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RESUMO 

 

 

Takahashi DY. Comportamento dos sistemas peroxidase e antioxidante, e produtos 
de peroxidação lipídica na saliva total de pacientes com diabetes mellitus 2 antes e 
após tratamento periodontal não cirúrgico [dissertação]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

O estresse oxidativo (EO), fenômeno decorrente do desequilíbrio entre a geração de 

espécies reativas de oxigênio (ERO) e/ou depleção antioxidante (AO), está 

envolvido na patogênese de diversas doenças e desordens, incluindo o diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) e a doença periodontal. Uma das conseqüências da geração 

excessiva das ERO é a destruição tecidual promovida pela peroxidação lipídica, e 

para combater estes efeitos deletérios, o organismo desenvolveu mecanismos de 

defesa, como os AO e peroxidases. Objetivos: Avaliar o comportamento dos 

marcadores de EO na saliva total (SALT) de pacientes com ou sem DM2, portadores 

ou não de periodontite crônica generalizada (PCG); e verificar e comparar o efeito do 

tratamento periodontal não-cirúrgico (TPNC) sobre esses marcadores entre os 

pacientes. Materiais e Métodos: 121 pacientes participaram deste estudo e foram 

alocados em 4 grupos: diabéticos com PCG (DMPC), diabéticos sem PCG (DM), 

pacientes sistemicamente saudáveis com PCG (PC) e pacientes sistemicamente 

saudáveis e sem periodontite (C). Os índices de Placa (IP), nível clínico de inserção 

(NCI), profundidade clínica de sondagem (PCS) e sangramento à sondagem (SS) 

foram coletados para a avaliação dos parâmetros clínicos periodontais. Foram 

também coletadas amostras de sangue periférico e SALT para analisar 

respectivamente a hemoglobina glicada (HbA1c) e os marcadores de EO, superóxido 

dismutase (SOD), estado total de antioxidante (TAS) e substâncias reativas do ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e peroxidase salivar (SPO). As coletas foram realizadas no 

baseline e após 30 dias do tratamento, previamente à avaliação e reavaliação 

clínica. Os pacientes DMCP e PC passaram por TPNC, e os DM e C, receberam 

apenas orientação de higiene oral e profilaxia. Resultados: No baseline, os grupos 

DMPC e PC apresentaram valores significativamente maiores dos parâmetros 

clínicos PCS, SS, IP e NCI quando comparados aos grupos DM e C (p<0.05). Após 

o TPNC, todos esses parâmetros mostraram melhoras significativas (p<0,05). A 



 

 

HbA1c foi significativamente maior no grupo DMPC quando comparado com DM no 

baseline (p<0,05), no entanto, o TPNC não promoveu melhora significativa após 1 e 

3 meses de acompanhamento glicêmico, ainda que, a redução percentual (0,4%) 

observada possa ser considerada importante. Quanto aos marcadores, no grupo 

DMPC os valores de TBARS foram significativamente menores comparados aos 

grupos DM, PC e C (p<0.05), e os de SPO foi significativamente maior em relação 

aos grupos PC e C (p<0.05), com correlação negativa entre TBARS e SPO (r=-0.35; 

p=0.002), enquanto que os valores de TAS e SOD não mostraram diferenças 

significativas entre os grupos estudados (p>0.05). Após o TPNC, os níveis de 

TBARS aumentaram significativamente, e os de SPO diminuíram significativamente 

apenas no grupo DMPC (p<0.05 e p<0.05), ao passo que os valores de SOD e TAS 

permaneceram inalterados nos dois grupos. Conclusão: No baseline, os valores de 

TBARS e de SPO estiveram alterados nos pacientes DMPC com resultados que 

mostram correlação inversa entre TBARS/SPO, e após o TPNC houve nova 

alteração. O comportamento dos marcadores de EO na saliva mostrou a busca pelo 

ponto de equilíbrio por diversas vias e que este pode ser alterado pelo uso de 

medicamentos, como a metformina. 

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2. Periodontite crônica. Tratamento. 

Superóxido dismutase. Antioxidantes. Peroxidase. TBARS. Peroxidação lipídica. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Takahashi DY. Peroxidase and antioxidant systems and lipid peroxidation products 
behavior in type 2 diabetes mellitus patients whole saliva before and after periodontal 
treatment [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 
 

 

Oxidative stress (OS), resulting phenomenon from reactive oxidative species (ROS) 

and/or antioxidant (AO) depletion imbalance, is involved in many diseases and 

disorders pathogenesis, including type 2 diabetes mellitus (T2DM) and periodontal 

disease. One of the ROS excessive generation consequences is the tissue 

destruction promoted by lipid peroxidation. To strike ROS deleterious effects, the 

organism developed several defense mechanisms, such as AO and peroxidase 

systems. Objectives: To evaluate the OS markers behavior in whole saliva (WS) of 

patients who has or not T2DM, with or without generalized chronic periodontitis 

(GCP); and to verify and to compare non-surgical periodontal treatment (NSPT) 

effect on these markers. Material and Methods: 121 patients participated of this 

study and were allocated in 4 groups: diabetics with chronic periodontitis (DMPC), 

diabetics periodontally heathy (DM), sistemically healthy with chronic periodontitis 

(PC) and sistemically and periodontally healthy patients (C). Plaque index (PI), 

clinical attachment level (CAL), probing depth (PD) and bleeding on probing (BOP) 

were collected for periodontal clinical paramethers. Peripheral blood and WS 

samples were collected respectively for glycated hemoglobin (HbA1c) and OS 

markers, such as superoxide dismutase (SOD), total antioxidant status (TAS), 

thiobarbituric acid reacting substances (TBARS) and salivary peroxidase (SPO), 

assessment. Collections were performed at baseline and 30 days after treatment, 

previously to clinical evaluation and reevaluation. GCP patients (DMPC and PC) 

were submitted to NSPT, and those with periodontal health (DM and C) received oral 

hygiene instructions and prophilaxys only. Results: At baseline, DMPC and PC 

patients showed PD, BOP, PI and CAL higher levels when compared to DM and C 

groups (p<0.05). After NSPT, all these clinical parameters had significant 

improvement (p<0.05) in both groups. HbA1c medians were significantly higher in 

DMPC when compared to DM, at baseline, however, the NSPT did not improved 



 

 

after 1 and 3 months of glicemic control, though percentual reduction (0.4%) 

observed at clinical point of view might be considered important. As to laboratorial 

analysis, in DMPC group, TBARS levels were significantly decreased compared to 

DM, PC and C (p<0.05), and SPO activity were significantly higher than PC and C 

(p<0.05), with negative correlation between TBARS and SPO (r=-0.35; p=0.002), 

while TAS levels and SOD activity did not show any significant differences among 

studied groups (p>0.05). After NSPT, TBARS levels increased significantly, and SPO 

decreased significantly only in DMPC group (p<0.05 and p<0.05), whereas SOD and 

TAS values remained unchanged in DMPC and PC groups. Conclusion: At 

baseline, TBARS levels and SPO activity have been altered in DMPC patients and 

with results that showed inverse correlation between TBARS/SPO, and after NSPT, 

another modification occurred. OS markers levels behavior in WS showed a search 

for balance and this might be changed by medication use, as metformin. 

 

 

Keywords: Type 2 diabetes. Chronic periodontitis. Treatment. Superoxide dismutase. 

Antioxidants. Peroxidase. TBARS. Lipid peroxidation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A periodontite crônica (PC) é uma doença periodontal (DP) que representa o 

estado de inflamação crônica não-reversível das estruturas de suporte dental que, 

quando não tratada, progride para a destruição do osso alveolar, causando 

mobilidade e subseqüente perda dental (Offenbacher, 1996). Evidências clínicas 

relatam que a susceptibilidade da periodontite é aproximadamente três vezes maior 

em indivíduos com diabetes (Mealey; Oates, 2006). O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

é uma doença crônica inflamatória decorrente da resistência à insulina e é o fator de 

risco mais importante para a periodontite, sendo o controle glicêmico fator chave 

para determinar o aumento deste risco (Preshaw et al., 2012). A patogenia de 

ambas as doenças tem sido associada ao estresse oxidativo (EO). 

A geração excessiva de espécies reativas de oxigênio (ERO) e radicais de 

oxigênio tais como superóxido (O2•−), peróxido de hidrogênio (H2O2) e ânion hidroxila 

(OH−), resulta no fenômeno EO, que está envolvido na patogênese de mais de 100 

doenças, como sua causa ou conseqüência (Gutteridge, 1993). Entre elas estão a 

artrite reumatóide, AIDS, câncer, diabetes mellitus (DM) e mais recentemente, a 

periodontite (Chapple, 1997). O EO leva à peroxidação lipídica (LPO) e conseqüente 

danos à integridade celular (Wei et al., 2010), e, para neutralizar seus efeitos 

deletérios, o organismo desenvolveu a habilidade de eliminar as EROs e radicais 

livres através da ação de antioxidantes (AO) enzimáticos e não-enzimáticos (Kim et 

al., 2010), tais como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa (GSH), 

entre outros, que podem ser encontrados em tecidos e fluidos corporais, como a 

gengiva, fluido gengival (FG) e saliva (Jacoby; Davies, 1991; Brock et al., 2004). 

Outro mecanismo de defesa existente, além do sistema AO (SAO), é o 

sistema de peroxidase salivar (SPS), que consiste em enzimas peroxidases, como 

peroxidase salivar (SPO) e mieloperoxidase (MPO), de H2O2 e íon tiocianato (SCN−) 

(Tenovuo; Pruitt, 1984). Além de proteger contra o acúmulo tóxico de H2O2, o SPS 

gera produtos que regulam o crescimento e metabolismo de bactérias, fungos e 

vírus, e inativam compostos mutagênicos e carcinogênicos (Tenovuo; Pruitt, 1984).  

Recentemente especial atenção tem sido focada no papel das EROs, SPS e 

SAO, e produtos da LPO na patologia de doenças crônicas como na periodontite e 

na DM. Baynes e Thorpe (1999), Giugliano et al. (1996) e Reznick et al. (2006) 
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verificaram uma forte influência do EO na DM, enquanto que Panjamurthy et al. 

(2005), Tsai et al. (2005), Akalin et al. (2007) e Guentsch et al. (2008) mostraram 

que os produtos de LPO e a capacidade ou estado total AO (TAC ou TAS) 

desempenham um papel importante na progressão da periodontite. A possível 

associação entre o estado comprometido dos AOs na saliva (Sculley; Langley-

Evans, 2003), o aumento dos danos oxidativos em pacientes com periodontite 

(Canakci et al., 2007; Brock et al., 2004; Chapple et al., 2007), a maior liberação de 

O2•− pelos neutrófilos em indivíduos diabéticos pobremente controlados (Karima et 

al., 2005), entre outros achados (Akalin et al., 2005), são alguns indícios que 

confirmam o reconhecimento do papel do EO e seus produtos sobre os mecanismos 

patológicos do DM e da periodontite. 

A melhora das condições clínicas periodontais é resultante do tratamento 

periodontal não-cirúrgico (TPNC), que, além de exercer efeitos benéficos 

influenciando positivamente o controle metabólico de pacientes diabéticos com PC 

(Faria-Almeida et al., 2006; Navarro-Sanchez et al., 2007), tem mostrado diminuir os 

níveis de LPO e atividade do SPS em pacientes diabéticos e sistemicamente 

saudáveis com PC (Sonoki et al., 2006; Gonçalves et al., 2008; Wei et al., 2010), 

além de aumentar a capacidade de defesa AO nesses pacientes (Wei et al., 2010; 

Akpinar et al., 2013; Novakovic et al., 2014). 

Um dos veículos biológicos mais estudados para auxiliar no diagnóstico de 

doenças sistêmicas é a saliva. A saliva total (SALT) é constituída de FG, células 

imunes e metabólitos teciduais (Navazesh, 1993; Kaufman; Lamster, 2000), e sua 

análise pode ser relevante, pois pode refletir e representar as condições intra-orais 

mais rigorosamente. Pode ser especialmente benéfica na determinação tanto do 

estado quanto da progressão da doença, por meio da busca por biomarcadores que 

possam melhor caracterizar esta doença (Taba et al., 2005). Além disso, evidências 

têm buscado mostrar que a SALT também pode ser um meio de auxílio no 

diagnóstico, na determinação de um perfil, e no diagnóstico de doenças como o 

DM2 e a DP através desses biomarcadores. Assim, seria interessante avaliar o 

comportamento dos biomarcadores de EO relacionados com a DP na SALT de 

pacientes com DM2 antes e após o TPNC.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O EO, fenômeno causado pelo distúrbio do equilíbrio entre a geração ERO e 

AO em favor dos oxidantes, danifica o organismo após exposição a altas 

concentrações de ERO e/ou abatimento do SAO (Sies, 1991), e tem sido 

relacionado a diversas patologias como a periodontite crônica (Akalin et al., 2005; 

Chapple et al., 1997; Trivedi et al., 2014) e ao DM e suas complicações 

(Seghrouchini et al., 2002; Giacco; Brownlee, 2010).  

 

 

2.1 PERIODONTITE CRÔNICA 

 

 

As DPs, doenças crônicas mais comuns da cavidade oral dos seres humanos 

(Mealey; Oates, 2006), compreendem um grupo de condições inflamatórias que 

afetam as estruturas de suporte da dentição, como a gengiva, cemento, ligamento 

periodontal e osso alveolar, e seu principal agente etiológico é o biofilme 

periodontopatogênico (Armitage, 1999). A PC consiste na inflamação crônica dos 

tecidos de sustentação do dente, resultando na perda de fibras colágenas e inserção 

da superfície da raiz, formação de bolsas periodontais profundas e reabsorção do 

osso alveolar, que, se não tratada, leva à mobilidade e subseqüente perda do dente 

(Offenbacher, 1996; Preshaw et al., 2012).  

