 

Controle 
(n: 52) 

Fase ativa  
(n: 50) 

Fase de 
reparo 
(n: 54) 

 

Gênero (F/M) Início 34  /  18 33  /  17 32  /  22 0,729 

Idade (Anos) Início 48,0  ±  8,0 49,0  ±  10,0 48,0  ±  7,0 0,717 
  

   
 

PS (mm) Início 3,7 ± 0,6
 a

 3,8 ± 0,6
 a

 3,7 ± 0,7
 a

 0,631 

 3 meses 3,0 ± 0,4
 Ab

 2,7 ± 0,3
 Bb

 2,9 ± 0,5
 Ab

 0,001 

 6 meses 2,9 ± 0,4
 Ac

 2,6 ± 0,3
 Bb

 2,6 ± 0,4
 Bc

 0,000 

 12 meses 2,8 ± 0,4
 Ad

 2,5 ± 0,3
 Bb

 2,6 ± 0,4
 c

 0,007 

  0-3 meses 0,7 ± 0,4
 A

 1,1 ± 0,5
 B

 0,8 ± 0,5
A

 0,000 

  0-6 meses 0,8 ± 0,5
 A

 1,2 ± 0,5
 B

 1,2 ± 0,5
 B

 0,000 

  0-12 meses 0,9 ± 0,5
 A

 1,2 ± 0,7
 B

     1,2 ± 0,6
 B

 0,029 
  

   
 

NCI (mm) Início 4,1 ± 1,1
a

 4,1 ± 1,0
a

 4,3 ± 1,0
a

 0,840 

 3 meses 3,7 ± 1,1
 b

 3,3 ± 0,8
b

 3,7 ± 1,0
b

 0,748 

 6 meses 3,5 ± 1,1
b

 3,3 ± 0,8
b

 3,5 ± 0,9
c

 0,718 

 12 meses 3,5 ± 1,2
b

 3,2 ± 0,8
b

 3,5 ± 0,9
c

 0,766 

  0-3 meses 0,5 ± 0,5
A

 0,8 ± 0,6
B

 0,6 ± 0,4 0,013 
  0-6 meses 0,6 ± 0,5 0,8 ± 0,6 0,8 ± 0,5 0,057 
  0-12 meses 0,6 ± 0,6 0,9 ± 0,7 0,8 ± 0,6 0,081 
      

% de acúmulo 
de placa (IPV) 

Início 89,2 ± 9,5
a

 87,5 ± 13,7
a

 87,4  ±  14,8
a

 0,728 

 14 dias      6,6 ± 8,8
b

     4,4 ± 3,3
b

   5,6   ±  5,0
b

 0,673 

 3 meses 12,2 ± 19,0
b

 14,2 ± 12,0
b

   9,0   ±  8,4
b

 0,255 

 6 meses 15,9 ± 18,4
b

     8,1 ± 8,5
b

   8,7   ±  10,4
b

 0,053 

 12 meses 13,1 ± 15,4
b

 11,6 ± 13,1
b

 10,4  ±  10,8
 b

 0,757 

  0-3 meses     79,6 ± 17,1     76,5 ± 13,9   80,3 ± 13,5         0,541 

  0-6 meses     76,2 ± 15,7     83,3 ± 11,7   84,1 ± 11,8  0,080 

  0-12 meses     78.3 ± 14,4     80,7 ± 13,0   81,7 ± 10,4          0,590 
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        A Tabela 3 apresenta a média do número e percentual de sítios com as 

categorias de PS: ≤3mm, ≥4mm, ≥5mm, ≥6mm e ≥7mm, bem como a média da 

Índice de 
sangramento 
gengival (ISG) 

Início 32,9  ±  22,0
a

 34,3  ±  20,7
a

 35,5  ±  19,5
a

 0,052 

 3 meses  20,1  ±  15,4
b

 15,7  ±  11,2
b

 17,1  ±  12,8
b

 0,782 

 6 meses 17,5  ±  15,0
b

 14,6  ±  11,0
b

   12,7  ±  9,6
c

 1,000 

 12 meses 14,5  ±  18,0
b

 12,3  ±  11,5
b

 13,6  ±  16,3
c

 0,336 
  0-3 meses    12,9  ±  18,2 18,6  ±  20,3 18,4  ±  21,8 0,265 
  0-6 meses    15,3  ±  18,7 19,7  ±  20,5 23,8  ±  20,5 0,110 
  0-12 meses    18,4  ±  26,0 22,0  ±  19,7 21,9  ±  22,5 0,656 
  

   
 

Sangramento 
à sondagem 
(SS) 

Início 76,1  ±  18,4
a

 75,0  ±  19,0
a

 72,5  ±  21,5
 a

 0,406 

 3 meses 47,5  ±  20,9
b

 38,3  ±  16,2
b

 44,0  ±  19,4
b

 0,587 

 6 meses 44,1  ±  22,4
b

    36.4  ±  16,0
b

 33,6  ±  16,5
 c

 0,239 

 12 meses 41,2  ±  21,3
b

 33,1  ±  18,8
b

 33,1  ±  20,8
 c

 0,267 
  0-3 meses 28,6  ±  20,7    36,7  ±  21,9 28,4  ±  24,0 0,102 
  0-6 meses 32,1  ±  20,3    39,3  ±  19,8 39,7  ±  24,8 0,161 
  0-12 meses 34,9  ±  22,2    41,8  ±  25,2 39,4  ±  28,2 0,371 
  

   
 

Supuração 
(SUP) 

Início  0,95  ±  1,96 1,39  ±  2,61
 a

 1,47  ±  2,84
 a

 0,353 

 3 meses 0,34  ±  0,97    0,13  ±  0,5
Ab

  0,54  ±  1,03
 Ba

 0,011 

 6 meses    0,47  ±  1,4 0,03  ±  0,14
b

  0,19  ±  0,93
b

  0,431 

 12 meses 0,49  ±  1,24 0,15  ±  0,78
b

   2,12  ±  13,73
 

 0,137 
  0-3 meses    0,61  ±  1,9 1,26  ±  2,73   0,93  ±  2,65 0,414 
  0-6 meses    0,5  ±  1,72 1,42  ±  2,66   1,25  ±  2,85 0,156 
  0-12 meses    0,47  ±  1,75 1,21  ±  2,66   0,63  ±  13,47 0,518 

            
F: Feminino; M: Masculino; mm: milímetros; DP: Desvio padrão; RAR: Raspagem e alisamento radicular; AMX: 
Amoxicilina; MTZ: Metronidazol; PS: Profundidade de sondagem; NCI: Nível clínico de inserção; IPV: índice de 
placa visível; %: porcentagem; ISG: Índice de sangramento gengival; SS: Sangramento à sondagem; SUP: 

Supuração; = diferença entre os parâmetros clínicos no início e os demais tempos de avaliação. 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre grupos de tratamento em cada tempo do 
estudo; Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas ao longo do tempo ((Testes ANOVA com 
medidas repetidas (com ajuste para a quantidade de sítios no início para PS e NCI). As demais comparações ao 
longo do tempo foram realizadas com ANOVA com medidas repetidas. Foi usado o teste de Tukey-HSD nas 
comparações múltiplas pós-hoc)). A variável gênero foi analisada pelo teste qui-quadrado de Pearson; 
Significância 5%. 

