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RESUMO 

 
Artese HPC. Avaliação de marcadores inflamatórios séricos em indivíduos com 
diabetes mellitus tipo 2 após tratamento periodontal intensivo não-cirúrgico: estudo 
clínico randomizado [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão Original. 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento periodontal intensivo não-

cirúrgico  sobre a resposta imunológica e parâmetros clínicos periodontais em 

indivíduos com diabetes tipo 2 (DMT2) e periodontite crônica. Foram analisados 36 

pacientes, randomizados em dois grupos: um grupo recebeu tratamento intensivo de 

raspagem e alisamento radicular (INT; n=18) e outro recebeu apenas raspagem 

supragengival (SUP; n=18). Os grupos foram avaliados quanto a parâmetros clínicos 

periodontais e marcadores inflamatórios séricos, antes e após 6 meses do 

tratamento periodontal. O exame clínico periodontal avaliou: placa visível (IP), índice 

gengival (IG), supuração (SUPUR), profundidade clínica de sondagem (PCS) e nível 

clínico de inserção (NCI). Amostras sanguíneas foram obtidas para análise de 

marcadores inflamatórios e hemoglobina glicada (HbA1c). Os marcadores de 

inflamação avaliados foram: interleucina (IL)-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-

10, IL-12, IL-13, IL-17, fator estimulador de colônias granulocitárias (G-CSF), fator 

estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF), interferon-γ (IFN-γ), 

proteína quimiotática de monócito-1 (MCP-1), proteína inflamatória de macrófago-1β 

(MIP-1β) e fator de necrose tumoral α (TNF-α), através do imunoensaio multiplex 

(Bioplex). Ambas as terapias resultaram na melhora de quase todos os parâmetros 

clínicos periodontais (p<0,05), com exceção do NCI (p=0,09) no grupo SUP. Não 

houve diferença significativa para os níveis de IL-1β, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, MIP-1β 

e TNF-α (p>0,05), após tratamento, em ambas as terapias. Houve redução 

significativa de IL-6 (p=0,01), IL-12 (p=0,04) e MCP-1 (p=0,02) no grupo INT e de 

GCS-F nos grupos SUP (p=0,04) e INT (p=0,01). Os níveis de IL-2, IL-7, IL-8, IL-17, 

GM-CSF e IFN- γ não foram detectados. A terapia periodontal intensiva não-cirúrgica 

tem um efeito benéfico, tanto na redução dos níveis séricos de IL-6, IL-12, MCP-1 e 

GCS-F, quanto na melhora de parâmetros clínicos periodontais em indivíduos com 

DMT2, considerando um período de 6 meses. 

 

Palavras-chave: Terapia periodontal. Periodontite crônica. Diabetes mellitus tipo 2. 

Citocinas. Marcadores inflamatórios séricos. 



 

ABSTRACT 

 

Artese, HPC. Evaluation of serum inflammatory markers in individuals with type 2 
diabetes mellitus after intensive non-surgical periodontal therapy: a randomized 
clinical trial. effects [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão Original. 
 
The objective of this study was to evaluate the effect of intensive non-surgical 

periodontal treatment on the immune response and clinical periodontal parameters in 

individuals with type 2 diabetes (T2DM) and chronic periodontitis. 36 patients were 

analyzed, randomized into two groups: one group received intensive treatment of 

scaling and root planing (INT, n=18) and another received only supragingival scaling 

(SUP, n=18). The groups were evaluated for periodontal parameters and serum 

inflammatory markers before and after 6 months of periodontal treatment. The 

periodontal parameters assessed were: visible plaque (PI), gingival index (GI), 

suppuration (SUP), probing pocket depth (PPD) and clinical attachment level (CAL). 

Blood samples were obtained for analysis of inflammatory markers and glycated 

hemoglobin (HbA1c). The inflammatory markers evaluated were: interleukin (IL)- 1β , 

IL- 2, IL -4, IL -5, IL -6, IL -7 , IL-8 , IL-10 , IL-12 , IL-13 , IL -17, granulocyte colony-

stimulated factor (G -CSF), colony stimulating factor granulocyte-macrophage (GM -

CSF), interferon - γ (IFN - γ), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) , macrophage 

inflammatory protein-1β (MIP-1β ) and tumor necrosis factor α (TNF- α) through a 

multiplex immunoassay (Bioplex). Both therapies resulted in improvement of almost 

all periodontal clinical parameters (p<0.05), with the exception of the NCI in SUP 

group. There was no significant difference for (IL )- 1β , IL- 4, IL -5, IL-10 , IL-13 , 