A prevalência das DPs varia significantemente em diferentes regiões do 

mundo e há indícios de que pode ser mais prevalente em nações em 

desenvolvimento do que nas mais desenvolvidas (Albandar, 2002; Albandar; Rams, 

2002), nas quais aproximadamente 50% dos adultos e mais de 60% de indivíduos 

com mais de 65 anos apresentam periodontite severa, impactando 10% a 15% da 

população total (Chapple et al., 2013). Um estudo que avaliou a perda de inserção 

numa população brasileira mostrou que de três a cada quatro indivíduos com mais 

de 30 anos, possuem pelo menos um dente com perda de inserção maior ou igual a 

5 mm (Susin et al., 2004). Já nos Estados Unidos no período de 2009-2010, sua 
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prevalência foi de 47,2% (cerca de 64.7 milhões de adultos acima de 30 anos) (Eke 

et al., 2012).  

Tanto a manifestação quanto a progressão da PC são influenciadas por 

diversos fatores como resposta imune comprometida, fatores sociais e 

comportamentais (fumo e deficiências nutricionais), sistêmicos (DM, osteoporose), 

genéticos (síndromes e polimorfismos), anatômicos, composição da placa bacteriana 

e medicações que causem o crescimento gengival (bloqueadores de cálcio, 

fenitoína, ciclosporina) (Pihlstrom, 2001; Nunn, 2003). A maior parte da destruição 

tecidual é causada indiretamente pela resposta do hospedeiro (Van Dyke et al., 

1993) à produção local de mediadores pró-inflamatórias estimuladas por bactérias 

anaeróbicas Gram-negativas do biofilme subgengival, como o Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis (Pg) e Fusobacterium nucleatum 

(Fn), e seus produtos (Lilgenberg et al., 1994; Van Dyke; Serhan, 2003). A resposta 

inflamatória a essas bactérias envolve a geração de radicais de oxigênio, como o 

O2•−, H2O2, OH−, liberados por leucócitos polimorfonucleares (PMN) durante a 

fagocitose (Gustafsson; Asman, 1996; Katsuragi et al., 2003). 

 

 

2.2 O DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

 

O DM compreende um grupo de desordens heterogêneas caracterizadas pela 

alteração da tolerância à glicose e do metabolismo de lipídios e carboidratos, o qual 

está associado com um grande número de complicações vasculares resultantes da 

hiperglicemia (Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1993), 

comprometendo vários órgãos como o coração, olhos, rins, nervos e sistema macro 

e microvascular no longo prazo (Mokdad et al., 2001; Mealey; Oates, 2006). A 

hiperglicemia aparece gradualmente com ausência de sinais ou sintomas, e por isso 

os diabéticos podem permanecer não-diagnosticados por muitos anos (DeFronzo; 

Ferrannini, 1991). O diagnóstico precoce melhora as chances de prevenir danos e 

custos decorrentes das complicações do DM (Federação Internacional do Diabetes, 

IDF, 2013), sendo o teste de hemoglobina glicada (HbA1c) o mais empregado para 

monitorar o controle glicêmico geral (ADA, 2003; Virtue et al., 2004).  
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Segundo a Federação Internacional do Diabetes (IDF) de 2015, há cerca de 

387 milhões de pessoas no mundo que vivem com DM, sendo que na América 

Central e América do Sul a prevalência foi de 8.1%. Um dado alarmante sobre este 

estudo do IDF (2015) é que a cada 7 segundos, uma pessoa morre em decorrência 

dessa doença e/ou suas complicações, e, apenas em 2014, houve 4.9 milhões 

mortes. 

Este aumento está diretamente associado com crescimento da taxa de 

obesidade na população, considerando que a população mundial está se tornando 

mais velha, e ao mesmo tempo mais obesa devido ao estilo de vida sedentário 

(Mealey; Oates, 2006; IDF, 2013). 

As duas principais formas do diabetes, tipo 1 (DM1) e tipo 2, dividem diversas 

co-morbidades, mas são caracterizadas por possuírem etiologias distintas. O DM1, o 

tipo mais prevalente em crianças e adolescentes, ocorre quando as células-β do 

pâncreas são destruídas e uma quantidade insuficiente de insulina é produzida, 

sendo na maioria dos casos resultado de uma inflamação autoimune com destruição 

e apoptose das células-β (Donath; Halban, 2004). O DM2 se desenvolve através da 

resistência à insulina produzida endogenamente nas células-alvo (ADA, 2005), ou 

através de anormalidades na via de sinalização da insulina (DeFronzo, 1992). A alta 

prevalência do DM2 não só é dependente da idade do indivíduo, mas também tem 

sido diretamente relacionada com o aumento da quantidade de tecido adiposo 

visceral, que é visto como regulador de hormônios de onde moléculas 

metabolicamente ativas são liberadas inibindo a habilidade de resposta à insulina 

(Graves et al., 2007). 

 

 

2.3 O DIABETES MELLITUS E A DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

O DM tem sido inequivocadamente confirmado como o principal fator de risco 

para periodontite e está entre os fatores e indicadores de risco associados com a 

ocorrência das formas mais destrutivas das DPs, a periodontite (Preshaw et al., 

2012). 
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2.3.1 Diabetes mellitus influenciando a doença periodontal 

 

 

A literatura atual mostra que a atividade das células imunes ou PMN, como os 

neutrófilos, monócitos e macrófagos, apresentam-se alteradas pela hiperglicemia em 

pacientes diabéticos (AAP, 1999a) nos quais há um comprometimento da aderência 

neutrofílica, da quimiotaxia e fagocitose (Alba-Loureiro et al., 2007), e também 

aumento da apoptose em resposta a infecção por Pg (He et al., 2004; Liu et al., 

2004; Liu et al., 2006).  

A hiperglicemia crônica também ativa o mecanismo da proteína kinase c 

(PKC) fazendo com que os leucócitos fagocíticos liberem maior quantidade de O2•− 

quando comparados com célula normais (Karima et al., 2005). Quando a glicose 

reage com proteínas, resulta na formação dos produtos finais de glicação avançada 

(AGE), afetando diretamente a função de proteínas, ou, indiretamente através da 

sua ligação com seu receptor de membrana de AGE (RAGE). A interação AGE-

RAGE nos tecidos periodontais aumenta o EO celular através da geração de ERO 

resultando na ativação do fator de transcrição nuclear k-B (NF-kB) (Lander et al., 

1997), que vai alterar o fenótipo dos monócitos/macrófagos, ocasionando no 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias tais como interleucina (IL)-1β, 

IL-6 e fatores de necrose tumoral-α (TNF-α) (Paques et al.,1997; Lalla et al., 2001). 

Desta maneira, a quimiotaxia prejudicada de PMN no diabético pode influenciar na 

severidade da destruição periodontal (Manouchehr-Pour et al., 1981). Apesar da 

diminuição da função neutrofílica, os monócitos/macrófagos podem apresentar uma 

super-regulação na resposta aos antígenos bacterianos, resultando no aumento da 

produção de mediadores pró-inflamatórios, como o TNF-α (Salvi et al., 1997; Naguib 

et al., 2004) e ERO como o O2•− (Katsuragi et al., 2003; Matthews et al., 2007). 

 

 

2.3.2 Doença periodontal influenciando o diabetes mellitus 

 

 

As DPs podem ter um grande impacto no estado metabólico no diabético, 

podendo aumentar o risco de piora no controle glicêmico no longo do tempo (Taylor 
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et al., 1996), contribuir para o aparecimento de outras doenças altamente 

prevalentes em diabéticos como a aterosclerose e doenças cardiovasculares 

(Saremi et al., 2005), além de poder também induzir ou perpetuar um estado 

crônico-inflamatório sistêmico elevado (Loos, 2005). A obesidade, um dos maiores 

fatores de risco do DM, altera as funções metabólicas e endócrinas do tecido 

adiposo (Fernandez-Real et al., 2003). O tecido adiposo produz hormônios como 

leptinas, resistinas e adiponectina que participam de várias funções metabólicas, 

como na sensibilidade à insulina (Ronti et al., 2006) e na liberação de mediadores 

pró-inflamatórios como TNF-α e IL-6, exacerbando a resistência à insulina 

(Mohamed-Ali et al., 1997).  

A resistência à insulina pode se elevar na presença de infecções bacterianas 

ou virais em pessoas sem DM, podendo persistir por semanas ou meses até a 

saúde ser restabelecida. A bolsa periodontal é um sitio de ferida bacteriana 

persistente, e como a hiperglicemia também reflete no FG, pode impedir diretamente 

a capacidade de cicatrização da ferida dos fibroblastos no periodonto (Mealey; 

Oates, 2006). Consequentemente ocorre a inibição da inserção e alastramento das 

células responsáveis pela cicatrização e turnover tecidual normal (Ficara et al., 1975; 

Nishimura et al., 1998). As infecções por bactérias periodontais Gram-negativas 

também podem aumentar a resistência à insulina, e quando estas condições 

acontecem em um indivíduo com DM já estabelecido, o controle glicêmico pode se 

agravar (Sammalkorpi, 1989; Genco et al., 2005). Entretanto, estudos clínicos 

mostraram que o tratamento periodontal pode reduzir a inflamação e restaurar a 

sensibilidade à insulina, melhorando o controle metabólico (Miller et al., 1992; Grossi 

et al., 1997; Rodrigues et al., 2003). 

A interação desses mecanismos no diabético com uma DP pré-existente 

fornece uma compreensão da destruição periodontal exacerbada neste paciente, e 

também pode explicar o motivo de terem maior risco para periodontite.  
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2.4 O ESTRESSE OXIDATIVO, A PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA E O SISTEMA 

ANTIOXIDANTE 

 

 

O metabolismo aeróbico normoreativo é caracterizado pela formação estável 

das EROs (Sies, 1991), um termo coletivo usado para elementos não apenas 

radicais de oxigênio como o O2•− e ânion OH−, mas também alguns derivados de 

oxigênio que não contém elétrons não pareados, tais como H2O2 e ácido hipocloroso 

(HOCl) (Halliwell; Cross, 1994). Mecanismos como vazamento de elétrons da cadeia 

de transporte da mitocôndria, doação de elétrons por enzimas, reações de auto-

oxidação (Gutteridge; Halliwell, 1989; Fridovich, 1989; Imlay; Fridovich, 1991) e 

produtos da fagocitose como parte da resposta inflamatória, podem gerar as EROs 

(Babior; Woodman, 1990). A geração equilibrada entre ERO e AO é indispensável 

nos processos biológicos e bioquímicos do organismo, tais como na sinalização 

intracelular, diferenciação celular, controle de crescimento, apoptoses, e sistema 

imune (Roberts; Sindhu, 2009). Quando este equilíbrio é rompido, ocorre o EO, que 

foi definido por Sies (1991) como 'distúrbio no equilíbrio pró-oxidante-antioxidante a 

favor do primeiro, levando a prejuízos potenciais'.  

Os danos oxidativos aparecem após a exposição relativa às altas 

concentrações de EROs e/ou diminuição da geração de AO (Sies, 1991). As células 

desenvolveram diversos mecanismos de defesa para neutralizar as EROs, remover 

os oxidantes prejudiciais e combater seus danos (Halliwell; Gutteridge, 1990; 

Chapple, 1997), como o SAO. O termo AO foi definido por Halliwell e Gutteridge 

(1990) como 'qualquer substância que, quando presente em baixas concentrações 

comparadas com aquele de um substrato oxidável, atrasa ou inibe significantemente 

a oxidação daquele substrato' (Gutteridge; Halliwell, 1989). e está presente em todos 

os fluidos e tecidos do corpo (Chapple, 1996). 

O SAO e ERO agem em conjunto e, analisando-se apenas um AO 

isoladamente dos outros, além de dispendioso, fornece uma visão incompleta do 

quadro geral do indivíduo ou população O método de análise da TAC ou TAS tem 

sido utilizada como uma referência do estado de defesa e EO no organismo (Griffiths 

et al., 2002). Estudos anteriores que investigaram indivíduos sistemicamente 

saudáveis com PC observaram resultados contraditórios, como a diminuição 

(Chapple et al; 1997), o aumento (Su et al., 2009) ou inalteração (Moore et al., 1994; 
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Brock et al., 2004) dos níveis de TAS/TAC nesses pacientes. Dentre os estudos com 

indivíduos portadores de DM2, concordando com Pendyala et al. (2013) que 

verificaram níveis aumentados de EO salivar nos diabéticos que levou a depleção da 

TAC, Allen et al. (2011) também verificaram níveis reduzidos de AO em indivíduos 

portadores de DM2 e PC, enquanto que Zloczower et al. (2007) verificaram um 

aumento geral de AO em indivíduos com DM2. 

O O2•− é uma ERO que atua como um agente oxidante primário, presente em 

todos os organismos vivos, e é removido espontaneamente dos tecidos pela 

dismutação, catalisada pela enzima SOD, formando H2O2 e O2 (McCord; Fridovich, 

1969). A SOD é uma enzima AO intra e extracelular que responde prontamente ao 

EO agindo como sistema de defesa celular endógeno juntamente com outros AO 

(Halliwell; Gutteridge, 1990; McCord, 1993; Waddington et al., 2000). A SOD pode 

ser caracterizada de acordo com seu local de origem, representada pela SOD-Cu e 

SOD-Zn no citosol, SOD-Mn na mitocôndria e SOD-Cu e SOD-Zn extracelular 

(Halliwell, 1996; Fridovich, 1997). A SOD também foi localizada dentro do ligamento 

periodontal humano e pode representar um mecanismo de defesa importante dentro 

das células gengivais contra a liberação de O2•− (Jacoby; Davis, 1991). 

O H2O2 é um oxidante fraco com muitas funções fisiológicas e é gerado após 

a dismutação do O2•− pela SOD, possuindo um grande potencial destruidor devido à 

sua habilidade de atravessar membranas celulares (Gutteridge; Halliwell, 1989). 