 
 

   

 
 
 
 

  



35 
 

 

redução do número de sítios com essas categorias entre o início e os 3, 6 e 12 

meses.  Houve um aumento no número e percentual de sítios com PS≤3mm e 

uma redução no número e percentual de sítios com PS ≥4mm, ≥5mm, ≥6mm e 

≥7mm, nos três grupos experimentais ao longo do tempo. Na comparação entre 

os grupos, os melhores resultados quanto ao aumento do número e percentual 

de sítios com PS ≤3mm foram observados no grupo Fase ativa aos 3 meses, 

esses resultados foram mantidos nos demais tempos de avaliação (p<0,05). Os 

grupos Fase ativa e Fase de reparo apresentaram redução semelhante no 

percentual de sítios com PS ≥ 4mm, ≥ 5mm, ≥ 6mm e ≥ 7 mm ao longo do 

tempo (p<0,05). Contudo, os indivíduos que receberam o protocolo antibiótico 

na fase ativa da terapia apresentaram uma porcentagem média de redução 

superior no intervalo de tempo de 0-3 meses em sítios inicialmente com PS ≥ 

4mm, PS ≥ 5mm e PS ≥ 6mm; no intervalo de tempo de 0-6 meses em sítios 

com PS ≥ 4mm e PS ≥ 5mm; e no intervalo de tempo 0-12 meses em sítios com 

PS ≥ 4mm, em comparação com os grupos Fase de reparo e controle. Não 

houve diferença significativa entre os grupos para a redução do percentual 

médio dos sítos com PS≥ 7mm, entretanto, os melhores resultados ao longo de 

todos os tempos de avaliação foram observados no grupo Fase ativa (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 3. Número médio (porcentagem média) ± DP de sítios com categorias 

de PS diferentes. 

Variável Tempo Grupos de tratamento p-valor 
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Controle  
(n: 52) 

 
Fase ativa 

(n: 50) 

Fase de 
reparo 
(n: 54) 

 

PS ≤3 
mm 

Início 78,3  ±  23,2
a

  
(57,7  ±  16,1) 

81,2  ±  23,9
 a

  
(56,4  ±  15,2) 

76,4  ±  23,4
a

 
(56,9  ±  14,1) 

0,586 

 3 meses 105,5  ±  22,5
Ab

 
(77,6 ± 13,0) 

125,5  ±  19,0
Bb

 
(87,2  ±  8,8) 

106,7  ±  24,1
Ab

 
(79,7  ±  12,9) 

0,000 

 6 meses 110,8  ±  21,8
Ac

 
(81,7  ±  13,2) 

128,7  ±  15,9
Bb

 
(89,6  ±  6,5) 

118,0  ±  22,6
Bc

 
(88,2  ±  10,3) 

0,000 

 12 meses 112,8  ±  22,2
Ac

 
(83,0  ±  12,1) 

128,5  ±  17,2
Bb

 
(89,5  ±  8,9) 

118,0  ±  22,0
Bc

  
 (88,4  ±  10,0) 

0,001 

      

  0-3 meses 27,3  ±  18,6
A

  
(19,9  ±  12,9) 

44,3  ±  23,7
B

  
(30,8  ±  16,1) 

30,3  ±  14,6
A

  
(22,8  ±  10,4) 

0,000 

  0-6 meses 32,6  ±  20,0
A

 
 (24,0  ±  14,6) 

47,6  ±  23,4
B

 
 (33.2  ±  16) 

41,6  ±  15,7 
(31,4  ±  11,3) 

0,001 

  0-12 meses 34,6  ±  18,8
A

 
 (25,3  ±  13,4) 

47,3  ±  26,1
 B

   
(33,1  ±  18,0) 

41,6  ±  17,7  
(31,5  ±  13,0) 

0,011 

      

PS ≥4 
mm 

Início 58,1  ±  24,2
a

 
(42,3  ±  16,1) 

62,7  ±  22,7
a

  
(43,6  ±  15,2) 

56,8  ±  18,0
a

   
(43,1  ±  14,1) 

0,356 

 3 meses 30,8  ±  18,1
Ab

 
(22,4  ±  13,0) 

18,4  ±  12,7
Bb

 
(12,8  ±  8,8) 

26,6  ±  16,3
Cb

 
(20,3  ±  12,9) 

0,000 

 6 meses 25,5  ±  17,9
Ac

 
(18,3  ±  13,2) 

15,1  ±  9,5
Bb

 
(10,4  ±  6,5) 

15,3  ±  12,9
Cc

 
(11,8  ±  10,3) 

0,000 

 12 meses 23,6  ±  17,3
Ad 

(17,0  ±  12,1) 
15,4  ±  13,6

Bb

 
(10,5  ±  8,9) 

15,2  ±  13,2
Cd

 
(11,6  ±  10,0) 

0,006 

  0-3 meses 27,3  ±  18,6
A 

(19,9  ±  12,9) 
44,3  ±  23,7

B

 
(30,8  ±  16,1) 

30,3  ±  14,6
A 

 
(22,8  ±  10,4) 

0,000 

  0-6 meses 32,6  ±  20,0
A

  
(24,0  ±  14,6) 

47,6  ±  23,4
B

 
(33,2  ±  16,0) 

41,6  ±  15,7
 A 

 
(31,4  ±  11,3) 

0,001 

  0-12 meses 34,6  ±  18,8
A

 
(25,3  ±  13,4) 

47,3  ±  26,1
B

 
(33,1  ±  18,0) 