MIP- 1β and TNF- α after treatment for both therapies (p>0.05). A significant 

reduction was observed in IL-6 (p=0.01), IL-12 (p=0.04) and MCP-1 (p=0.02) levels 

for INT group and in GCS- F levels for SUP (p=0.04) and INT (p=0.01) groups. The 

levels of IL-2, IL -7, IL-8 , IL-17, GM- CSF and IFN- γ were not detectable. Intensive 

non-surgical periodontal treatment has a beneficial effect on improvement of clinical 

periodontal parameters and in the reduction of serum levels of IL-6, IL-12, MCP-1 

and GCS- F in subjects with T2DM, considering a period of 6 months. 

 

Keywords: Periodontal therapy. Chronic periodontitis. Diabetes mellitus type 2. 

Cytokines. Serum inflammatory markers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) é um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas pela hiperglicemia crônica, decorrente da alteração na secreção e/ou 

ação da insulina (Velloso et al., 2013). Diversos fatores contribuem para o início e 

desenvolvimento do diabetes, tais como características hereditárias, dieta, estilo de 

vida, idade e obesidade (WHO, 2006; Bergman, 2013). Algumas complicações micro 

e macrovasculares podem acontecer em consequência da hiperglicemia crônica, 

como coronariopatias, nefropatias, neuropatias e retinopatias (Rosenson et al., 

2011). Estas complicações são cada vez mais frequentes e representam um 

importante problema de saúde pública (CDC, 2011). O controle metabólico e 

glicêmico é um fator determinante na patogênese e progressão das complicações do 

DMT2 (King, 2008), assim, recentes evidências sugerem novas abordagens para o 

tratamento do diabetes através do controle dos processos inflamatórios e infecciosos 

(Galloway; Chattopadhyay, 2013; Sánchez-Zamora; Rodriguez-Sosa, 2014). 

A periodontite crônica é a uma doença inflamatória e infecciosa, caracterizada 

pela perda dos tecidos que suportam os dentes (Armitage, 2003; Pihlstrom et al., 

2005). O biofilme dental é o fator etiológico responsável pela produção local de 

biomarcadores inflamatórios, como as citocinas (Van Dyke; Serhan, 2003). As 

concentrações locais e séricas de citocinas podem estar relacionadas (Kebschull et 

al., 2010; Lalla, Papapanou, 2011). Dentro deste contexto, o tratamento periodontal 

pode estar associado à redução da inflamação/infecção local e sistêmica (D’aiuto et 

al., 2004, 2013; O’Connell et al., 2008), uma vez que tem como objetivo 

alterar/remover o biofilme dental (Dentino et al., 2013). 

O DMT2 é um fator de risco para a periodontite (Taylor, 2001), e esta é 

considerada como a sexta complicação do diabetes (Löe, 1993). A relação entre 

essas doenças tem sido muito discutida e parece haver uma suscetibilidade ao 

desenvolvimento da periodontite em indivíduos com DMT2, assim como a 

periodontite, quando não tratada, pode alterar o controle metabólico do diabetes 

(Taylor; Borgnakke, 2008). A periodontite se desenvolve por um desequilíbrio entre o 

desafio bacteriano e a resposta imunológica do hospedeiro (Armitage, 2013), o que 

gera inflamação, destruição do tecido conjuntivo e remodelação do tecido ósseo 

(Slots, 2013). Alguns mediadores inflamatórios, liberados neste processo, podem ser 
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detectados em altos níveis na saliva e no fluido crevicular gengival (Javed et al., 

2012).  

Indivíduos com DMT2 possuem uma atividade modificada de neutrófilos, 

devido à diminuição na quimiotaxia, aderência e fagocitose, o que diminui a 

capacidade imunológica e resposta inflamatória (Guarda et al., 2009). Essa diferente 

atividade de neutrófilos é causada, em parte, pela hiperglicemia e acúmulo de AGEs 

(advanced glycation end-products), o que provoca uma contínua ativação dos 

polimorfonucleares (resposta hiper-infamatória), exacerbando a produção de 

citocinas (Mealey; Oates, 2006). Assim, a periodontite pode contribuir para o 

aumento da inflamação sistêmica do diabetes (Demmer et al., 2008).  