Depois de formado, o H2O2 pode ser convertido posteriormente em água pela via da 

catalase, ou pode sofrer a reação de Fenton, que resulta na formação do ânion OH− 

a partir da presença de metais de transição (Chapple, 1997). O ânion OH− é o 

oxidante mais reativo conhecido e possui diversos mecanismos de destruição, como 

a quebra da fita de DNA, que leva a mutações gênicas, e morte celular (Cochrane, 

1991). Pode também estimular a reação de LPO, que ocorre quando a geração de 

ânions OH− próxima a membrana fosfolipídica celular ataca a cadeia lipídica, 

formando radicais intermediários, como radical peroxil, H2O2 e hidroperóxidos 

lipídicos (Chapple, 1997). O acúmulo desses hidroperóxidos pode romper a 

membrana ou formar aldeídos citotóxicos, como o malondialdeído (MDA), levando a 

abertura dos poros intracelulares e por fim, a morte celular (Halliwell, 1991; Chapple, 

1997). A LPO celular desempenha um papel importante no envelhecimento, 

aterosclerose, e complicações do DM (Lodovici et al., 2009). Seus produtos podem 

ser mensurados através da determinação do MDA, cujo teste mais comum para sua 
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avaliação é a detecção das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

(Rumley; Paterson, 1998).  

A mensuração de TBARS é comumente utilizada como marcador de EO; são 

formadas de produtos durante a oxidação de ácidos graxos insaturados, pelo ataque 

de EROs. Foram encontrados níveis elevados de TBARS em indivíduos diabéticos 

(Greismacher et al., 1995), assim como foram também associados com a DP 

quando mensurados diretamente nos tecidos gengivais (Tuter et al., 2001). Esse 

mesmo marcador também foi detectado na saliva onde níveis maiores de TBARS 

foram encontrados em indivíduos com periodontite (Trivedi et al,. 2014).  

Maior atividade de SOD, CAT e glutationa peroxidase (GSHPx) foi verificada 

no plasma, na gengiva e em eritrócitos nos indivíduos com PC devido a geração 

excessiva de TBARS nos sítios inflamados (Panjamurthy et al., 2005). A LPO 

aumentada também foi encontrada na região periodontal/bolsa, ou seja, no fluido 

gengival (FG), no plasma e na saliva de indivíduos com PC (Tsai et al., 2005; Akalin 

et al., 2007; Trivedi et al., 2014), e no plasma de indivíduos com DM2 (Seghrouchini 

et al., 2002). Bastos et al. (2012) também encontraram níveis aumentados de LPO 

no plasma de pacientes portadores de DM2 e PC, assim como no estudo de Trivedi 

et al. (2014). 

 

 

2.5 SALIVA E O SISTEMA PEROXIDASE 

 

 

A saliva possui um papel fundamental na manutenção da saúde oral, 

contendo diversos fatores antimicrobianos, como por exemplo, a enzima peroxidase 

(PO), que faz parte do SPS. O SPS é o sistema de defesa não-imunológico mais 

importante da saliva, consistindo de SPO e SCN-, originados das glândulas 

salivares, e de MPO, derivada dos PMN do FG, dentre outros componentes 

(Tenovuo; Pruitt, 1984). A enzima SPO catalisa a oxidação do SCN- através do 

H2O2, que é excretado pelas células e bactérias orais para produzir ácido 

hipotiocianoso e íon hipotiocianito, que vão inibir o metabolismo e crescimento de 

espécies patogênicas (Pruitt, 1987), protegendo a mucosa oral e os dentes, 

regulando as espécies e seus números (Mandel, 1989).  
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A PO e a MPO foram amplamente estudados na saliva no DM (Guven et al., 

1996; Wiersna et al., 2008; Gorudko et al., 2012) e na DP (Miyasaki; Nemirovskiy, 

1997; Gonçalves et al., 2008; Meschiari et al., 2013). Foi relatado um aumento da 

atividade SPO em gengivite experimental, uma vez que ocorre uma exsudação de 

leucócitos através do sulco gengival para a saliva, diminuindo sua atividade após 

higiene oral normal (Smith et al., 1984). A MPO é uma enzima armazenada, mais 

precisamente, nos grânulos azurófilos nos neutrófilos, dentro dos quais possui um 

mecanismo de defesa mediando a morte substâncias bacterianas (Klebanoff, 2005), 

podendo ser detectada tanto na saliva quanto no FG (Gonçalves et al., 2008). A 

MPO catalisa a conversão do H2O2 e cloreto em HOCl, que é um potente oxidante 

produzido pelos neutrófilos com uma potente ação antimicrobiana (O'Brien, 2000). 

No FG, o aumento da atividade da MPO tem sido associado com a inflamação 

proveniente da DP (Smith et al., 1984; Cao; Smith, 1989; Gonçalves et al., 2008). Os 

oxidantes derivados da MPO contribuem para danos teciduais, iniciação e 

propagação de doenças inflamatórias crônicas e agudas (Nagler et al., 2002).  

O uso da saliva para o monitoramento e estado de doença é altamente 

desejável para a promoção e cuidados da saúde, uma vez que representa a primeira 

linha de defesa da cavidade oral, pois se trata de um líquido complexo, que consiste 

de secreções das glândulas salivares maiores e menores que reflete o estado 

sistêmico do indivíduo. Já a SALT consiste de uma mistura de fluidos orais, o que 

inclui secreções das glândulas salivares maiores e menores, além de constituintes 

de origem não-salivares derivadas do FG, secreções brônquicas expectoradas, soro 

e células sanguíneas das lesões orais, assim como bactérias e seus produtos, vírus 

e fungos, células epiteliais descamadas e restos alimentares (Mandel; Wotman, 

1976; Sreebny, 1992). A maior parte da água e moléculas da saliva é derivada da 

vasculatura local (Miller et al., 2010), e por isso muitos componentes encontrados no 

plasma podem ser detectados na saliva (Loo et al., 2010). Sendo assim, a saliva 

pode refletir vários estados de saúde e doença do paciente (Mandel, 1993), e um 

número crescente de doenças e condições sistêmicas tem sido mostrado refletir na 

saliva (Wong, 2006). Sua análise pode ser especialmente benéfica na determinação 

da condição da saúde oral atual, por meio da busca de biomarcadores que possam 

melhor caracterizar a doença (Taba et al., 2005).  

 
3 PROPOSIÇÃO 
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Os objetivos do presente estudo foram descritos abaixo: 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

Avaliar o comportamento dos biomarcadores de estresse oxidativo 

relacionados com a doença periodontal na saliva total de pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2 antes e após o tratamento periodontal não-cirúrgico.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Avaliar a influência da periodontite no comportamento dos marcadores de EO 

TBARS, SOD, TAS e SPO na saliva total de pacientes sistemicamente saudáveis 

com ou sem periodontite crônica e compará-los com os níveis presentes em 

pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 com e sem periodontite.  

 

 

 Avaliar a influência do diabetes mellitus tipo 2 no comportamento dos 

marcadores de EO TBARS, SOD, TAS e SPO na saliva total de pacientes 

portadores de diabetes do tipo 2 com e sem periodontite crônica e compará-los com 

pacientes sistemicamente saudáveis com e sem periodontite. 

 

 

 Avaliar o efeito do tratamento periodontal não-cirúrgico sobre os marcadores 

de EO TBARS, SOD, TAS e SPO na saliva total de pacientes com diabetes mellitus 

tipo 2 e sistemicamente saudáveis com periodontite. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) pela 

Faculdade de Odontologia de São Paulo (FOUSP), protocolo 152/2009 (Anexo A) e 

pelo CEP pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), protocolo 0643/2011 

(Anexo B). Antes do início do estudo, todos os participantes foram informados, em 

detalhes, dos procedimentos e assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido, autorizando a participação nesta pesquisa (Apêndice A). 

 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Este estudo consiste em um ensaio clínico de delineamento paralelo com 

intervenção (TPNC) e avaliação pós-tratamento de curto prazo (um mês) em 

pacientes portadores de DM2 (ADA, 2005) e PC generalizada de leve a moderada 

(Armitage, 1999).  

A figura abaixo (figura 4.1) mostra a linha do tempo descrevendo todos os 

passos clínicos e os respectivos tempos do delineamento do estudo.  

 

 

4.2 TRIAGEM 

 

 

 Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2  

 

 

Os pacientes com DM2 foram recrutados no Centro de Diabetes da UNIFESP 

e estavam sob tratamento e supervisão do endocrinologista responsável Prof. Dr. 

Sérgio A. Dib, ao qual os submetia a um tratamento médico adequado para o 

controle glicêmico. 
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Figura 4.1 Linha do tempo do estudo mostrando o intervalo de tempo entre as abordagens clínicas. A 

seleção do paciente foi realizada de acordo com a história médica e avaliação dos 
prontuários. Após a inclusão, os pacientes passaram pela avaliação periodontal, uma 
semana depois pelas coletas de sangue periférico e saliva total, e novamente após uma 
semana, passaram pelo tratamento periodontal. Antes da reavaliação, cada paciente 
aguardou cerca de 4 semanas para coletas de saliva e sangue. Para o controle 
metabólico, os pacientes tiveram o sangue periférico coletado novamente aos 12 semanas 

 

 

 Pacientes com Periodontite Crônica 

 

 

A inclusão dos pacientes sistemicamente saudáveis e com periodontite foi 

baseada na avaliação das fichas de anamnese e exame clínico periodontal durante 

a triagem na Clínica de Pós-Graduação da disciplina de Periodontia da FOUSP. 

 

 

4.3 TAMANHO DA AMOSTRA 

 

 

O tamanho da amostra foi baseado no estudo de Gonçalves et al. (2008) o 

qual possui um delineamento semelhante ao presente estudo onde também avaliou-

se marcadores de EO em diabéticos com periodontite, antes e após o TPNC. 
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4.4 GRUPOS  

 

 

Foram incluídos 121 pacientes distribuídos nos seguintes grupos: 

 

 Grupo DMDP - 31 pacientes portadores de DM2 e com PC generalizada 

 Grupo DM - 31 pacientes portadores de DM2 e com periodonto 

saudável 

 Grupo DP - 31 pacientes sistemicamente saudáveis com PC 

generalizada  

 Grupo C - 28 pacientes sistemicamente e periodontalmente saudáveis 

(controle saudável) 

 

 

4.5 PAREAMENTO  

 

 

Para tornar a análise dos dados obtidos mais homogênea, os pacientes 

incluídos foram pareados seguindo os seguintes critérios: 

 

 Gênero (masculino e feminino) para os grupos DMPC/PC e DM/C 

 Idade (± 5 anos). 

 

 

4.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Todos os pacientes incluídos deveriam apresentar idade entre 35 e 65 anos e 

no mínimo 15 dentes naturais (excluindo os 3º molares). Nos pacientes 

sistemicamente saudáveis adotamos o teste de glicemia rápida para comprovarmos 

a ausência do DM2, que não poderia ser superior a 100 mg/dL. 
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 Periodontite Crônica Generalizada, de Leve a Moderada 

 

 

Os indivíduos com PC generalizada de leve à moderada foram diagnosticados 

a partir dos critérios clínicos e radiográficos adaptados propostos pela Academia 

Americana de Periodontia (AAP) (AAP, 1999b), onde os pacientes deveriam 

apresentar:  

 

 Pelo menos 30% dos sítios com profundidade clínica de sondagem (PCS) 

≥ 5 mm, e no máximo 60% dos sítios com PCS ≤ 7 mm; 

 Nível clínico de inserção (NCI) ≥4 mm;  

 Placa visível; 

 Sangramento à sondagem (SS).  

 

 

 Diabetes Mellitus tipo 2 

 

 

Os pacientes com DM2 incluídos no estudo deveriam apresentar: 

 

 

 Diagnóstico do diabetes por no mínimo 5 anos de duração;  

 Percentuais sanguíneos de HbA1c entre 6,5% e 8,5% (UKPDS 1998) no 

início do estudo. 

 Uso de medicamentos para o controle do DM (agentes hipoglicemiantes, o 

uso de insulina ou a combinação de agentes hipoglicemiantes + insulina) 

reportados no histórico médico. 
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4.7 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

 

Os pacientes que apresentassem qualquer um dos seguintes critérios foram 

excluídos do estudo: 

 

 Indivíduos com bolsas periodontais > 7 mm; 

 Condição sistêmica (exceto DM) que possa interferir na progressão da 

doença periodontal (ex: desordens imunológicas); 

 Uso de medicamentos tais como agentes anticoagulantes, antibióticos, anti-

neoplásicos, contraceptivos ou antidepressivos nos últimos 6 meses; 

 Uso de antiinflamatórios nos últimos 3 meses antes do início do estudo; 

 História de reações anafiláticas; 

 Aparelhos ortodônticos, fumantes e/ou gestantes; 

 Tratamento periodontal nos últimos 6 meses antes do início deste estudo; 

 Múltiplas complicações decorrentes do DM (retinopatias, hipertensão, 

nefropatias ou neuropatias). 

 
 
4.8 AVALIAÇÃO PERIODONTAL 

 

 

O exame clínico periodontal foi realizado por um único examinador 

previamente treinado e calibrado (A.P.S.B.) no início do estudo, com o objetivo de 

realizar o diagnóstico do indivíduo, e após 4 semanas do tratamento periodontal, 

para a reavaliação. Todos os dentes, exceto os terceiros molares, foram avaliados 

em 6 sítios (mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual, disto-

lingual), com a utilização de sondas periodontais milimetradas tipo Carolina do Norte 

15 mm (HuFriedy do Brasil, RJ, Brasil), para os seguintes parâmetros: 
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 Índice de placa (IP) (O'Leary et al.,1972); 

 Distância da linha esmalte-cemento à margem gengival; 

 PCS; 

 NCI; 

 SS (Lenox; Kopczyk, 1973); 

 Supuração;  

 Mobilidade; 

 Envolvimento de Bi ou Tri-furcação (Hamp et al.,1975) 

 

 

4.9 CALIBRAÇÃO DO EXAMINADOR 

 

 

A calibração do examinador foi realizada utilizando as sondas periodontais 

milimetradas tipo Carolina do Norte 15 mm (HuFriedy do Brasil, RJ, Brasil), segundo 

a metodologia descrita por Araújo et al. (2003), aonde o erro padrão de medida  

(e.p.m.) e erro médio percentual (e.m.p.) obedeceram um valor de k de 0.81 para os 

parâmetros clínicos periodontais contínuos (PSC e NCI). 