41,6  ±  17,7
 A 

 
(31,5  ±  13,0) 

0,011 

      

PS ≥5 
mm 

Início 34,5  ±  18,8
a

 
 (25,0  ±  12,7) 

37,0  ±  17,2
a

   
(25,9  ±  12,0) 

34,8  ±  17,3
a

  
(26,6  ±  14,0) 

0,730 

 3 meses 13,3  ±  11,2
Ab

 
(9,7  ±  8,2) 

5.5  ±  5,5
Bb 

(3,8  ±  3,5) 
12,8  ±  13,0

Cb

 
(9,9  ±  10,4) 

0,000 

 6 meses 10,8  ±  9,8
Ab

  
(7,8  ±  7,5) 

3,8  ±  3,7
Bb 

(2,7  ±  2,5) 
    4,7  ±  6,9

Cc 

   (3,7  ±  5,5) 
0,000 

 12 meses 9,5  ±  9,1
Ac

  
(6,9  ±  6,6) 

4,5  ±  6,3
Bb 

(3,1  ±  4,2) 
5,1  ±  7,7

 Cd

 
    (3,9  ±  5,7) 

0,003 

  0-3 meses 21,2  ±  13,9
A

 
(15,3  ±  9,1) 

31,5  ±  17,8
 B 

(22,0  ±  12,4) 
21,9  ±  13,3

A

 
(16,7  ±  10,1) 

0,001 

  0-6 meses 23,7  ±  15,2
 A

  
(17,1  ±  10,6) 

33,2  ±  17,3
B

  
(23,2  ±  12,0) 

30,0  ±  14,9
A

  
(23,0  ±  11,7) 

0,009 

  0-12 meses 
25,0  ±  15,2  

(18,1  ±  10,4) 
32,5  ±  18,8 

(22,8  ±  13,1) 
29,6  ±  16,9 

(22,7  ±  13,3) 
0,082 
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PS ≥6 
mm 

Início 20,1  ±  13,6
a

  
(14,6  ±  9,7) 

22,3  ±  13,7
a

 
(15,6  ±  9,5) 

20,1  ±  15,1
a

  
(15,5  ±  12,2) 

0,652 

 3 meses 6,4  ±  7,1
Ab 

 (4,7  ±  5,2) 
2,0  ±  2,6

Bb

  
(1,4  ±  1,8) 

6,6  ±  8,4
Cb 

 (5,1  ±  6,8) 
0,001 

 6 meses 5,3  ±  5,6
Ab

  
(3,8  ±  4,1) 

1,2  ±  1,7
Bb 

 (0,9  ±  1,2) 
1,9  ±  3,7

Cc

  
(1,5  ±  3,1) 

0,000 

 12 meses 4,4  ±  5,2
 Ab

  
(3,2  ±  3,8) 

1,5  ±  3,3
Bb 

(1,0  ±  2,2) 
2,2  ±  5,0

d

  
(1,7  ±  3,6) 

0,004 

  0-3 meses 13,7  ±  10,4
 A

 
(9,9  ±  7,3) 

20,3  ±  14,2
B 

 
(14,2  ±  9,8) 

13,5  ±  10,4
 A

  
(10,3  ±  8,1) 

0,005 

  0-6 meses 
14,8  ±  11,2

 

 
(10,8  ±  8,2) 

21,1  ±  14,0 
(14,7  ±  9,6) 

18,2  ±  13,5
 

  
(14,0  ±  10,6) 

0,052 

  0-12 meses 
15,6  ±  11,3 
(11,4  ±  8,2) 

20,9  ±  14,5 
(14,6  ±  10,0) 

17,8  ±  15,0  
(13,8  ±  12,0) 

0,157 

      

PS ≥7 
mm 

Início 9,6  ±  8,6
a 

 (6,9  ±  6,4) 
11,4  ±  9,4

a

  
 (8,0  ±  6,5) 

10,4  ±  11,0
a

  
 (8,0  ±  8,7) 

0,640 

 3 meses 2,6  ±  3,9
Ab 

 (1,9  ±  2,9) 
0,6  ±  1,2

 Bb

  
(0,4  ±  0,8) 

2,9  ±  4,6
Cb 

 (2,2  ±  3,6) 
0,003 

 6 meses 1,9  ±  2,6
Ab 

 (1,3  ±  1,8) 
0,2  ±  0,6

Bb 

(0,2  ±  0,4) 
0,6  ±  1,4

 Cc 

 (0,5  ±  1,2) 
0,000 

 12 meses 1,9  ±  2,7
Ab 

 (1,4  ±  1,9) 
0,5  ±  1,3

Bb 

 (0.3  ±  0.9) 
0,7  ±  2,2

 Cd 

 (0,6  ±  1,6) 
0,002 

  03 meses 
7,0  ±  7,5  

(5,1  ±  5,5) 
10,8  ±  9,5  
(7,6  ±  6,6) 

7,5  ±  8,5  
(5,8  ±  6,7) 

0,053 

  0-6 meses 
7,7  ±  7,6  

(5,6  ±  5,8) 
11,2  ±  9,4  
(7,8  ±  6,5) 

9,7  ±  10,5  
(7,5  ±  8,2) 

0,163 

  0-12 meses 
7,7  ±  7,6  

(5,6  ±  5,8) 
10,9  ±  9,6  
(7,7  ±  6,7) 

9,6  ±  10,9 
 (7,4  ±  8,5) 

0,218 

            

DP: Desvio padrão; RAR: Raspagem e alisamento radicular; AMX: Amoxicilina; MTZ: 

Metronidazol; mm: milímetros; PS: Profundidade de Sondagem; =redução do número de 

sítios; Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre grupos de 
tratamento em cada tempo do estudo (Testes ANOVA com medidas repetidas e post-hoc 
de Tukey); Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas ao longo do 
tempo (Testes ANOVA com medidas repetidas e post-hoc de Tukey). 

 
A tabela 4 apresenta os resultados da média da redução da PS e ganho de IC 

em sítios intermediários (PS=4–6 mm) e profundos (PS≥7 mm) entre o início, 3, 6 e 

12 meses pós-terapia nos diferentes grupos experimentais. No geral, os dois grupos 

tratados com o protocolo antibiótico apresentaram um percentual maior de redução 

da PS em sítios intermediários e profundos em todos os tempos de avaliação. 