Algumas revisões sistemáticas, já abordaram os efeitos benéficos do 

tratamento periodontal sobre o controle glicêmico no diabetes (Janket et al., 2005; 

Teeuw et al., 2010; Simpson et al., 2010; Engebretson; Kocher, 2013). No entanto, o 

maior estudo clínico, já publicado até hoje, não encontrou tal associação, assim 

como não avaliou o efeito do tratamento periodontal em marcadores inflamatórios 

sistêmicos (Engebretson et al., 2013). Tal efeito já foi previamente descrito na 

literatura (O’Connell et al., 2008; Kardesler et al., 2010; Sun et al., 2011; Auyeung et 

al., 2012, Lin et al., 2012), mas ainda permanece contraditório, possivelmente, pelos 

diferentes protocolos de tratamento e biomarcadores inflamatórios avaliados.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A periodontite é uma doença inflamatória e infecciosa, induzida por um 

biofilme bacteriano, que pode levar à inflamação gengival e destruição dos tecidos 

periodontais (Kinane; Bartold, 2007). Embora a ação bacteriana seja o fator 

determinante para o início da doença, a susceptibilidade e progressão da 

periodontite são determinadas pela resposta imunoinflamatória do indivíduo (Van 

Dyke; Serhan, 2003). Diversos fatores podem modificar a resposta imunoinflamatória 

frente à agressão de patógenos periodontais e, um deles, é o diabetes mellitus (DM) 

(Choi et al., 2011). Esta relação, entre o DM e a periodontite, vem sendo estudada 

nos últimos anos (Gurav, 2013). 

Aproximadamente, o DM afeta 346 milhões de indivíduos no mundo. Em 

2030, estima-se que essa será a sétima causa de morte (WHO, 2006). A 

mencionada epidemia afeta o custo financeiro do sistema público, uma vez que 

existe uma alta morbidade dos indivíduos afetados (Mealey; Oates, 2006). No Brasil, 

apesar da falta de dados epidemiológicos atuais, o estudo de Wild et al. (2004) fez 

uma previsão de, aproximadamente, 11,3 milhões de indivíduos afetados com DM 

para o ano de 2030. Cabe ressaltar, que a maioria dos casos diagnosticados como 

DM, 90% são do tipo 2 (Wild et al., 2004; Mealey; Oates, 2006). Tal crescimento 

epidemiológico é explicado pelo aumento da expectativa de vida populacional, 

urbanização, obesidade e sedentarismo (Fernandez-Real; Pickup, 2012).  

O DMT2 está relacionado com a resistência periférica à ação da insulina e 

pode modular a severidade da doença periodontal através de alterações vasculares, 

disfunção de leucócitos polimorfonucleares, alteração na síntese de colágeno e 

formação de AGEs. Consequentemente, haverá um aumento na produção de 

citocinas, resultando em um estado hiperinflamatório (Morita et al., 2012).  

Diversos mediadores químicos estão envolvidos no desenvolvimento da 

periodontite: inflamação, degradação do tecido conjuntivo e remodelação óssea 

(Sexton et al., 2011). Evidências apontam para uma forte associação entre 

circulação de mediadores imunoinflamatórios, infecções crônicas e resistência à 

insulina (Hotamisligil, 2006). As infecções crônicas geram uma inflamação de baixo 

grau, pois existe uma longa ativação do sistema imune inato (Pickup et al., 1997; 
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Pickup; Crook, 1998). Uma resposta imune inata exacerbada, caracterizada pela 

liberação de citocinas, é um fator comum entre a periodontite e o DM, representando 

um efeito sinérgico quando as doenças coexistem (Nassar et al., 2007). As citocinas 

são proteínas reguladoras envolvidas no processo imunoinflamatório, 

principalmente, produzidas por linfócitos T e macrófagos (Esser et al., 2014). As 

quimiocinas ou citocinas quimiotáticas são moléculas envolvidas na migração e 

ativação de leucócitos, bem como no desenvolvimento de células T helper (Th). As 

células Th têm origem nas células T+CD4 depois de estimuladas por antígenos. 

Podem dividir-se em sub-populações Th1, Th2 e Th17, de acordo com as citocinas 

que produzem (Zhu et al., 2010). As células Th1 estão associadas à resposta celular 

e à liberação de citocinas pró-inflamatórias (IL-12 e IFN-γ), enquanto as células Th2 

se relacionam com a resposta imune humoral e propriedades regulatórias (IL-4, IL-5, 

IL-10 e IL-13) (Garlet, 2010). A reposta Th2 promove a imunidade humoral através 

da produção de fatores de crescimento e diferenciação de linfócito B (Gemmell; 

Seymour, 2004). A resposta Th17 se caracteriza pela produção de IL-17, a qual está 

associada a condições autoimunes e inflamatórias (Zielinski et al., 2012). 