 

 
4.10 TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO 

 

 

 Pacientes com periodonto saudável  

 

 

Os pacientes com periodonto saudável, grupos DM e C, receberam profilaxia 

oral e instrução de higiene oral (IHO). 
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 Pacientes com Periodontite crônica Generalizada, de Leve a Moderada 

 

 

Os pacientes portadores de PC, grupos DMPC e PC, receberam TPNC, 

realizadas em até quatro sessões por um único clínico (D. Y. T.), de acordo com as 

características e condições apresentadas por cada paciente, que constituiu de: 

 

 IHO para controle de biofilme bacteriano; 

 Remoção de cálculo supragengival com o uso de ultrassom (Cavitron, 

Dentsply); 

 Eliminação de fatores iatrogênicos (restaurações, próteses, se necessário) 

e retentores de placa; 

 Raspagem, alisamento e polimento corono-radicular com instrumentação 

manual utilizando curetas de Gracey (Hufriedy do Brasil, RJ, Brasil) com 

complementação de ultrassom (Cavitron, Dentsply) por sextante; 

 Integração Clínica (restauração provisória de cáries, extração de dentes 

condenados, se necessário); 

 Revisão dos Procedimentos Básicos. 

 
 
4.11 REAVALIAÇÃO PERIODONTAL 

 

 

Finalizada a primeira fase, iniciou-se a fase do pós-tratamento, por um 

período de 4 semanas. Dentro deste período, os pacientes receberam controle de 

placa bacteriana profissional semanal (OHI, raspagem e profilaxia supragengival) até 

o momento da reavaliação.  

Na reavaliação, os pacientes foram re-examinados para os mesmos 

parâmetros clínicos inicialmente realizados conforme a avaliação clínica já descrita. 

Neste momento foi verificado se os pacientes apresentariam um controle de placa 

satisfatório e ausência de inflamação dos tecidos periodontais, sendo que aqueles 

que não se encaixaram neste perfil, foram excluídos do estudo.  
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4.12 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 

 Sangue Periférico 

 

 

A coleta de sangue foi realizada pelas manhãs, no mesmo dia das coletas de 

SALT, através de serviço contratado domiciliar, por uma enfermeira. As amostras de 

sangue foram utilizadas para a análise dos níveis de HbA1c dos pacientes 

diabéticos. 

 

 

 Saliva Total  

 

 

As coletas foram realizadas no período das 8:00 às 10:30 aonde o paciente 

deveria apresentar-se em jejum de no mínimo 2 horas antes da coleta. Previamente 

às coletas, os pacientes fizeram um bochecho com água destilada durante 1 minuto 

e depois eram submetidos à coleta de SALT. O método de coleta utilizado foi o não-

estimulado (cuspidela) (Nicolau, 2008), onde os pacientes depositavam as amostras 

de saliva total em tubos estéreis (tipo Falcon) durante 5 minutos. As amostras que 

apresentassem indícios de sangue foram descartadas. 

Imediatamente após as coletas, as amostras de saliva total foram 

centrifugadas a 5000 rpm por cinco minutos a 4ºC, aliquotadas em microtubos 

plásticos estéreis (eppendorfs) codificados de acordo com o código de cada 

paciente. Para o transporte das amostras até o freezer (-80ºC), as amostras foram 

armazenadas em gelo seco dentro de um isopor.  

 

 

4.13 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

As amostras de saliva total foram previamente descongeladas e centrifugadas 

a 1540 x g por 5 min e o sobrenadante foi separado e armazenado a -80 oC.  
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As análises laboratoriais dos marcadores TAS e SOD foram realizadas no 

laboratório de Biologia Oral do departamento de Materiais Dentários da FOUSP, 

com a supervisão da Prof. Dra. Alyne Simões Gonçalves e colaboração da Dra. 

Flávia Ibuki. As análises dos marcadores TBARS e SPO foram realizadas no 

laboratório de Farmacologia Bioquímica dos Radicais Livres, Inflamação e Dor do 

departamento de farmacologiado Instituto de Ciências Biomédicas, sob supervisão 

do Prof. Marcelo Nicolas Muscará e suporte laboratorial da especialista laboratorial 

Simone Aparecida Teixeira. 

 

 

 Quantificação das Proteínas Totais da Saliva 

 

 

Para analisar a concentração das proteínas totais na saliva foi utilizado o 

método de Peterson (1983), baseado nas reações do reagente biureto. O cobre em 

meio alcalino reage com a proteína gerando um complexo formado pelo cobre e pela 

própria proteína que apresenta aminoácidos fenólicos, que reduzem o reativo de 

Folin resultando em coloração azulada. Foram calculadas as taxas correspondentes 

em uma curva de referência estabelecida com a solução padrão de albumina (10 

μL/mL a 100 μg/mL). As amostras foram diluídas (1:100) em água destilada, e a 

seguir adicionou-se o composto formado por: Sulfato cúprico pentahidratado (0,2 

g/L), tartarato duplo de sódio e potássio (0,4 g/L), carbonato de sódio (20 g/L), SDS 

10% (5 g/50 mL) e hidróxido de sódio (3,2 g/100 mL). As amostras foram agitadas e 

incubadas durante 10 min. Em seguida, adicionou-se o reagente Folin Ciocalteau 

2N, realizando-se uma nova agitação e incubação por 40 min a temperatura 

ambiente. A leitura das absorbâncias a 700 nm foi realizada com água destilada em 

leitor de placas de ELISA (Molecular Devices, EUA). A concentração de proteínas foi 

expressa em μg/mL e posteriormente convertida em mg/mL. 
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 Análise enzimática da Peroxidase Salivar 

 

 

A atividade de peroxidase salivar foi avaliada através da medida de atividade 

de MPO que se baseia na velocidade de oxidação do substrato o-dianisidina na 

presença de H2O2 e evidenciada pela mudança de absorbância medida a 460 nm 

(Bradley et al., 1982). As amostras de saliva foram diluídas com solução de fosfato 

de potássio pH 6,0 contendo 0,5 % brometo de hexadeciltrimetilamônia (HTAB, 

Sigma Chem. Co, EUA). As misturas foram aquecidas durante duas horas a 60 °C 

para fins de inativação da catalase endógena (Ohta et al., 2003) e centrifugados a 

10000 rpm por 5 min a 4 ºC. A 10 µL das soluções foram acrescentados 200 µL de 

solução de fosfato de potássio (50 mM, pH 6) contendo 16,7 mg/mL de o-dianisidina 

(Sigma Chem. Co., EUA) e 0,0005 % de H2O2 em microplaca ELISA (Molecular 

Devices, EUA). A monitorização da velocidade de formação do produto de oxidação 

da o-dianisidina foi realizada registrando o aumento da absorbância da mistura a 

460 nm (leituras coletadas em intervalos de 10 s durante 5 min). A atividade de SPO 

foi calculada a partir da velocidade máxima da reação e o resultado foi expresso em 

U MPO/mL de saliva. Uma unidade de MPO é definida como a quantidade em µM de 

H2O2 degradada por minuto. 

 

 

 Quantificação do TBARS 

 

 

Aldeídos (principal malondialdeído - MDA) resultantes da LPO foram 

quantificados nas amostras salivares após a reação com ácido tiobarbitúrico em 

meio ácido, de acordo com método descritto por Bird e Drapers (1984). As amostras 

de saliva foram diluídas com solução de fosfato de potássio (50 mM, pH 7.4) 

contendo 12,6 mM de butil hidroxitolueno (BHT). A seguir, alíquotas de 200 µL da 

mistura (em duplicata) foram incubadas a 90C durante 45 min com 400 µL de 

solução contendo ácido tiobarbitúrico (0,37 %) em meio fortemente ácido (ácido 

tricloroacético a 15% e ácido clorídrico 0,25 N). No final da incubação, e após 

centrifugação durante 5 min a 10000 g, 300 µL dos sobrenadantes foram submetidos 

à extração do produto de reação com 300 µL de n-butanol com a adição de 30 µL de 
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solução aquosa saturada de cloreto de sódio através de agitação em vórtex por 30 s. 

Após centrifugação durante 2 min a 10000 g, 200 µL dos sobrenadantes (fase 

orgânica) foram pipetados em micro-placas para leitura dos valores de absorbância 

a 535 nm (corrigidos pelos valores de absorbância a 572 nm). Os resultados foram 

obtidos como nmol de aldeído por mL de saliva (nmol/mL) utilizando-se para o 

cálculo um coeficiente de extinção molar de 1.55 x 105 M-1 cm-1 e a atividade da LPO 

foi expressa em nmol de aldeído/mL de saliva. 

 

 

 Determinação da enzima Superóxido Dismutase  

 

 

A atividade de SOD foi determinada através da utilização do kit SOD - 

(RANSOD, Randox, UK). Neste método (Suttle; McMurray, 1983; Wooliams et al., 

1983) foi utilizada a xantina e xantina oxidase para gerar radicais O2•− os quais 

reagem com o reagente INT [2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenol)-5-feniltetrazolio cloridro], 

produzindo uma coloração rósea avermelhada  que pode ser lida a 505 nm. A 

atividade da enzima SOD, presente no homogenado glandular, foi medida através 

do grau de inibição desta reação. Uma unidade da enzima SOD (U SOD) é aquela 

capaz de causar 50% de inibição da taxa de redução do INT. Para este método 

foram utilizadas cubetas de plástico e a reação foi lida espectrofotometricamente. 

Uma curva padrão foi realizada e utilizada para os cálculos. O resultado foi expresso 

em U SOD/ mg de proteína. 

 

 

 Determinação do Status Total Antioxidante na Saliva 

 

 

O TAS foi determinado através do Kit TAS (Randox, UK). Neste método 

(Miller et al., 1993) o reagente 2,2'- Azino-di-[3-etilbenztiazolina sulfonado] (ABTS) 

foi incubado com a PO (metamioglobina) e os antioxidantes reagem com o H2O2 

para produzir o radical catiônico ABTS+. Este radical tem uma coloração estável 

verde-azulada a qual pode ser medida a 600 nm. Os AOs presentes no homogenado 

glandular causam supressão à formação desta coloração, sendo a queda na 
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coloração proporcional à concentração de AO na amostra. Para este método foram 

utilizadas cubetas de plástico e a reação foi acompanhada 

espectrofotometricamente. O resultado dos níveis de TAS foram expressos em nmol 

de AO/mg de proteína. 

Os cálculos foram realizados utilizando as seguintes fórmulas: 

 

Δ = Absorbância final - Absorbância inicial 

Tempo 

 

FATOR = concentração de padrão 

 (ΔAbranco - ΔApadrão) 

 

mmol por L de homogenado = FATOR x  (ΔAbranco - ΔAamostra) 

 

 

 

4.14 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

Os resultados do estudo foram analisados utilizando o programa Stata/IC12.0 

(StataCorp LP.College Station.US).  

Foi realizada a estatística descritiva para as variáveis qualitativas e 

quantitativas para toda amostra.  

Para as comparações entre as variáveis qualitativas, foi utilizado o teste Qui-

Quadrado.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para todas as variáveis 

quantitativas para avaliar a normalidade dos dados. As variáveis que não aderiram à 

curva de normalidade foram transformadas em log (SOD) ou foram utilizados testes 

não-paramétricos Mann-Whitney e Wilcoxon, representados por medianas e 

quartiles. 

As análises de variância, ANOVA e teste post-hoc Student-Newman-Keuls, 

foram utilizados para idade, volume de saliva, medicamentos, parâmetros clínicos 

(PCS, NCI, SS e IP) e enzimáticos (SOD, TAS, SPO e TBARS) no baseline para 

fazer a comparação entre os grupos DMPC, PC, DM e C. Foram realizadas análises 
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de regressão linear entre parâmetros enzimáticos (logSOD, TAS e TBARS) e 

clínicos (PCS, NCI, IP e SS) e volume salivar, e também análise de correlação (SPO 

e TBARS).  

Foi realizada a estratificação dos dados do TBARS de acordo com o tipo de 

tratamento com medicamentos, e os testes estatísticos ANOVA e teste t. 

Para as comparações entre o baseline e o pós-tratamento, foram utilizados o 

teste t de Student pareado para os paramétricos e Wilcoxon para não-paramétrico.  

Para significância estatística adotamos p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Todos os pacientes inicialmente selecionados terminaram o estudo, não 

havendo nenhuma intercorrência no decorrer das etapas.  

 

 

5.1 RESULTADOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

Os grupos dos pacientes diabéticos, DMPC e DM, foram compostos por 31 

pacientes cada, totalizando 62 pacientes, sendo o grupo DMPC composto por 15 

homens e 16 mulheres com a média de idade de 55 anos, variando entre 38 e 70 

anos, ao passo que no grupo DM, composto por 14 homens e 17 mulheres, foi 

observado uma média de idade de 55, variando entre 36 e 70 anos. Nos grupos dos 

pacientes sistemicamente saudáveis, o grupo PC foi representado por 14 homens e 

17 mulheres com a média de idade de 45, variando entre 35 e 64 anos, enquanto 

que o grupo C, apresentando 14 homens e 14 mulheres, teve a média de 48 anos, 

variando entre 37 e 60 anos.  

Os grupos dos pacientes diabéticos DMPC e DM tiveram idade 

significativamente maior quando comparados com os grupos DP e C (p<0,001 e 

p=0,022 respectivamente) e apresentaram uma média de duração da doença de 

10,87 (± 4,91) anos, grupo DMPC, e 11,64 (± 5,54) anos grupo DM.  