Entretando, o grupo que recebeu o protocolo antibiótico na fase ativa do tratamento 

apresentou maiores reduções destes sítios entre o início e 12 meses em comparação 

com o grupo Fase de reparo e controle (p<0,05). O ganho de IC foi significativo aos 3 

meses tanto para os sítios intermediários quanto para os sítios profundos nos dois 

grupos de antibióticos. Contudo, um ganho IC significativamente maior foi observado 
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no grupo Fase ativa na avaliação de 0-3 meses em sítios intermediários e profundos 

(p<0,05). O ganho de IC foi superior para o grupo Fase ativa em todos os tempos de 

avaliação quando comparado ao grupo Fase de reparo e controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Média da redução da PS e ganho de IC (±DP) em sítios intermediários (PS=4–

6 mm) e profundos (PS≥7 mm) no início, 3, 6 e 12 meses pós-terapia.   

PS início Variável Tempo 

Grupos de tratamento 
p-

valor 

 
Controle 
 (n: 52) 

 
Fase ativa  

(n: 50) 

Fase de 
reparo 
(n: 54) 

 

4 – 6 mm  Início   4,71  ±  0,23 4,71  ±  0,17  4,71  ±  0,24 0,987 
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 Redução 
PS 

 0-3 meses 1,23  ±  0,44
A

  1,69  ±  0,46
B

  1,32  ±  0,44
A

 0,000 

   0-6 meses 1,34  ±  0,52
A

 1,79  ±  0,42
B

  1,77  ±  0,39
B

 0,000 

   0-12 meses 1,47  ±  0,48
A

 1,78  ±  0,59
B

  1,76  ±  0,54
B

 0,006 

   
    

  Início  5,04  ±  1,11 4,99  ±  0,87 5,21  ±  1,01 0,517 

 Ganho IC  0-3  meses    0,82 ± 0,64
A

  1,17  ±  0,6
B

  0,93  ±  0,49
 

  0,010 

   0-6  meses 0,97  ±  0,7  1,23  ±  0,63   1,24  ±  0,52 0,053 
   0-12 meses 1,01  ±  0,8  1,27  ±  0,73 1,24  ±  0,65 0,134 
      

 

≥7 mm  Início   7,69  ±  0,65 7,87  ±  0,66 7,91  ±  0,98 0,358 

 Redução 
PS 

 0-3  meses 2,63  ±  1,14
A

 3,83  ±  1,26
B

   2,77  ±  1,15
A

 0,000 

   0-6 meses 3,04  ±  1,27
A

 
 

 4,05  ±  1,13
 B

    3,97  ±  1,1
B

 0,000 

   0-12 meses 3,21  ±  1,34
A

 4,24  ±  1,41
B

    4,02  ±  1,28
A

 0,001 

   
    

  Início      8,0  ±  1,6 8,08  ±  1,53  8,58  ±  1,8 0,173 

 Ganho IC  0-3 meses   1,78 ± 1,31
A

 2,53  ±  1,58
B

   1,96  ±  1,09   0,019 

   0-6 meses    2,31 ± 1,62 2,78  ±  1,66  2,72  ±  1,22 0,293 
   0-12 meses    2,19 ± 1,58 2,99  ±  1,76  2,77  ±  1,55 0,051 

              

DP: Desvio padrão; RAR: Raspagem e alisamento radicular; AMX: Amoxicilina; MTZ: Metronidazol; 

PS: Profundidade de sondagem; NCI: Nível Clínico de Inserção; = diferença entre os parâmetros 
clínicos no início e os demais tempos de avaliação; Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças 
significativas entre grupos de tratamento em cada tempo do estudo (Testes ANOVA com medidas 
repetidas e post-hoc de Tukey);   
 
  

A Tabela 5 apresenta o percentual de efeitos adversos nas diferentes fases do 

tratamento e em cada grupo experimental. Entre 95% e 98% dos pacientes 

conseguiram tomar os medicamentos conforme as orientações. Esse mesmo 

percentual de pacientes tomaria novamente os medicamentos caso fosse necessário. 

Não houve diferença significativa entre os grupos experimentais nas diferentes fases 

do tratamento no que se refere a ocorrência de efeitos adversos (p>0,05). 

Tabela 5. Percentual de efeitos adversos na fase ativa e na fase de reparo em cada 

grupo experimental. 

 

Efeito adverso 

Tempo 

Grupos experimentais Valor-p 

  
Controle 
(n: 52) 

Fase 
ativa 

(n: 50) 

Fase de 
reparo 
(n: 54) 

Teste Exato 
de Fisher 

 
Você conseguiu 
tomar os 
medicamentos 

fase ativa (Sim) 96,0 98,1 96,2 0,742 
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conforme as 
instruções? 

 fase de reparo 
(Sim) 

97,8 95,8 95,7 1,000 

      

Mal-estar fase ativa (Sim) 10,0
a
 16,7 15,4 0,599 

 fase de reparo 
(Sim) 15,2

b
 16,7 14,9 1,000 

      

Náusea fase ativa (Sim) 8,0
a
 7,4 7,7

a
 1,000 

 fase de reparo 
(Sim) 10,9

b
 8,3 2,1 

b
 0,256 

     
 

Diarreia fase ativa (Sim) 2,0 3,7 3,8
a
 1,000 

 fase de reparo 
(Sim) 

2,2 8,3 4,3
b
 0,503 

      

Sabor metálico fase ativa (Sim) 6,0
a
 13,0 13,5 0,425 

 fase de reparo 
(Sim) 10,9

b
 16,7 10,6 0,695 

      

Dor de cabeça ou 
tontura 

fase ativa (Sim) 2,0 3,7 0,0 0,076 

 fase de reparo 
(Sim) 

10,9 8,3 4,3 0,554 

      

Caso tenha sentido 
algum dos 
problemas das 
perguntas 
anteriores, isso 
atrapalhou o seu 
dia-a-dia? 

fase ativa (Sim) 2,0 3,7
a
 0,0 0,654 

 fase de reparo 
(Sim) 

10,9 8,3
b
 4,3 0,499 

      

Irritabilidade ou mau 
humor 

fase ativa (Sim) 4,0 3,7 0,0 0,468 

 fase de reparo 
(Sim) 

2,2 2,1 8,5 0,324 

      

Fraqueza fase ativa (Sim) 2,0 9,3
a
 1,9

a
 0,218 

 fase de reparo 
(Sim) 

8,7 6,3
b
 4,3

b
 0,637 

      