A imunidade inata do periodonto é mediada por células do epitélio, ligamento 

periodontal, fibroblastos, osteoblastos e células dendrídicas (Hans; Hans, 2011). 

Durante o processo de desenvolvimento da periodontite, a barreira epitelial é 

rompida e os fibroblastos, principais células do periodonto, entram em contato direto 

com os patógenos periodontias, dessa forma, liberando as citocinas como TNF-α, IL-

1 β, IL-6, IL-8 e MIP-1 (Graves, 1999; Ebersole et al., 2013). Por exemplo, o TNF-α 

induz a produção de quimiocinas, que fazem quimiotaxia de células de defesa para 

os sítios infectados (Garlet, 2010) e aumentam a produção de outras citocinas pró-

inflamatórias (Graves, 2008). Em geral, essas citocinas têm um caráter pró-

inflamatório e estão envolvidas na resposta imune inata, estimulando as moléculas 

de adesão, metaloproteinases e fatores que se relacionam com a osteoclastogênese 

(Cekici et al., 2014). Os estudos, que relacionam inflamação crônica e resistência à 

insulina, demonstram que existe um aumento local (Ribeiro et al., 2011; Duarte et 

al., 2014) e sérico (Tuttle et al., 2004; Al-Shukaili et al., 2013) de citocinas 

inflamatórias, como IL-1β, IL-8 IL-6, IL12 e TNF-α em indivíduos com DMT2. 

Portanto, existe um importante papel das duas doenças na manutenção da 

inflamação local e sistêmica (Ebersole; Capelli, 2000; Preshaw et al., 2012; Ebersole 

et al., 2013). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar o efeito da terapia periodontal intensiva não-cirúrgica em indivíduos 

com DMT2 e portadores de periodontite crônica sobre: 

 
 

1. Os níveis séricos de marcadores inflamatórios;  

2. Os parâmetros clínicos periodontais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

 

Ensaio clínico randomizado, cego e paralelo.  

 

 

4.2 Amostra do estudo 

 

 

A população estudada foi de 36 pacientes, diagnosticados com DMT2 e 

selecionados na Divisão de Endocrinologia do Departamento de Medicina do 

Hospital da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Os pacientes 

selecionados estavam em acompanhamento médico. Todos estavam em uso de 

medicamentos (metformina ou sulfoniluréia ou metformina + sulfoniluréia ou insulina 

+ sulfoniluréia ou insulina + acarbose) e dieta (acompanhamento ambulatorial com 

nutricionista). Após seleção na UNIFESP, os indivíduos foram encaminhados para a 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) para triagem e 

tratamento periodontal. A triagem selecionou indivíduos com DMT2 e periodontite 

crônica. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 

(FR 284313/127-2009) (Anexo A) e registrado no clinicalTrials.gov, sob número 

NCT01291875.  

 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

 

Indivíduos com mais de 35 anos de idade, diagnosticados com DMT2, com 

periodontite crônica generalizada (≥ 30% dos sítios com profundidade clínica de 

sondagem ≥ 4 mm e sangramento à sondagem) e, pelo menos, 15 dentes na 

cavidade oral, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

B). 
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4.4 Critérios de exclusão 

 

 

Grávidas e/ou lactantes, fumantes, obesos (IMC > 35 Kg/m2), portadores do 

vírus HIV ou hepatites (B, C), em uso de aparelhos ortodônticos, doenças sistêmicas 

não controladas (doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, hepáticas ou 

insuficiência renal), neoplasmas, sob terapia antimicrobiana ou uso de 

antimicrobianos nos últimos 6 meses, uso de antissépticos orais nos últimos 3 

meses, em uso de medicamentos imunossupressores, com necessidade de 

cobertura antimicrobiana para procedimentos periodontais e indivíduos que tenham 

sido submetidos a terapia periodontal nos últimos 6 meses.  

 

 

4.5 Anamnese e exame clínico periodontal 

 

 

Foram coletados dados da história médica, dados demográficos e hábitos de 

higiene bucal (Anexo C). Qualquer alteração em relação à medicação para o DMT2 

foi descrita no decorrer do estudo. As fichas utilizadas estão nos Anexos D, E e F. 

O exame periodontal foi realizado por dois operadores calibrados (Hilana P.C. 