O controle metabólico foi supervisionado por um endocrinologista responsável 

e controlado através do tratamento com os medicamentos hipoglicemiantes. No 

grupo DMPC, 48% dos pacientes tomavam apenas MET, 26% tomavam apenas 

insulina e 26% associavam os dois, enquanto que no grupo DM, cerca de 70% 

utilizavam MET, 13% insulina e 17% os dois em associação (tabela 5.1). 

Além da insulina, outros medicamentos para o tratamento do diabetes foram 

utilizados associados com a MET como a gliclazida, glibenclamida e glimepirida. 
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Tabela 5.1 - Dados demográficos da população estudada 

 

Grupos DMPC DM PC C 

N 31 31 31 28 

Sexo (H/M)a 15/16 14/17 14/17 14/14 

Idadeb (mín-máx) 55 ± 8,35* (38-70) 55 ± 8,75* (36-71) 45 ± 10,12 (35-64) 47 ± 8,75 (37-61) 

Duração do diabetes 10,87 ± 4,91 11,64 ± 5,54   

Medicamentos (%) 

MET 48% MET 70% 

  INSU 26% INSU 13% 

MET+INSU 26% MET+INSU 17% 

 
H: homens; M: mulheres; MET: metformina, INSU: insulina.  
Idade e duração do diabetes representados em média ± desvio padrão.  

Testes estatísticos: aChi-Quadrado; bANOVA e teste post hoc Student-Newman-Keuls. 

Significância estatística quando p<0,05 
*Diferente significativamente de PC e C (p<0,001) 

 

 

5.2 RESULTADOS DA ANÁLISE TRANSVERSAL 

 

 

 Resultados clínicos 

 

 

Os pacientes dos grupos com periodontite, DMPC e PC, mostraram 

resultados significativamente mais elevados quando comparados aos pacientes dos 

grupos DM e C, em relação aos parâmetros PCS, NCI, SS e IP (p < 0,001), no 

baseline. O grupo DM apresentou valores significativamente maiores em relação à 

PCS (p=0,007), NCI (p=0,003) e SS (p<0,05) quando comparados ao grupo C, 

enquanto que o SS e IP se mostraram mais elevados no grupo PC do que no DMPC 

(p<0,001), como mostra a tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Comparação dos parâmetros clínicos entre os grupos DMPC, PC, DM e C, no baseline 
(média ± desvio padrão) 

 

 DMPC DM PC C 

PCS (mm) 3,22 ± 0,52b,d 2,06 ± 0,31a,c,d 3,05 ± 0,45b,d 1,77 ± 0,22a,c,d 

NCI (mm) 4,21 ± 0,94b,d 2,47 ± 0,63a,c,d 3,85 ± 0,70b.c 1,87 ± 0,35a,c,d 

SS (%) 44.73 ± 20.11b,c,d 11,43 ± 9,65a,c 67,77 ± 19,26a,b,d 7,55 ± 6,00a,c 

IP (%) 72.41 ± 14.00b,c,d 1,19 ± 0,35a,c,d 88,25 ± 9,01a,b,d 19,33 ± 12,76a,b,c 

 
PCS: Profundidade clínica de sondagem; NCI: Nível clínico de inserção; SS Sangramento à 
sondagem; IP: Índice de placa.  
Teste estatístico ANOVA e post hoc Student-Newman-Keuls;  
a Diferente significativamente de DMPC;  
b Diferente significativamente de DM 
c Diferente significativamente de PC  
d Diferente significativamente de C;  
Significância estatística quando p<0,05 

 

 

 Volume de saliva total 

 

 

Em relação ao volume de SALT, não houve diferenças significativas entre os 

quatro grupos estudados no baseline (p>0,05) (tabela 5.3).  

 

 

Tabela 5.3 - Comparação volume de saliva total coletado entre os grupos DMPC, DM, PC e C no 
baseline (média ± desvio padrão) 

 

 DMPC DM PC C Valor de p 

Volume (mL) 3,25 ± 1,27 3,53 ± 1,33 3,46 ± 1,50 3,04 ± 0,58 p>0,05 

 
Teste estatístico ANOVA. Significância estatística quando p<0,05 

 

 

 Hemoglobina glicada 

 

 

Os níveis de HbA1c foram significativamente superiores no grupo DMPC 

quando comparados ao grupo DM (p<0,05) no baseline (tabela 5.4).  
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Tabela 5.4 - Comparação dos níveis de hemoglobina glicada entre os grupos DMPC e DM, no 
baseline (mediana e quartiles) 

 

 DMPC DM Valor de p 

HbA1c (%) 7,90 (7,10-8,40) 7,10 (6,30-8,10) p<0,05* 

 
HbA1c: Hemoglobina glicada. 
Teste estatístico de Mann-Whitney. Significância estatística quando p<0,05. 
*Diferença significativa entre DMPC e DM; 

 

 

 Resultados dos biomarcadores de EO 

 

 

No baseline, não observamos diferenças significativas entre os grupos para 

os níveis de atividade de TAS e SOD na SALT. No entanto, os níveis de TBARS no 

grupo DMPC foram significativamente menores do que nos grupos DM, PC e C 

(p<0,001) e os de SPO, o grupo DMPC foi significativamente maior do que os grupos 

PC e C (tabela 5.5).  

 

 

Tabela 5.5 - Parâmetros enzimáticos salivares nos grupos DMPC, DM, PC e C, no baseline (média ± 
desvio padrão) 

 

 
DMPC DM PC C 

TBARS (nmol/mL) 0.21 ± 0.17‡ § ¥ 0.45 ± 0.35† 0.54 ± 0.32† 0.60 ± 0.42† 

SOD (U/mg prot) 0.46 ± 0.42 0.41 ± 0.36 0.55 ± 0.48 0.51 ± 0.45 

TAS (nmol/mg prot) 0.80 ± 0.40 0.95 ± 0.42 0.73 ± 0.54 0.82 ± 0.48 

SPO (UMPO/MG prot) 163.94 ± 120.67§ ¥ 114.17 ± 129.53 84.36 ± 79.29† 68.98 ± 70.63† 

 
TBARS: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; SOD: enzima superóxido dismutase; TAS: 
Status total de Antioxidante. SPO: peroxidase salivar 
Teste estatístico ANOVA e post-hoc Student-Newman-Kulser. Significância estatística quando p<0,05 
† Diferente significativamente de DMPC;  
‡ Diferente significativamente de DM 
§ Diferente significativamente de PC  
¥ Diferente significativamente de C;  
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 Estratificação dos dados (TBARS) por medicamento 

 

 

Quando os dados foram estratificados em relação aos medicamentos, houve 

uma diferença significativa na enzima TBARS para o grupo DMPC que tomava 

metormina em relação aos que tomavam apenas insulina, associavam os dois, ou 

não tomavam (grupos PC e C) (p=0.025). Em relação aos pacientes que tomavam 

apenas insulina ou associavam a MET com a insulina, não houve diferenças 

significativas entre os grupos estudados (p=0.10 e p=0.07) (Tabela 5.6). 

 

 

Tabela 5.6 - Resultados da comparação dos níveis de TBARS entre os pacientes agrupados de 
acordo com os medicamentos 

 

 TBARS (nmol/mL saliva) 

 DMPC DM PC† C† 

MET 0.22 ± 0.19* 0.52 ± 0.28 

0.54 ± 0.32 0.60 ± 0.43 Insulina 0.23 ± 0.13 0.28 ± 0.30 

MET + Insulina 0.10 ± 0.10 0.61 ± 0.65 

 
†Não tomavam metformina 
TBARS: ácido tiobarbitúrico; 
Teste estatístico ANOVA e post-hoc Student-Newman-Keuls. Significância estatística quando p<0,05  
*Significativamente diferente de DM, PC e C (p=0.02) 

 

 

 Regressão linear e coeficiente de correlação 

 

 

A análise de regressão linear foi realizada para os parâmetros clínicos PCS, 

NCI, SS, IP, volume salivar e parâmetros enzimáticos TBARS, SOD e TAS. Para os 

níveis de TBARS, o modelo foi estatisticamente significativo como parâmetro clínico 

PCS (β= -0.09; p=0.03), IP (β= -0.001; p=0.02), volume salivar (β= -0.05; p=0.04), 

SOD (β= 0.30; p=0.002) e TAS (β=0.31; p=0.015). Quanto à atividade da SOD, 

houve uma associação positiva com os níveis de TAS (β=0.301, p=0.008).(tabela 

5.7). Na análise de correlação, houve uma correlação significativa negativa entre a 
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atividade de SPO e níveis de TBARS (r=-0,356; p=0.0002), enquanto que não houve 

correlação significativa com os outros marcadores (tabela 5.8). 

 

 

Tabela 5.7 - Resultados da regressão linear simples relacionando parâmetros clínicos e estresse 
oxidativo 

 

 
TBARS 

 
SOD 

 
TAS 

β 
Erro 

Padrão 
p β 

Erro 
Padrão 

p β 
Erro 

Padrão 
p 

PCS -0.09 0.05 0.03**  0.03 0.06 0.06  -0.11 0.07 0.09 

NCI -0.05 0.03 0.06  0.01 0.04 0.70  -0.06 0.04 0.11 

SS -0.00 0.001 0.57  0.02 0.001 0.21  -0.002 0.001 0.23 

IP -0.00 0.001 0.02**  -0.0006 0.001 0.61  -0.001 0.001 0.14 

VOL 
SALT 

-0.05 0.03 0.04**  -0.02 0.04 0.57  0.03 0.04 0.5 

SOD 0.30 0.10 0.002**  - -   - - - 

TAS 0.31 0.12 0.01**  0.30 0.11 0.008**  - - - 

 
Parâmetros Clínicos: PCS, profundidade clínica de sondagem, NCI, nível clínico de inserção, SS, 
sangramento a sondagem, IP, índice de placa; Parâmetros enzimáticos: SOD, superóxido dismutase, 
TAS, status total de antioxidantes. Coeficiente β de regressão. **Diferença estatísticamente 
significativa (p<0,05) 

 

 

Tabela 5.8 - Correlação entre PO e TBARS, SOD e TAS 
 

 SPO (UMPO/mg prot) 

 R p 

TBARS (nmol/mL saliva) -0.356 0.0002** 

SOD (U/mg prot) 0.026 0.81 

TAS (nmol/mg prot) 0.100 0.33 

 
R, coeficiente de correlação de Spearman. **Diferença estatisticamente significativa (p<0.05) 
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5.3 RESULTADOS DA ANÁLISE LONGITUDINAL  

 

 

 Resultados clínicos 

 

 

O tratamento periodontal promoveu melhoras significativas nos pacientes 

portadores de periodontite em todos os parâmetros clínicos avaliados. Foi observado 

reduções significativas para PCS, NCI, SS e IP (p<0,001) no grupo DMPC; e para 

PCS, SS, IP (p<0,001) e NCI (p<0,003) no grupo PC. Entre os resultados finais dos 

grupos DMPC e PC, o parâmetro SS mostrou-se mais elevado no grupo PC 

(p<0,001), porém o IP se mostrou maior no grupo DMPC (p<0,015) após o 

tratamento periodontal (tabela 5.9).  

 

 

Tabela 5.9 - Comparação dos resultados dos parâmetros clínicos dos grupos DMPC e PC, entre o 
baseline e após tratamento periodontal (média ± desvio padrão) 

 

 

Grupo DMPC 

 

Grupo PC 

Baseline 
Após 

tratamento 
Valor de 

p 
Baseline 

Após 
tratamento 

Valor de 
p 

PCS (mm) 3,22 ± 0,52 2,45 ± 0,42 p<0,001*  3,05 ± 0,45 2,39 ± 0,50 p<0,001* 

NCI (mm) 4,21 ± 0,94 3,56 ± 0,85 p<0,001*  3,85 ± 0,70 3,46 ± 0,95 p<0,003* 

SS (%) 44.73 ± 20.11 12,09 ± 11,56 p<0,001*  67,77 ± 19,26 20,35 ± 18,39 p<0,001* 

IP (%) 72.41 ± 14.00 18,62 ± 11,23 p<0,001*  88,25 ± 9,01 17,06 ± 13,28 p<0,001* 

 
PCS: Profundidade clínica de sondagem; NCI: Nível clínico de inserção; SS sítios com sangramento à 
sondagem; IP: índice de placa.  
Teste estatístico T de Student Pareado; Significância estatística quando p<0,05 
*Diferença significativa entre o baseline e após o tratamento.  

 

 

 Volume de saliva total 

 

 

Quando o volume da SALT do baseline foi comparado com o volume após o 

tratamento periodontal, não houve diferenças significativas tanto no grupo DMPC 
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(p>0,5) quanto no PC (p=0,4). Na comparação entre os resultados finais dos grupos 

DMPC e PC, também não foram observadas diferenças significativas (p>0,3) (tabela 

5.10). 

 

Tabela 5.10 - Comparação dos volumes de saliva total dos grupos DMPC e PC entre o baseline e 
após tratamento periodontal (média ± desvio padrão) 
 

 

DMPC 

 

PC 

Baseline 
Após 

tratamento 
Valor de 

p 
Baseline 

Após 
tratamento 

Valor de 
p 

Volume 
(mL) 

3,25 ± 1,27 3,17 ± 1,24 p>0.05  3,46 ± 1,51 3,27 ± 1,27 p>0.05 

 
Teste estatístico Kruskal-Wallis. Significância estatística quando p<0,05   

 

 

 Hemoglobina glicada 

 

 

O tratamento periodontal não influenciou significativamente os níveis de 

HbA1c no grupo DMPC após 1 (p=0,4) e 3 (p=0,4) meses do tratamento, quando 

comparados ao baseline (tabela 5.11). 

 

 

Tabela 5.11 - Comparação dos níveis de hemoglobina glicada entre o baseline, 1, e 3 meses após o 
tratamento dos grupos DMPC e DM (mediana e quartiles). 