Sono excessivo fase ativa (Sim) 10,0
a
 9,3

a
 5,8

a
 0,766 

 fase de reparo 
(Sim) 6,5

b
 10,4

b
 8,5

b
 0,929 

      

Os horários do 
medicamento 

fase ativa (Sim) - - - - 
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prejudicaram o seu 
dia-a-dia? 

 fase de reparo 
(Sim) 

0,0 2,1 0,0 1,000 

      

Você tomaria os 
medicamentos  
novamente caso 
fosse necessário? 

fase ativa (Sim) 96,0 100,0 98,1 0,210 

 fase de reparo 
(Sim) 

97,8 95,8 95,7 1,000 

            

 
Nota: As comparações foram realizadas com uso do teste Binomial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DISCUSSÃO 
 

Os dados deste ECA mostraram que um maior percentual de participantes nos 

dois grupos que tomaram MTZ+AMX alcançaram a meta clínica (≤4 sítios com PS ≥5 

mm, variável primária) em 1 ano pós-terapia, quando comparado ao grupo que não foi 

tratado com antibiótico adjunto (p<0,05). O grupo tratado com a combinação 

antibiótica na fase ativa do tratamento apresentou um maior percentual de voluntários 

atingindo a meta clínica (70%) do que o grupo que tomou os medicamentos após 3 

meses (59%); porém, sem diferença significativa (p>0,05). Apesar de não ter sido 
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observada diferença estatisticamente significativa para a variável primária entre os 

dois grupos testes, houve uma forte tendência a melhores resultados para o grupo 

que tomou os antibióticos na fase ativa, para diversas variáveis secundárias. Além 

disso, mesmo em 1 ano após a RAR, os benefícios dos antibióticos tomados na fase 

de reparo não alcançam aqueles observados no grupo que tomou os medicamentos 

na fase ativa. Um outro benefício importante é que esse grupo teve a doença 

controlada antes (aos 3 meses pós-RAR), em comparação ao grupo de antibióticos 

tomados na fase de cicatrização, onde os melhores resultados clínicos só são 

observados aos 6 meses pós-RAR.  

 

Do total de pacientes que tomaram o protocolo antibiótico na fase ativa do 

tratamento periodontal, 14 (28%) atingiram a meta clínica e apresentaram no máximo 

de 20% de sítios com sangramento à sondagem em 12 meses. No grupo controle, 

apenas 4 voluntários (7,7%) atingiram estas características no mesmo período 

(p<0,05). Esse é um dado relevante porque a presença de sítios com SS > 10% e > 

20% após o tratamento aumenta o risco de o paciente deixar o endpoint entre 1-2 

anos (FERES et al., 2020).  

 

O grupo que tomou MTZ+AMX no início do tratamento também apresentou 

menor número de sítios residuais com PS ≥5mm e ≥7mm em 1 ano, em relação ao 

outro grupo teste.  Além disso, apenas o grupo Fase ativa abrigava significativamente 

menos sítios com PS 6 mm do que o grupo controle. Essa diferença não foi 

significativa entre o grupo Fase de reparo e o controle.  Esses dados são relevantes, 

uma vez que a presença de sítios residuais após o tratamento periodontal favorece a 

persistência de patógenos periodontais e de inflamação, podendo levar a futura 

progressão da doença (CLAFFEY & EGELBERG, 1995; RENVERT & PERSSON, 

2002; LANG & TONETTI, 2003; MATULIENE et al., 2008, GRAETZ et al., 2017). Um 

estudo robusto de avaliação de risco longitudinal conduzido por MATULIENE et al., 

(2008) mostrou que a presença de 9 sítios ou mais com PS≥5 mm após o tratamento 

contribuiu significativamente para aumentar o risco de progressão de periodontite. 

Além disso, a presença de bolsas profundas no nível do dente aumenta o risco de 

perda dental no longo prazo (MATULIENE et al., 2008, SALVI et al., 2014, GRAETZ 

et al., 2017).  
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Foi observada uma maior redução na média de PS em sítios incialmente 

profundos (com PS≥7 mm) no grupo de antibióticos na fase ativa em relação ao grupo 

da fase de reparo. O ganho de inserção clínica em 1 ano nos sítios incialmente 

profundos também foi maior nesse grupo, mas com um valor de p limítrofe (p=0,051). 

Esses são dados importantes porque a redução de PS e ganho de IC em sítios com 

PS≥7 mm são parâmetros que foram tradicionalmente utilizados durante muitos anos 

como variáveis primárias em ECA em periodontia.  

 

Além dos benefícios clínicos apresentados nesse estudo, estudos anteriores 

mostraram que os antibióticos promovem benefícios microbiológicos no controle da 

doença periodontal, incluindo redução nas proporções dos complexos microbianos 

que abrigam os principais patógenos periodontais e aumento nas propoções de 

espécies benéficas (FERES et al., 2015; TAMASHIRO et al., 2016; SOARES et al., 

2014).  Alguns autores ressaltam que os tratamentos mais efetivos e com melhores 

resultados no longo prazo são aqueles que reduzem rapidamente e profundamente a 

quantidade total de bactérias, especialmente dos patógenos anaeróbicos estritos, a 

fim de permitir a melhor recolonização possível com espécies compatíveis com o 

hospedeiro. Dentro desse conceito, os tratamentos combinados aplicados ao mesmo 

tempo e o mais antecipadamente possível, possuem maior potencial para reverter a 

disbiose do biofilme associado à periodontite (HAFAJEE et al., 2006; TELES et al., 

2006; FERES et al., 2015).   

 

Os efeitos clínicos favoráveis do uso do protocolo antibiótico (AMX + MTZ) 

iniciando juntamente com a primeira sessão de RAR já tinha sido relatado na literatura 

(FERES et al., 2015; MOMBELLI et. al., 2014; GRIFFITHS et al., 2011; KANER et al., 

2007; FRITOLI et al., 2015). MOMBELLI et al., (2014) em ECA com 1 ano de 

acompanhamento, avaliaram a vantagem de administrar antibióticos sistêmicos (AMX 

375 mg + MTZ 500mg, 3x/dia por 7 dias) durante a primeira fase não cirúrgica e 

durante a segunda fase cirúrgica da terapia periodontal em pacientes com periodontite 

moderada e avançada. Os resultados demonstraram que a administração dos 

antibióticos durante a primeira ou segunda fase produziu benefícios clínicos 

semelhantes (redução de sítios com PS≥4mm e sangramento à sondagem), 

entretanto, os pacientes que tomaram os medicamentos na fase ativa da terapia 

tiveram a doença controlada antes e, portanto, a necessidade de intervenção cirúrgica 
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adicional foi reduzida. Resultados semelhantes foram descritos em um ECA 

(GRIFFITHS et al., 2011) e num estudo retrospectivo (KANER et al., 2007). 

GRIFFITHS et al., 2011 comparou a eficácia clínica de MTZ+AMX administrados na 

fase ativa do tratamento periodontal, isto é, juntamente com o procedimento de RAR, 

ou após a fase de cicatrização, aos 6 meses após a RAR. Os pacientes foram 

acompanhados até 8 meses (2 meses após o grupo da fase cicatrização ter tomado 

os antibióticos). Os resultados mostraram que os indivíduos que tomaram antibióticos 

na fase inicial do tratamento apresentaram redução maior, estatisticamente 

significante, na PS e ganho de IC em bolsas inicialmente profundas (PS ≥ 7 mm) do 

que os indivíduos que tomaram antibióticos no momento da reavaliação. Além disso, 

o percentual de sítios que passaram de PS ≥ 5 mm para ≤ 4 mm foi de 83% no Grupo 

da fase ativa e 67% no Grupo da fase de cicatrização (p=0,041). Kaner et al. (2007) 

realizaram uma avaliação retrospectiva de indivíduos com periodontite agressiva 

generalizada tratados com RAR+MTZ+AMX administrados imediatamente ou 3 

meses após o tratamento mecânico e observaram uma melhor resposta clínica no 

grupo que tomou os antibiótiocos no início do tratamento.  Aos 3 meses após o 

segundo grupo ter tomado os antibióticos, o grupo tratado na fase ativa da terapia 

obteve reduções significativamente maiores na média de PS (4,09 mm) e no ganho 

de IC relativo (2,50 mm) em sítios profundos (com PS > 6 mm), em comparação com 

o grupo que tomou MTZ+AMX na reavaliação (2,80 mm e 1,41 mm, respectivamente). 

Da mesma forma, um ECA (BELIVEAU et al., 2012) que avaliou os efeitos de MTZ + 

AMX durante ou após a fase inicial do tratamento em pacientes jovens com 

periodontite padrão incisivo molar, demostrou que a administração do MTZ + AMX na 

fase ativa do tratamento permitiu melhoras clínicas no início do tratamento e, portanto, 

redução na necessidade de intervenções adicionais.  

Logo, os dados apresentados nesse estudo, os dados disponíveis na literatura 

e a plausibilidade biológica disponível até o momento sugerem que existem benefícios 

clíncos em se administrar os antibióticos adjuntos na fase ativa do tratamento 

periodontal, juntamente com a terapia mecânica inicial. 

 

Uma das principais críticas com relação ao uso de antibióticos no tratamento 

periodontal é a resistência bacteriana (LEVY 1998; PALLASCH 2000) e a 

possibilidade da ocorrência de efeitos adversos. Na presente avaliação não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos experimentais nas diferentes 
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fases do tratamento no que se refere a ocorrência de efeitos adversos. No geral, os 

efeitos adversos foram esporádicos e sem associação particular a um grupo ou fase 

do tratamento em específico. 

 

 As principais limitações desse estudo são: (i) não apresentar os dados 

microbiológicos e (ii) a escolha da mínima diferença entre os grupos (31 pontos 

percentuais) para o cálculo do tamanho amostral.  Entendemos que essa diferença 

seria ideal para comparar um grupo controle e um grupo teste. Porém, no caso da 

comparação de dois grupos tratados com antibióticos sistêmicos, essa diferença entre 

os grupos deveria ter sido menor. Isso levaria a uma amostra maior. Logo, esse estudo 

pode ter apresentado baixo poder para detectar diferença significativa entre os dois 

grupos testes para a variável primária.  O principal ponto forte é que esse é um estudo 

pioneiro e inédito, pois foi o primeiro ECA desenhado para comparar diretamente os 

efeitos clínicos da associação de MTZ+AMX sistêmicos adjuntos à RAR, 

administrados na fase ativa ou após a fase de reparo no tratamento da periodontite 

severa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 MTZ+AMX administrados na fase ativa do tratamento periodontal ou 3 meses 

pós-RAR foram igualmente eficazes, e melhores do que a RAR somente, em levar os 

voluntários com periodontite severa a alcançarem a meta clínica do tratamento 

periodontal. Além disso, o grupo que tomou os antibióticos na fase ativa teve a doença 

controlada antes, e esses pacientes apresentaram menos sítios residuais e maiores 

reduções em PS do que o grupo que tomou os antibióticos na fase de reparo. Mesmo 

após 1 ano, o grupo que tomou os antibióticos na fase de reparo não alcançou os 



46 
 

 

benefícios obtidos no grupo que tomou os medicamentos na fase ativa. Logo, os 

dados apresentados nesse estudo sugerem que para os pacientes com periodontite 

estágios III e IV generalizada, MTZ+AMX devem ser administrados como adjuntos à 

RAR, na fase ativa da terapia.  
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TÍTULO DO ESTUDO: “INFLUÊNCIA DO MOMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 

DE  METRONIDAZOL E AMOXICILINA NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM 

PERIODONTITE CRÔNICA E DEFINIÇÃO DE POSSÍVEIS PERFIS - CLÍNICOS, 

MICROBIOLÓGICOS, IMUNOLÓGICOS E GENÉTICOS - COM DIFERENTES RESPOSTAS AO 

TRATAMENTO” 

 
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Profa. Dra. Magda Feres 

INSTITUIÇÃO: Centro de Pós-Graduação e Pesquisa. Universidade Guarulhos 

(UnG). ENDEREÇO: Praça Tereza Cristina 229 - Centro - Guarulhos - Estado 

de São Paulo. CEP: 07023-070 TELEFONE: (11) 24641684 

INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE: Universidade de São Paulo (USP) 

OUTROS INVESTIGADORES: Profa. Dra. Luciene Figueiredo (UnG); Prof. Dr. 