 

DMPC Baseline Após 1 mês Valor de p 

HbA1c 
(%) 

7,90 (7,10-8,40) 

7,50 (6,80-8,60) p=0,4 

Após 3 meses  

7,70 (6,90-8,27) p=0,4 

 
HbA1c: Níveis de hemoglobina glicada.  
Teste estatístico de Wilcoxon. Significância estatística quando p<0,05. 

 

 

 Resultados dos biomarcadores de EO 

 

 

Após o TPNC, não observamos diferenças significativas quando comparamos 

os resultados do baseline e finais para os níveis de TAS e SOD nos grupos DMPC 
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(p>0,9 e p>0,3) e DP (p>0,8 e p>0,5). Para o marcador TBARS, observamos um 

aumento significativo no grupo DMPC após o tratamento quando comparados ao 

baseline (p=0.011), enquanto que para os valores de SPO, observamos uma 

diminuição significativa apenas no grupo DMPC após o TPNC (p=0.37) (tabela 5.12). 

 

 

Tabela 5.12 - Resultados enzimáticos dos grupos DMPC e PC, após o tratamento periodontal  
(média ± desvio padrão) 

 

 

Grupo DMPC 

 

Grupo PC 

Baseline 
Após 

tratamento 
Valor  
de p 

Baseline 
Após 

tratamento 
Valor 
de p 

TBARS 
(nmol/mL) 

0.21 ± 0.16 0.37 ± 0.27 p=0,011**  0.49 ± 0.29 0.44 ± 0.31 p=0,53 

SOD 
(U/mg prot) 

0.42 ± 0.32 0.50 ± 0.43 p=0,32  0.65 ± 0.39 0.52 ± 0.50 p=0,5 

TAS 
(nmol/mg prot) 

0.79 ± 0.40 0.77 ± 0.32 p=0,93  0.67 ± 0.52 0.69 ± 0.41 p=0,85 

SPO 
(UMPO/MG prot) 

163.94 ± 120.67 116.21 ± 63.39 p=0.037**  84.36 ± 79.29 71.54 ± 86.15 p=0.44 

 

TBARS: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; SOD: enzima superóxido dismutase; TAS: 
Status total de Antioxidante. SPO: peroxidase salivar 
Teste estatístico T de Student Pareado. Significância estatística quando p<0,05 
**Diferença significativa entre o baseline e após o tratamento 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

O EO, fenômeno causado pelo distúrbio do equilíbrio entre a geração ERO e 

AO em favor dos oxidantes, danifica o organismo após exposição a altas 

concentrações de ERO e/ou abatimento do SAO (Sies, 1991), e tem sido 

relacionado a diversas patologias como a periodontite (Akalin et al., 2005; Chapple 

et al., 1997; Trivedi et al., 2014) e ao DM e suas complicações (Seghrouchini et al., 

2002; Giacco; Brownlee, 2010).  

O equilíbrio entre EROs e AO nos tecidos como uma precondição necessária 

para a saúde periodontal é encontrada abalada na periodontite. Isto ocorre como 

resultado de quantidades excessivas de EROs localmente produzidas durante 

inflamação periodontal intensa e contínua (Chapple et al, 2007) que excede e exaure 

as capacidades AO levando a danos teciduais. EROs na periodontite originam-se 

das células inflamatórias como ferramenta principal na eliminação de patógenos, 

mas, como a fagocitose na periodontite pode estar alterada dependendo dos 

padrões de resistência dos periodontopatógenos, resulta no acúmulo de ERO e 

radicais livres nos tecidos periodontais (Novakovic et al., 2014). Desse modo, a LPO 

contribui, através de diversos mecanismos, para a destruição tecidual, incluindo 

danos no DNA, oxidação de enzimas, estimulação de citocinas pro-inflamatórias, 

presença do O2•− nas áreas adjacentes aos osteoclastos, levando a reabsorção 

óssea (Halliwell, 2000; Sobaniec; Sobaniec-Lotowska, 2000).  

No DM, os diferentes mecanismos patogênicos que induzem a hiperglicemia, 

como a cadeia respiratória da mitocôndria, formação das AGEs, síntese de 

diaglicerol e ativação da NADPH oxidase (Karima et al., 2005; Mahrouf et al., 2006), 

levam à superprodução de O2•− pela cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, 

esse último parece ser o principal mecanismo por trás das vias mediadas pela 

glicose no DM (Brownlee, 2001). 

Muitas evidências na literatura confirmam a relação bidirecional entre DM e 

DP (Mealey; Oates, 2006; Preshaw et al., 2012), e a coexistência das duas 

condições poderia aumentar patologicamente o efeito do EO (Sardi, 2013; Pendyala 

et al., 2013). 

No presente estudo, foram investigados marcadores de EO na SALT de 

pacientes com DM2 e sistemicamente saudáveis com e sem PC que foram 
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submetidos ao TPNC. Ao nosso conhecimento, não existem estudos intervencionais 

na literatura que tenham avaliado o efeito do tratamento periodontal sobre os 

produtos de LPO, atividade de PO e níveis de AO na SALT de pacientes com DM2 e 

PC. O baseline do nosso estudo mostrou valores de TBARS significativamente 

diminuídos e SPO significantemente aumentados nos pacientes DMPC comparados 

aos demais grupos. Além disso, também foram encontrados níveis de TAS e 

atividade da SOD sem diferenças entre os grupos estudados. Após o TPNC, os 

valores de TBARS aumentaram e os de SPO diminuíram significativamente no grupo 

DMPC, enquanto que os valores de TAS e SOD continuaram inalterados nos grupos 

tratados. 

O tempo de meia-vida de algumas EROs é extremamente curto (10-6 a 10-9 s) 

e uma das maneiras de detectar a presença delas é através da mensuração de 

marcadores da destruição tecidual resultante do EO associadas aos produtos finais 

da LPO (Tsai et al., 2005), como o TBARS ou MDA. Estudos anteriores relataram 

que elevados níveis de TBARS/MDA na saliva estavam correlacionados 

positivamente com parâmetros clínicos periodontais em pacientes com DP (Tsai et 

al., 2005; Akalin et al., 2007) e em indivíduos portadores de DM2 com PC (Trivedi et 

al., 2014). Apesar de terem utilizado uma classificação diferente da DP, Khalili e 

Biloklytska (2008) também verificaram níveis aumentados de MDA na saliva 

significativamente relacionados com o estado clínico dos pacientes com DP.  

Al Rawi (2011) relatou níveis significativamente elevados de MDA na saliva e 

no plasma de diabéticos e concluíram que esses indivíduos possuiam o metabolismo 

lipídico sistêmico alterado, o que poderia estar sendo refletido na composição 

salivar, repercurtindo um estado de EO aumentado. Bastos et al. (2012) 

encontraram níveis aumentados de LPO no plasma de pacientes com DM2 com 

HbA1c, colesterol, LDL e triglicérides elevados, além de correlação positiva entre 

marcadores locais e sistêmicos de LPO, e parâmetros clínicos periodontais, 

indicando maior severidade da inflamação periodontal nos pacientes com maior 

LPO. No entanto, o papel das EROs no DM é independente do conteúdo lipídico 

sérico, já que foram encontrados altos níveis de LPO em pacientes com DM2 

normolipídicos (Freitas et al., 1997).  

Utilizando um delineamento experimental semelhante ao do presente estudo, 

Trivedi et al. (2014) avaliaram EO na SALT e no plasma de indivíduos DM2 e 

sistemicamente saudáveis com e sem DP, e encontraram níveis de MDA na SALT e 
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no sangue nos indivíduos DMDP superiores aos dos DM e controles, propondo um 

possível mecanismo de produção de O2•− durante a interação entre 

periodontopatógenos e neutrófilos agindo dentro dos tecidos ou bolsas periodontais 

(Sheikhi et al., 2001). 

O EO foi amplamente relacionado com a ocorrência de complicações 

diabéticas, como a aterosclerose e doenças cardiovasculares. O estudo de Lodovici 

et al. (2009) mostrou maiores níveis de LPO em indivíduos DM2 com complicações 

diabéticas do que nos diabéticos sem complicações. Ainda, este mesmo estudo 

encontrou TAC não-enzimática similar no plasma de indivíduos com DM2 

pobremente controlados com ou sem complicações, e uma correlação positiva entre 

níveis de MDA e vitamina E, indicando uma resposta compensatória ao EO induzido 

pela hiperglicemia.  

Diferentemente do que foi encontrado na literatura, o presente estudo 

encontrou níveis de TBARS significativamente diminuídos na saliva de pacientes 

com DM2 portadores de PC em comparação aos demais grupos no baseline. Além 

disso, os resultados da análise de regressão linear do presente estudo mostraram 

uma correlação negativa significativa entre os parâmetros clínicos PCS e IP e níveis 

de TBARS, indicando que a maior severidade da DP está relacionada à menor LPO 

nesta amostra. Após estratificação dos dados enzimáticos (baseline) por 

medicamento antidiabético, esses mesmos resultados foram confirmados, 

especificamente naqueles indivíduos que tomavam apenas MET para o controle 

metabólico.  

O delineamento e a execução do presente estudo utilizaram de critérios de 

inclusão que permitiram a formação de grupos de pacientes homogêneos, pareados 

com os respectivos grupos controles em gênero e idade. Adicionalmente, a inclusão 

apenas de pacientes com HbA1c entre 6.5% e 8.5% permitiu a integração de 

diabéticos tratados por medicamentos, confirmando a inclusão de pacientes 

criteriosamente controlados. Do mesmo modo, os pacientes portadores de PC foram 

selecionados seguindo os critérios clínicos e radiográficos da Academia Americana 

de Periodontologia (AAP, 1999b), os quais 30 dias após o tratamento, na 

reavaliação, tiveram todos os parâmetros clínicos reduzidos, mostrando efetividade 

na terapia aplicada resultando em saúde periodontal.  

Nossos resultados sugerem que haja um possível mecanismo de inibição na 

produção do O2•− através da estimulação da via responsável pela expressão de 
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enzimas AO pelo uso da MET resultando na diminuição do LPO e consequente 

redução do EO, refletidas na saliva (Pavlovic et al., 2000; Cosic et al., 2001; Gargiulo 

et al., 2002; Buldak et al., 2014; Ashabi et al., 2015).  

A MET é uma biguanida amplamente utilizada para o tratamento do DM2, e 

foi o medicamento anti-hiperglicêmico mais utilizado pelos pacientes diabéticos no 

presente estudo. Seu completo mecanismo de ação ainda está para ser descoberto, 

mas até o presente conhecimento, esse medicamento age inibindo a produção de 

glicose no fígado, aumentando a utilização periférica da glicose (Faure et al., 1999) e 

ativando a AMP-kinase (AMPK), que tem um papel fundamental na sinalização da 

captação da insulina e na detecção de energia (Hardie, 2008). Bułdak et al. (2014) 

sugeriram uma inibição direta da geração de ERO como resultado da propriedade da 

inibição da NADPH oxidase. Por sua vez, Gargiulo et al. (2002) relataram a inibição 

da geração de ERO em plaquetas pelo uso da MET, a qual interferiu no processo 

que leva a formação de O2•−, indicando uma capacidade de interferir no estado 

redox, inibindo a LPO e potencializando defesas Aos (Pavlovic et al., 2000; Cosic et 

al., 2001).  

Como já relatado anteriormente, o mecanismo de ação da MET mais 

conhecido é a ativação da AMPK (Zhou et al., 2011) que também está envolvida no 

bloqueio da síntese do NF-kB, fator que controla a cadeia de síntese de diversas 

moléculas envolvidas na geração da resposta inflamatória (Hattori et al., 2006; 

Hirsch et al., 2013) que pode levar à inibição de citocinas pró-inflamatórias como o 

TNF-α e IL-1 (Bułdak et al., 2014). Recentemente, estudos têm citado que a via AO 

do fator nuclear relacionado ao NF-2 (Nrf2) é modulada pela AMPK (Iwasaki et al., 

2013; Yaku et al., 2013). A indução da via Nrf2 pela AMPK está associada às 

alterações de enzimas AO, como SOD, CAT, GSHPx que foram encontradas 

elevadas em condições de isquemia (Kakkar et al., 2013). A ativação da AMPK pela 

MET estabiliza os níveis de Nrf2, resultando em proteção, como mostraram Ashabi 

et al. (2015) que relataram que o pré-tratamento com MET elevou a expressão de 

Nrf2 em ratos isquêmicos, e subsequentemente levou a ativação de AO e elevação 

dos níveis de GSH e CAT, resultando na diminuição dos danos celulares durante o 

estresse. Além disso, estes autores demonstraram uma diminuição de proteínas 

inflamatórias, como NFkB e TNF-α, nos ratos pré-tratados com MET. 

A mensuração de AO pode representar uma das maneiras de avaliar-se a 

presença de ERO ou EO nos tecidos e fluidos corporais, considerando que a 
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diminuição da capacidade AO indica um estado de defesa abaixo dos níveis basais, 

ou o aumento do EO (Brock et al., 2004).  

Dentre os antioxidantes, a enzima SOD foi amplamente estudada em 

pacientes com doença periodontal, no FG e no tecido gengival (Skaleric et al., 2000; 

Akalin et al., 2005; Akalin et al., 2008) porém pouco estudada na saliva (Novakovic 

et al., 2014; Trivedi et al., 2014). É reconhecido que as enzimas SOD são 

encontradas principalmente em células e tecidos e há apenas uma pequena 

atividade em fluidos extracelulares (Chapple, 1997; Bauer; Bauer, 1999). Este pode 

ter sido um dos motivos da ausência de diferenças na atividade da SOD na SALT 

entre os grupos do presente estudo.  

O presente estudo também falhou em encontrar diferenças significativas nos 

níveis de TAS no baseline. Chaple et al. (1997) estudaram amostras de soro e saliva 

em grupos com DP e controles utilizando ensaio de quimiluminecescencia 

aumentada, relatando que a TAC do soro foi similar entre os dois grupos, e a TAC 

da saliva e concentração de AO no soro e saliva foram significativamente menores 

em indivíduos DP comparados com controles, resultados que sofreram possível 

interferência da inclusão de fumantes e da estimulação da saliva. 