Marcelo Faveri (UnG), Profa. Dra. Juliana Pérez-Chaparro (UnG), Belén Retamal 

Valdés (UnG), Prof. Dr. Cláudio Mendes Panutti (USP), Prof. Dr. Giuseppe Romito 

(USP) 

 

Iniciais do participante:  

Data de nascimento do participante: dd/mm/aaaa 

Número do participante:  

 

 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

Por esse instrumento particular declaro, para os devidos fins éticos e legais, que 

concordo em absoluta consciência com os procedimentos a que vou me submeter para 

realização do presente projeto de pesquisa, consistindo de um estudo clinico a longo 

prazo. Estou ciente que minha participação no estudo é voluntária e que posso retirar 

meu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem prejuízos à continuidade 

do tratamento. 

 

 

TÍTULO DO ESTUDO: “INFLUÊNCIA DO MOMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE 

METRONIDAZOL E AMOXICILINA NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM PERIODONTITE 

CRÔNICA E DEFINIÇÃO DE POSSÍVEIS PERFIS - CLÍNICOS, MICROBIOLÓGICOS, IMUNOLÓGICOS 

E GENÉTICOS - COM DIFERENTES RESPOSTAS AO TRATAMENTO” 
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OBJETIVOS DO ESTUDO 

Fui esclarecido que o objetivo e principal justificativa dessa pesquisa será avaliar o 

melhor momento de usar a combinação de dois antibióticos (metronidazol e 

amoxicilina) no tratamento da periodontite, doença infecciosa que atinge a gengiva e 

o osso ao redor dos dentes devido principalmente ao acúmulo de bactérias sobre os 

dentes, além de avaliar as características biológicas da resposta dos participantes 

submetidos ao tratamento. 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

Estou ciente que o estudo será conduzido em dois centros de pesquisa brasileiros, na 

Universidade Guarulhos (UnG) e na Universidade de São Paulo (USP), nos quais 

serão selecionados 300 participantes com periodontite crônica (sendo que cada centro 

atenderá 150 participantes). Fui informado que o centro onde eu receber a avaliação 

inicial será o mesmo no qual eu receberei tratamento e posterior acompanhamento. 

Fui esclarecido que para participar desse estudo, não posso ser fumante e/ou diabético, 

estar tomando antibiótico ou usando anti-sépticos orais nos últimos 6 meses, não posso 

ter histórico de tratamento periodontal prévio nos últimos seis meses, e não posso ter 

alergia ao metronidazol e/ou à penicilina, e quando mulher, não posso estar grávida 

ou amamentando. 

PROCEDIMENTOS 

Fui informado que serei submetido à exames completos dos dentes e da gengiva 

durante um período de cinco anos, antes e após o tratamento da periodontite, e que os 

atendimentos serão efetuados por profissionais formados em odontologia. Estou 

ciente de que nestas consultas, será feita uma avaliação clínica periodontal completa, 

e uma pequena quantidade de biofilme (acúmulo de bactérias sobre os dentes), fluido 

gengival (líquido que sai do espaço entre a gengiva e o dente) e saliva serão coletados 

para realização dos exames microbiológico (identificação e quantificação bacteriana), 

imunológico (avaliação da inflamação) e genético (avaliação da influencia dos genes 

no desenvolvimento da doença). Todas as amostras coletadas serão armazenadas sob 

refrigeração no Laboratório de Pesquisa II de Odontologia da UnG para posterior 

análise. 

Fui esclarecido que o tratamento da periodontite incluirá a raspagem das superfícies 

dos dentes (coroa e raiz) e o uso de antibióticos (metronidazol 3x/dia e amoxicilina 

3x/dia) durante 14 dias, para a eliminação das bactérias presentes na placa dentária 
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causadora da periodontite. Estou ciente que alguns indivíduos receberão dois 

antibióticos e outros receberão os chamados “medicamentos placebos” – sem a 

substância química ativa, e que essa escolha será realizada ao acaso, e durante a 

realização do estudo e eu não poderei ser informado sobre qual medicamento recebi. 

BENEFÍCIOS 

Fui esclarecido que a principal terapia empregada será o procedimento de raspagem e 

alisamento radicular (forma mais comum de tratamento da infecção periodontal, não 

existindo tratamento alternativo), que será o principal benefício direto que eu receberei 

do estudo. Além disso, fui esclarecido que receberei informações sobre como realizar 

higiene oral e sua importância para a saúde bucal e geral e, além de analgésicos para 

reduzir o desconforto após a raspagem. 

RISCOS E DESCONFORTOS 

Estou ciente que a participação neste estudo envolve um risco leve, pois serão 

aplicadas apenas técnicas não- invasivas para a coleta do material (biofilme, fluido 

gengival e saliva). Fui informado que todos os participantes do estudo, tanto os que 

receberão os antibióticos ou placebo serão questionados, pelo menos duas vezes por 

semana, por contato telefônico, sobre a existência de qualquer efeito colateral como 

enjôo, dor de cabeça, gosto ruim ou reação alérgica/hipersensibilidade. Estou ciente 

que no caso da ocorrência desses efeitos indesejáveis, ou mesmo de outros 

sinais/sintomas incomuns, eu preciso relatar ao pesquisador responsável, e, se for 

necessário, os medicamentos serão suspensos imediatamente e serei imediatamente 

afastado (a) do estudo, sem comprometimento ao tratamento gratuito da periodontite 

ou encaminhamentos para outras especialidades. 

TEMPO DOS PROCEDIMENTOS 

Foi informado que o tratamento planejado será realizado entre 4 a 6 sessões de 1 hora 

e finalizada em 14 dias no máximo. Fui esclarecido que o estudo terá uma duração de 

aproximadamente 5 anos e estou ciente que eu devo retornar aproximadamente 12 

vezes ao centro de pesquisa após o tratamento para sessões de manutenção 

periodontal. 

DESPESAS E PAGAMENTOS 

Estou ciente que eu não terei custos pelo tratamento recebido, bem como os 

medicamentos ou os exames de avaliação durante o estudo e, não receberei nenhuma 

remuneração por participar dele. 
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GARANTIA DO SIGILO 

Fui informado que tenho a garantia do sigilo que assegura minha privacidade no 

estudo, e uma vez que os dados sejam obtidos, estes poderão ser divulgados em 

revistas e congressos científicos, mas sem a minha identidade como participante da 

pesquisa. 

DIREITO DE DESISTIR 

Estou ciente que terei a garantia de receber novos esclarecimentos que julgar 

necessários antes e durante o curso da pesquisa, e também terei a plena liberdade para 

recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo algum 

ou comprometimento do tratamento. 

REUTILIZAÇÃO DOS DADOS OU MATERIAL BIOLÓGICO 

Eu fui consultado e autorizo a utilização de dados ou material biológico (biofilme, 

fluido gengival e saliva) em outra pesquisa, sem ter que ser novamente consultado 

desde que a nova pesquisa seja aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição. 

PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

Além disso, caso eu engravide o uso dos antibióticos também será interrompido. Estou 

ciente que nestes casos, eu também serei imediatamente afastada do estudo, sem 

comprometimento ao tratamento gratuito da periodontite ou encaminhamentos para 

outras especialidades. 

INDENIZAÇÃO DIANTE DE EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA PESQUISA 

Foi informado que a participação no estudo não causará despesas ao mesmo, não 

havendo, deste modo, previsão de ressarcimento. Com relação às formas de 

indenização e às medidas de reparo de dano eventual, estou ciente que a participação 

neste estudo envolve um risco leve, pelo qual não há previsão de formas de 

indenização. Mas fui informado que eventuais danos resultantes da participação na 

pesquisa são passíveis de reparação pelos pesquisadores, ainda que não sejam 

previstos. 

CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS 

Estou ciente que para a tabulação dos dados cada participante do estudo receberá um 

código, e as amostras coletadas também serão codificadas antes do processamento 

laboratorial de forma que apenas os pesquisadores envolvidos na coleta de dados 

terão o conhecimento da identificação dos participantes do estudo. 



66 
 

 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Foi informado que o resultado do tratamento será dirigido pela Profa. Dra. Magda 

Feres (Telefone: (11) 24641684) da UnG, à qual terei acesso para esclarecimentos de 

eventuais dúvidas ao longo do estudo. Estou ciente que todas as normas de ética do 

presente estudo estão de acordo com as diretrizes e normas do Conselho Nacional de 

Saúde na Resolução n° 466/12. 

Mas, se eu tiver alguma consideração ou dúvida, eu também posso entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UnG no Prédio do Centro de Pós-

Graduação e Pesquisa (CEPPE), Praça Tereza Cristina, n.º 229 - Centro – Guarulhos, 

comite.etica@ung.br e com a Secretaria do Comitê de Ética da UnG. 

 

CONSENTIMENTO DO PACIENTE 

Eu confirmo que discuti até estar satisfeito (a) sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo: INFLUÊNCIA DO MOMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE 

METRONIDAZOL E AMOXICILINA NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM 

PERIODONTITE CRÔNICA E DEFINIÇÃO DE POSSÍVEIS PERFIS  - CLÍNICOS, 

MICROBIOLÓGICOS, IMUNOLÓGICOS  E GENÉTICOS - COM 

DIFERENTES RESPOSTAS AO TRATAMENTO. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho  garantia do  acesso  a tratamento  ou orientação  quando  necessário.  Concordo  

voluntariamente  em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

serviço. Declaro que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

 

 

/ / 

Data 

 

 

mailto:comite.etica@ung.br
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Nome do participante Assinatura e RG do participante 

 

 

 

Nome responsável legal (se aplicável) Assinatura e RG do responsável legal (se 

aplicável) 

 

 

 

Nome da pessoa que explicou o consentimento Assinatura da pessoa que explicou o 

consentimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Magda Feres 

Pesquisadora Responsável 

CRO: 77854 

RG: 37.957.403-2 
 

 

Endereço Profissional: 

Universidade de Guarulhos 

Centro de Pós-graduação e Pesquisa. 

Praça Tereza Cristina 229 - Centro - Guarulhos - 

Estado de São Paulo CEP: 07023-070 

Telefone: (11) 24641684 

URL da Homepage: http://www.ung.br 

 

 

 

http://www.ung.br/
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ANEXO C - Lembrete da tomada dos antibióticos e placebo                                        

 

 

  Nome: ___________________________ 

DIA 1  
(__/__/__) 

2 
(__/__/__) 

3 
(__/__/__) 

4 
(__/__/__) 

5 
(__/__/__) 

6 
(__/__/__) 

7 
(__/__/__) 

HORAS AMX MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               

 

DIA 8  
(__/__/__) 

9 
(__/__/__) 

10 
(__/__/__) 

11 
(__/__/__) 

12 
(__/__/__) 

13 
(__/__/__) 

14 
(__/__/__) 

HORAS AMX MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               
AMX: AMOXICILINA 500 mg. ; MTZ: METRONIDAZOL 400 mg. 

 

 

LEMBRETE ANTIBIÓTICOS                                           Nome: 

___________________________ 

DIA 1  
(__/__/__) 

2 
(__/__/__) 

3 
(__/__/__) 

4 
(__/__/__) 

5 
(__/__/__) 

6 
(__/__/__) 

7 
(__/__/__) 

HORAS AMX MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               

 

DIA 8  
(__/__/__) 

9 
(__/__/__) 

10 
(__/__/__) 

11 
(__/__/__) 

12 
(__/__/__) 

13 
(__/__/__) 

14 
(__/__/__) 

HORAS AMX MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

AM

X 

MT

Z 

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               

__:__ hrs.               
AMX: AMOXICILINA 500 mg.;  MTZ: METRONIDAZOL 400 mg. 
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ANEXO D -  Questionário de Efeitos Adversos dos Antibióticos/Placebos. 

 

 

Nome voluntário:_________________________________________Data:___/___/___ 

 

Marque um X na resposta para cada uma das perguntas abaixo: 

 

SIM 

 

NÃO 

NÃO 

SEI 

1. Você conseguiu tomar os medicamentos como lhe foi 

orientado?  

   

2. Você sentiu algum mal-estar devido ao medicamento 

que tomou? 

   

3. Sentiu náuseas ou vômito?     

4. Teve diarréia neste período?    

5. Sentiu algum gosto metálico na boca?    

6. Sentiu dor de cabeça ou tontura?    

7. Caso tenha sentido algum dos problemas das perguntas 

anteriores, isso atrapalhou o seu dia-a-dia? 

   

8. Os medicamentos provocaram mau humor ou irritação?    

9. Sentiu fraqueza ou falta de ânimo para o trabalho?    

10. Teve sono excessivo devido aos medicamentos?    

11. Os horários do medicamento prejudicaram o seu dia-a-dia?    

12. Você tomaria os medicamentos novamente caso fosse 

necessário? 

   

 

 

 

OBS: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