Posteriormente, Brock et al. (2004) avaliaram TAC local (na saliva e no FG) e 

sistêmica (no soro e no plasma) de indivíduos com DP e controles, verificando-se 

níveis de TAC maiores no FG e no plasma na DP, mas não na saliva e no soro 

comparados aos controles. Na saúde, esses mesmos autores demonstraram 

concentração de AO maior no FG do que no soro e plasma, indicando a síntese ou 

armazenamento local de AO dentro do periodonto. Eles também verificaram uma 

maior concentração de AO em homens do que mulheres, independente da DP, 

embora nenhuma diferença na TAC fosse encontrada quando a diferença dos 

gêneros foi levada em consideração, reforçando que os níveis AO no soro e na 

saliva não refletem o estado da DP. Levando em consideração o conjunto desses 

resultados, os autores sugeriram que o sulco gengival é banhado por um fluido que 

contém caracteristicas AOs distintas dos compartimentos periféricos e salivares.  

Recentemente, um mecanismo compensatório de super-regulação das 

defesas AO frente a crescentes danos oxidativos foi demonstrado no estudo de Su 

et al. (2009), onde foi relatado altos níveis de TAC associados com a DP. Entretanto, 

os autores consideraram a presença de sangramento das bolsas resultante da 
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inflamação periodontal durante a expectoração, e por isso não excluíram defesas 

AOs derivadas do sangue como fonte do aumento do TAC salivar.  

Reforçam de modo interessante nossos resultados e nossa hipótese da via de 

compensação ERO/AO os achados de Pendyala et al (2013), em indivíduos DM2 

recém diagnosticados sem controle glicêmico (anti-hiperglicêmicos). Estes autores 

verificaram níveis aumentados de EO salivar nos diabéticos que levou a depleção da 

TAC, sugerindo uma geração de ERO através da oxidação de lipídios. Além disso, 

verificaram a maior depleção da TAC em indivíduos DM2 com DP em relação aos 

DM2 com periodonto saudável, e sugeriram que a DP tenha um efeito negativo em 

pacientes com EO já comprometidos, onde a associação de neutrófilos hiper-

ativos/reativos e o aumento da liberação de EROs estariam correlacionados com a 

severidade da periodontite e o controle glicêmico.  

De modo diferente, o estudo de Seghrouchini et al. (2002) verificou a 

influência do controle glicêmico nos níveis de EO no plasma, no qual foi sugerido 

que a duração do tratamento com insulina possa ter influenciado de maneira positiva 

os parâmetros de EO sistêmicos em indivíduos DM2, verificando-se níveis de 

TBARS diminuídos nos DM2 tratados há mais de 10 anos com insulina em relação 

aos tratados em menos tempo. Além disso, foram demonstrados valores de TAS 

próximos para pacientes DM1 e DM2 tratados com insulina, acentuando a 

importância da influência dos medicamentos para o controle glicêmico no sistema de 

EO.  

No estudo de Trivedi et al. (2014), foram encontrados valores salivares da 

SOD e CAT diminuídos e da GSH aumentados nos DMDP quando comparados aos 

indivíduos DP, e atribuíram estes resultados à produção excessiva de ERO 

originário da auto-oxidação da glicose, proteínas glicadas e glicação de enzimas 

antioxidativas, limitando a capacidade de detoxificação de radicais de oxigênio 

(Giugliano et al., 1995). Estes autores observaram ainda que a atividade AO (SOD, 

CAT e glutationa reduzida) plasmática estava aumentada nos indivíduos DMDP 

comparados com DM, e estaria justificada pelo mecanismo compensatório do 

organismo, no qual a existência ou aumento da produção de ERO na periodontite 

poderia ter aumentado as defesas AOs sistêmicas, o que contrabalancearia o 

ambiente pró-oxidativo.  

Outro aspecto importante que possa ter influenciado nossos resultados é a 

conhecida modificação fisiológica das glândulas salivares de pacientes diabéticos, 
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como demonstrado na literatura. Em indivíduos sistemicamente saudáveis, foi 

detectada elevada atividade de AO na saliva da glândula parótida quando 

comparados com saliva das glândulas submandibulares e sublinguais. Em ratos 

diabéticos foi verificada uma influência do DM no metabolismo do glicogênio das 

glândulas submandibulares e parótida (Nicolau et al., 2005). Além de combaterem 

os radicais livres originados da alimentação, a saliva da parótida é destinada 

também ao combate de íons metais ativos, íons conhecidos por aumentar os ânions 

hidroxilas via reação de Fenton (Nagler et al., 1997; Nagler et al., 2002).  

As várias alterações na composição salivar em diabéticos (Dodds et al., 2000; 

Aren et al., 2003; Su et al., 2012) indicam que as glândulas salivares sofrem 

modificações que resultam em uma resposta vascular reduzida e neuropatia, 

demonstradas em estudos em animais e em humanos (Moore et al., 2001; 

Anderson; Garret, 2004). Zloczower et al. (2007) verificaram um aumento geral de 

AOs, como ácido úrico, POs e SOD salivares em indivíduos DM2 com e sem 

complicações, possivelmente resultado do estado EO sistêmico e aumento geral de 

AO séricos, mas também, entre outras razões, pode ter sido reflexo de uma resposta 

específica das glândulas salivares dos diabéticos (super-regulação da produção de 

enzimas AO).  

Entre os diversos componentes do SAO da saliva, aquele citado como o mais 

importante tem sido o das peroxidases, isto, porém, não significa que seja o único, 

pois o sistema é composto de diversos outros componentes como a lactoferrina e 

lisoenzimas (Jentsch et al., 2004), que poderiam ter maior significado na proteção 

dos tecidos orais das espécies tóxicas geradas nas condições inflamatórias do que 

AO solúveis em água na saliva (Moore et al., 1994). 

Elevada atividade da SPO foi encontrada no grupo DMPC quando comparado 

com os grupos PC e C no baseline do presente estudo. Componentes dos SPS, a 

PO e a MPO salivares foram amplamente estudados no DM (Güven et al., 1996; 

Wiersna et al., 2008; Gorudko et al., 2012) e na DP (Miyasaki; Nemirovskly; 1997; 

Gonçalves et al., 2008; Meschiari et al., 2013). Os resultados do presente estudo 

estão consistentes com os estudos de Smith et al. (1984), Güven et al. (1996), 

Sakamoto et al. (2008) e Meschiari et al. (2013), nos quais verificaram atividades 

aumentadas de SPO e/ou MPO na saliva de pacientes com DP e DM quando 

comparados com controles saudáveis, enquanto que Gonçalves et al. (2008) não 

detectaram diferenças significativas na SPO entre pacientes DMPC e PC. Uma 
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proporção significativa da SPO pode ser derivada da MPO, dos PMN no FG, via 

exsudação (Gonçalves et al., 2008). A alta atividade de SPO nos pacientes DMPC 

possivelmente relacionada à severidade da inflamação gengival (Güven et al. 1996) 

poderia estar afetando diretamente a atividade salivar de enzimas como a PO, cuja 

fonte encontra-se nas glândulas salivares. 

A hipótese de que a MET esteja interferindo no estado redox, ou seja, na 

geração de ERO, mais precisamente de O2•− (Gargiulo et al., 2002), pode ser 

reforçada através da correlação negativa significativa encontrada entre a atividade 

da SPO e níveis de TBARS no baseline do atual estudo. Frente a um desafio 

bacteriano, neste caso bactérias periodontopatogênicas e infecções orais 

oportunistas (Candida albicans) (Ueta et al., 1993), e ao estado hiperglicêmico, 

ocorre a geração de ERO por diversos mecanismos. No caso do presente estudo, é 

pressuposto que a MET sistêmica nos pacientes diabéticos ative a via Nrf2 que 

modula a expressão de enzimas AO (Hirsch et al., 2013), levando à inibição da 

geração de ERO que, consequentemente, diminui a reação de LPO. A redução do 

EO, representado pelos níveis de TBARS, leva a diminuição do consumo de agentes 

AOs endógenos, demonstrado pela correlação encontrada entre os níveis TBARS, 

SOD e TAS. Um mecanismo de compensação, mostrado pela super-regulação da 

atividade de SPO, fornecerá proteção contra EO na busca pela homeostase e pelo 

estado redox. Sugere-se assim, que através destes mecanismos, o estado redox 

dos pacientes DMPC do presente estudo esteja alterado pela MET, onde a atividade 

de SPO aumentada está compensando o EO na saliva.  

Adicionalmente e de modo interessante, o estudo prospectivo de diabetes do 

Reino Unido (UKPDS) sugeriu que a MET possua outros benefícios que estariam 

envolvidos na prevenção de complicações diabéticas, diminuindo desta forma a 

mortalidade e morbidade macrovascular independente do controle glicêmico 

(UKPDS, 1998). Foi demonstrado também que a MET possui efeitos benéficos no 

metabolismo ósseo nos pacientes diabéticos (Vestergaard et al., 2005; Renjmark, 

2008). Bak et al. (2010) avaliaram os efeitos da MET sistêmica no osso alveolar em 

ratos com periodontite induzida, e os resultados sugeriram que o medicamento pode 

reduzir o infiltrado inflamatório e a perda óssea alveolar nos tecidos periodontais. 

Esse conjunto de informações sugere que este medicamento poderia ter ainda um 

papel protetor na evolução da periodontite, que foi considerada como a sexta 

complicação do diabetes (Löe, 1993). 
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Foi elucidado que o DM2 é um fator de risco para a periodontite, aonde 

indivíduos diabéticos possuem duas vezes mais chances de desenvolverem a 

periodontite (Grossi et al., 1994; Preshaw et al., 2012). O presente estudo mostrou 

PCS e perda de inserção clínica significativamente maiores nos grupos DMPC e PC 

em relação aos grupos DM e C, resultado que corrobora diversos estudos e meta-

análises que relatam maior risco da doença periodontal em indivíduos diabéticos 

(Cianciola et al., 1982; Janket et al., 2005; Lalla et al., 2007; Gonçalves et al., 2008; 

Bastos et al., 2012). Encontramos evidências clínicas e epidemiológicas de que a 

doença periodontal piora o controle metabólico nos diabéticos (Soskolne, 1998; 

Preshaw et al., 2012). Sustentando estes achados, o presente estudo encontrou 

níveis de HbA1c significativamente mais elevados nos pacientes do grupo DMPC 

quando comparado ao grupo DM, reforçando a influência da severidade da doença 

periodontal no controle glicêmico (Taylor et al., 1996; Lalla et al., 2007). 

Ainda que não tenha sido possível observar uma diminuição significativa dos 

níveis de HbA1c após o TPNC, a diminuição encontrada de 0,4% dos níveis de 

HbA1c no grupo DMDP, possivelmente decorrente do tratamento, não deixa de ser 

clinicamente importante, pois reforça resultados de diversas meta-análises que 

relatam uma possível antecipação do controle metabólico após um tratamento 

periodontal efetivo, além de possivelmente diminuir condições inflamatórias 

sistêmicas e periodontais que estariam associadas à redução do risco de 

complicações diabéticas (Janket et al., 2005; Darré et al., 2008; Preshaw et al., 

2012). Ainda mais importante do ponto de vista clínico, tal redução poderia ser 

equiparada àquela decorrente do tratamento com medicamentos hipoglicêmicos, 

sugerindo que possa ser clinicamente eficaz para colaborar no controle dos níveis 

glicêmicos de pacientes diabéticos mal-controlados. 

No presente estudo o TPNC também foi efetivo sobre os marcadores de EO, 

nos quais foi verificado uma significativa diminuição das atividades de SPO e um 

significativo aumento dos níveis de TBARS apenas no grupo DMPC, enquanto que 

os níveis de TAS e atividade da SOD permaneceram inalterados nos grupos DMPC 

e PC.  

A higiene oral parece exercer um possível efeito nos níveis de EO no plasma 

de indivíduos com DM2 não-controlados (Koromantzos et al., 2012). Ao comparar os 

efeitos entre TPNC e a raspagem supragengival, Koromantzos et al. (2012) 

verificaram uma maior redução (não significativa) naqueles que receberam o TPNC, 
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que consistiu de raspagens e sessões de IHO, quando comparados aos diabéticos 

que receberam apenas a raspagem supragengival. Entretanto, no acompanhamento 

de 6 meses, em relação ao baseline, estes autores não encontraram diferenças 

nesses marcadores nos dois tipos de abordagem terapêutica, embora uma melhora 

significativa no controle glicêmico foi observada nos diabéticos que receberam o 

TPNC. 

Sonoki et al. (2006) sugeriram que a terapia periodontal poderia exercer um 

efeito AO semelhante às terapias de administração de vitamina E em indivíduos 

DM2, visto que estes autores notaram uma redução dos parâmetros de LPO no 

plasma após o TPNC em indivíduos DM2 com periodontite, diferentemente dos 

nossos resultados. Ainda, estes mesmos autores demonstraram uma maior LPO nos 

indivíduos DMDP quando comparados com os sistemicamente saudáveis com DP, 

os quais, no entanto, após o TPNC, não sofreram a redução da LPO. A maior 

capacidade de redução de LPO nos indivíduos com DM foi justificada por Sonoki et 

al. (2006) pelo fato do estado hiperglicêmico causar diversos impactos nos 

diabéticos tais como a produção de O2•− nas células endoteliais vasculares gerando 

maior EO, contribuindo assim para desenvolvimento de complicações diabéticas; e a 

irregularização das defesas AO contra o EO, tornando os diabéticos vulneráveis ao 

EO. Em contrapartida, a amostra populacional do estudo de Sonoki et al. (2006) foi 

pequena e os diabéticos incluídos possuiam diferentes condutas aplicadas em 

relação ao controle glicêmico, como por exemplo, tratamento apenas com dieta e 

exercícios físicos. 

No estudo de Guentsch et al. (2008) também foi verificado que tratamento 

periodontal foi efetivo em relação ao EO, onde houve uma diminuição dos níveis de 

MDA e da atividade de GSHPx na saliva de pacientes com periodontite e/ou 

fumantes, mas não nas taxas de fluxo de AO. Por outro lado, Novakovic et al. 

(2014), que também compararam abordagens diferentes em relação ao tratamento 

periodontal, verificaram um aumento na atividade de TAOC, AO não-enzimáticos 

(ácido úrico, albumina) e GPX e uma diminuição nos níveis de SOD na SALT de 

indivíduos com DP sistemicamente saudáveis que foram submetidos ao TPNC. Seus 

resultados sugerem que tanto os AOs enzimáticos como os não-enzimáticos, foram 

afetados pela inflamação durante sua baixa concentração, e seus níveis 

aumentaram de modo significante com a redução da inflamação (após TPNC), 

indicando que os AO não-enzimáticos foram esgotados devido a eliminação de 
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produtos oxidativos secundários. Ainda, a redução da SOD após o tratamento 

corresponde a sua característica compensatória aumentada durante inflamação 

(Skaleric et al., 2000). 

Na literatura foi pouco estudado o efeito do tratamento periodontal sobre o 

sistema peroxidase salivar. No presente estudo, o TPNC diminuiu significativamente 

a atividade de SPO no grupo DMPC, mas sem diferenças no grupo PC. Jentsch et 

al. (2004) também não verificaram diferenças significativas após o tratamento 

periodontal cirúrgico na atividade das POs nas salivas estimuladas e não-

estimuladas em pacientes sistemicamente saudáveis com PC, embora tenham 

verificado uma redução significativa no FG. Gonçalves et al. (2008) avaliaram o 

efeito do TPNC nas atividades da SPO e MPO no FG de indivíduos DMPC e PC, nos 

quais foi verificada diminuição significativa de SPO e MPO após o TPNC. Fato 

interessante foi que Gonçalves et al. (2008) verificaram atividade de MPO estava 

mais diminuída nos pacientes DMDP após o TPNC quando comparados com 

indivíduos sistemicamente saudáveis que não receberam o tratamento, indicando 

efetividade na redução da infecção com conseqüente melhora nos parâmetros 

clínicos e enzimáticos.  

Foi sugerido anteriormente que o tratamento periodontal poderia reduzir a 

inflamação e restaurar a sensibilidade à insulina, melhorando o controle metabólico 

de pacientes diabéticos (Miller et al., 1992; Grossi et al., 1997; Rodrigues et al., 

2003). Sítios comprometidos nos pacientes portadores de PC do presente estudo 

alcançaram níveis de saúde após o TPNC, pela redução da inflamação com 

consequente repercussão nos níveis glicêmicos. A diminuição da hiperglicemia, 

mesmo que não significativa, refletiu juntamente com a MET através da diminuição 

da necessidade de AO, porém em níveis superiores aos de um normorreativo.  

A queda do desafio bacteriano, conseqüência do TPNC, acompanhado pela 

redução da demanda pelos agentes de defesa locais resultou na diminuição da 

atividade de SPO, que consequentemente, através de um mecanismo 

compensatório pela busca do equilibrio deste sistema redox, aumentou os nívies de 

TBARS. Este aumento do TBARS, embora significativo em relação ao baseline, não 

foi expressivo em relação aos demais grupos do baseline. Similarmente, os níveis de 

TAS e a atividade da SOD também podem ter sofrido influências do estado 

hiperglicêmico, que altera as funções glandulares e composição salivar, assim como 

do medicamento, que potencializa e/ou inibem a geração de ERO nos diabéticos, 
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resultando na ausência de diferenças entre os grupos estudados no baseline e após 

o TPNC.  

Nós sugerimos a hipótese de que a própria condição de hiperglicemia do 

diabético repercute uma geração exacerbada de O2•− através das diversas vias 

existentes, que fisiologicamente são ativadas quando uma principal ou secundária é 

incapacitada ou limitada. Na cavidade oral existem diversos sistemas de defesa que 

contribuem para a sua homeostase, sendo o SPS o principal não-imunológico 

(Tenovuo; Pruitt, 1984). Com a diminuição da atividade da SPO, possivelmente 

outras vias são ativadas através de um mecanismo de compensação para a 

eliminação das ERO. A quantidade de H2O2 elevada decorrente da diminuição da 

atividade de SPO aumentaria a concentração de ânions OH− disponíveis, que, levam 

a reação de LPO e consequentemente aumento dos níveis de TBARS. Este 

aumento, no entanto, não ultrapassa os níveis normoreativos que aparentemente 

são compatíveis com a busca pelo equilíbrio e saúde. 

A maioria dos relatos de estudos sobre marcadores biológicos na periodontite 

utiliza o FG como fluido de amostra (Taba et al., 2005). O FG reflete apenas a 

inflamação relacionada a um sítio específico, diferentemente da saliva, que consiste 

em um fluido abundante que reflete o nível sistêmicio, prático de se coletar e mais 

tolerável pelo paciente. A maior parte da água e pequenas moléculas neutras 

salivares são derivadas da vasculatura local (Miller et al., 2010), por isso, muitos 

componentes encontrados no plasma podem também ser detectados na saliva (Loo 

et al., 2010). A SALT representa a principal condição intra-oral relacionada ao 

estado e composição salivar, pois contêm vestígios de FG, metabólitos teciduais, 

entre outros, tornando sua análise útil na determinação da degradação tecidual 

(Kaufman; Lamster, 2000). Sua estimulação pode induzir o aumento do fluxo do FG, 

causando um aumento artificial nos níveis de elementos que foram estudados e, 

concordando com isso, no presente estudo foi utilizado o método não-estimulado 

(Chapple et al., 1997; Sculley; Langley-Evans, 2002). 

Uma das limitações do nosso estudo foi à ausência de dados enzimáticos 

sanguíneos e no FG, embora Reznick et al. (2006) tenham demonstrado que a 

composição AO no soro ser bem correlacionada com a saliva. A importância de 

estudos como este, mostra a possibilidade da utilização da saliva como um fluido 

válido para o diagnóstico e monitoramento mais rápido/instantâneo possibilitando 

criar um parâmetro para definir o perfil do paciente diabético.  
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Em nosso estudo optamos pela análise do marcador TBARS para verificar a 

destruição tecidual resultante da reação de LPO. Na avaliação do TBARS pode 

haver uma grande variabilidade intraindividual e interindividual da amostra coletada, 

o que dificulta a interpretação individual dos valores (Behuliak et al., 2009), motivo 

pelo qual sua mensuração é questionada na literatura (Halliwell; Whiteman, 2004; 

Chapple; Matthews, 2007). Entretanto foi demonstrado recentemente uma nítida 

associação entre o TBARS e a periodontite no tecido gengival (Borges et al., 2007), 

fato que habilita sua utilização como um marcador biológico. Diferentes populações, 

metodologias, modo de estimulação da saliva, utilização do conceito de capacidade 

ou concentração, além de diferentes classificações e tipos de tratamento da DP 

podem ter influenciado os resultados contraditórios encontrados na literatura.  

Embora o foco deste estudo tenha sido a avaliação e o efeito do TPNC sobre 

o EO em diabéticos com periodontite, os achados do presente estudo evidenciam 

uma forte influência do principal medicamento anti-diabético utilizado sobre os 

marcadores salivares de EO. Considerando as hipóteses levantadas, é possível 

afirmar que a condição sistêmica do indivíduo DM2, juntamente com os efeitos dos 

mecanismos de ação da MET e as possíveis alterações observadas na composição 

salivar proveniente da alteração das glândulas salivares estejam refletidas na SALT, 

resultando em alterações no comportamento dos marcadores devido a uma possível 

adaptação em busca do equilíbrio deste sistema de EO.  

Mais estudos precisam ser realizados para aumentar o entendimento do 

sistema EO e seus mecanismos compensatórios sobre o DM2 e a PC, assim como a 

influência e o mecanismo de ação da MET na periodontite e no DM2. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

No baseline, os níveis de TBARS e atividade de SPO estiveram alterados nos 

pacientes DMPC com resultados que mostram correlação inversa entre 

TBARS/SPO, e após o TPNC houve nova alteração.  

O diabetes mellitus, a doença periodontal e o tratamento periodontal não-

cirúrgico não alteraram os níveis de antioxidantes dos pacientes estudados.  

O comportamento dos níveis de marcadores de EO na saliva se mostrou 

alterada de modo que a busca pelo equilíbrio ocorreu por diversas vias e que este 

mecanismo pode ser alterado pelo uso de medicamentos, como a metformina.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                                                                        

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Titulo da Pesquisa: Avaliação de biomarcadores de estresse oxidativo em pacientes com 

diabetes mellitus tipo 2 com periodonto saudável e com periodontite crônica 

generalizada, antes e após tratamento periodontal. 

 

1. Dados de Identificação do Sujeito da Pesquisa ou Responsável Legal: 

Nome:___________________________________________________________________ 

N° do Documento de Identidade:_______________________________________________ 

Sexo: M (   )    F (    )                                Data de Nascimento: _____/_____ / _____ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________    Cidade ____________________________________     

Estado:_____________________________________________________________________ 

CEP:_______________________________________________________________________           

Telefone:___________________________________________________________________ 

 

2. Informações sobre a pesquisa científica: 

 

 Este documento contém informações sobre esta pesquisa, da qual o Sr. (a) poderá 

participar. Por favor, leia atentamente e, em caso de dúvidas, estaremos à sua disposição para 

esclarecimentos. 

      2.1. Objetivos da pesquisa 

 Esta pesquisa pretende verificar se o tratamento da sua gengiva traz melhoras para a 

sua condição, no que se diz respeito à Diabetes Tipo 2. 

      2.2. Benefícios ao paciente 

 A pesquisa dará ao Sr. (a) o diagnóstico de sua condição periodontal, além do 

tratamento odontológico, que deve resultar na melhora da sua saúde bucal. 

      2.3. O que será realizado no paciente 
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 Após sua seleção e seu consentimento, devidamente assinado ao final deste termo, o 

Sr. (a) será encaminhado para a clínica de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da 

USP, localizada na Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, onde serão realizadas 

as consultas odontológicas, para o exame e tratamento periodontal, assim como a coleta de 

sangue. Serão realizados: exame gengival, que visa saber a condição de sua gengiva; 

orientação de higiene bucal e o tratamento periodontal, que é a raspagem dos dentes para 

remover a placa e o tártaro acumulados. A raspagem será feita com anestesia local, se preciso. 

Iremos também recolher amostras de sangue e saliva antes e após o tratamento periodontal, 

para podermos analisar sua glicemia e outros valores que podem influenciar sua diabetes, e 

também iremos aferir sua pressão arterial. Em torno de 1 mês após o primeiro tratamento, 

iremos fazer um novo exame gengival, e, se preciso, iremos complementar o tratamento. A 

complementação do tratamento pode ser com apenas uma nova sessão de raspagem. Esses 

procedimentos são seguros e não provocam dano físico ou moral ao Sr. (a). Em caso de 

eventuais dúvidas relacionadas aos aspectos éticos da pesquisa, disponibilizamos o endereço 

do comitê de ética em pesquisa da UNIFESP: Rua Botucatu, 572- 10 andar - conj. 14-CEP 

04023-062-São Paulo/ Brasil. Telefone: (11) 5571-1062/ (11) 5539-7162. E também do 

comitê de ética em pesquisa da FOUSP: Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, 

(11) 3091-7830. 

     2.4. Se houver necessidade de outro exame para diagnóstico? 

Caso haja necessidade, os exames odontológicos e de sangue serão repetidos. 

     2.5. Compensação 

Não há previsão de indenizações ou pagamentos aos pacientes, pois não existirão gastos ou 

riscos graves relacionados à pesquisa. Os procedimentos realizados farão parte de rotina de 

tratamento. 

    2.6. Garantias ao paciente 

Como participante dessa pesquisa, o Sr. (a) terá acesso aos resultados obtidos e permitirá o 

acesso dos mesmos aos pesquisadores envolvidos e aos membros da Comissão de Ética. Os 

resultados desse trabalho poderão ser apresentados em congressos ou publicados em revistas 

científicas, sendo a identidade do Sr. (a) sempre preservada. O Sr.(a) terá acesso, a qualquer 

tempo, às informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. Além disso, o 

Sr. (a) terá direito à privacidade e todas as informações obtidas dos prontuários clínicos e 

ambulatoriais, permanecerão confidenciais, nos âmbitos da lei, assegurando a proteção de sua 

imagem e identidade. Está assegurada ao Sr.(a) a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento, e de deixar de participar da pesquisa, sem que isto lhe traga qualquer 
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prejuízo. Caso seja necessário, o contato com os pesquisadores responsáveis poderá ser feito 

pelos telefones: Ana Paula Sassá Benedete (11)7138-3616 e Prof. Luiz Antônio P.A de Lima 

(11)3091-7833. Em caso de dano decorrente ao estudo, os pesquisadores responsáveis 

prestarão assistência integral ao paciente que sofreu o dano. 

 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

 Declaro que, tendo lido e compreendido o termo de informação e consentimento para a 

pesquisa clínica, concordo em participar deste estudo. Sei que minha participação é voluntária 

e que posso interrompê-la a qualquer momento, sem penalidades. Autorizo a utilização dos 

dados obtidos pelos pesquisadores para a publicação em revistas científicas e apresentação em 

Congressos. Recebi uma cópia do termo de informação para participar da pesquisa. Todas as 

páginas do termo de consentimento livre e esclarecido devem ser rubricadas pelo pesquisador 

principal e pelo paciente/responsável legal. 

                                          

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Paciente 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

São Paulo, _______ de __________________________ de _________. 
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ANEXO A - Parecer CEP- FOUSP 
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ANEXO B - Parecer CEP - UNIFESP 
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