Artese e Adriana Moura Foz), utilizando-se a sonda periodontal da Universidade da 

Carolina do Norte (Hu-Friedy®, Chicago, IL, USA). Foram avaliados seis sítios por 

dente, em todos os dentes, com exceção dos terceiros molares. 

 

 

4.5.1 Índice de placa visível (Ainamo; Bay 1975) 

          Presença (1) ou ausência (0) de placa supragengival visível.  

 

 

4.5.2 Índice gengival (Ainamo; Bay 1975) 

 Presença (1) ou ausência (0) de sangramento à sondagem da margem        

gengival.   
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4.5.3 Profundidade clínica de sondagem (PCS) 

 

 

Medida que vai da base da bolsa periodontal à margem gengival, 

correspondente à profundidade de bolsa (mm). 

 

 

4.5.4 Nível clínico de inserção (NCI) 

 

 

Medida que vai da base da bolsa periodontal à junção cemento-esmalte 

(JCE), corresponde ao nível clínico de inserção (mm). 

 

 

4.5.6 Sangramento a sondagem (SS) 

 

 

 Presença (1) ou ausência (0) de sangramento à sondagem. 

 

 

4.6 Calibração 

 

 

 A calibração intra e inter-examinadores foi feita antes do início do estudo, em 

uma amostra de 10 pacientes para PCS e NCI. O coeficiente de correlação intraclasse 

(ICC) intra-avaliadores e inter-avaliadores obteve uma concordância > 0,85.  

 

 

4.7 Grupos de terapia intensiva (INT) e supragengival (SUP) 

 

 

Os pacientes (n=36) foram divididos aleatoriamente em dois grupos. A 

randomização foi feita através de sequência numérica aleatória (Microsoft Excel, 

v.2010, Redmond, WA, EUA). A alocação foi feita através de inserção da sequência 
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de números em envelopes opacos e numerados. Um grupo recebeu terapia 

periodontal intensiva (INT) e outro recebeu terapia periodontal supragengival (SUP), 

de acordo com D’Aiuto et al. (2005). Todos os participantes receberam orientação de 

higiene bucal (OHB), previamente, ao estudo. O grupo INT recebeu tratamento 

periodontal intensivo (raspagem e alisamento radicular - RAR) sob anestesia local 

(prilocaína 3% com felipressina), no máximo, em duas sessões de até 120 minutos. 

O grupo SUP recebeu raspagem supragengival em uma sessão, aproximadamente, 

de 60 minutos. Indivíduos do grupo SUP, que apresentassem sinais de progressão 

de periodontite (pelo menos um sítio com perda de inserção clínica > que 3 mm), 

foram excluídos do estudo e encaminhados para a terapia INT. O grupo SUP foi 

utilizado como controle para comparação com o grupo INT. Foi utilizado aparelho de 

ultrassom (mini-piezon, EMS®, Nyon, Switzerland) e curetas (Hu-Friedy®, Chicago, 

IL, USA) em ambos os grupos. O(s) dente(s) definido(s) como perdido(s) (lesão 

endo-perio crônica e/ou perda de inserção até ou próximo ao ápice do dente; cárie 

extensa com impossibilidade de restauração) foi (ram) extraído(s) antes do início do 

estudo. Mensalmente, os dois grupos receberam orientação de higiene bucal e 

controle do biofilme supragengival profissional até o término do estudo. Os 

tratamentos SUP e INT foram realizados por um especialista experiente (Giovane 

Hisse Gomes). 

 

 

4.8 Cronograma de procedimentos  

 

 

4.8.1 Consulta para seleção dos pacientes 

 

 

 Exame periodontal para seleção dos indivíduos. 

 Avaliação das medicações. 
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4.8.2 Consulta inicial 

 

 

 Exame periodontal completo (PCS, NCI, SS, IP, IG e SUP). 

 Avaliação da glicemia (capilar), pressão arterial e IMC. 

 Reavaliação das medicações. 

 Randomização nos grupos INT e SUP. 

 Orientação de higiene oral para os indivíduos de ambos os grupos. 

 

 

4.8.3 Consulta para tratamento periodontal  

 

 

 Avaliação da glicemia (capilar). 

 Coleta de sangue. 

 Tratamento periodontal (INT ou SUP). 

 
 
4.8.4 Consultas mensais 
 
 

 Reforço de OHB. 

 Controle do biofilme supragengival (INT e SUP). 

 Raspagem supragengival quando necessário. 

 

 

4.8.5 Seis meses após tratamento periodontal (podendo variar em ± 21 dias) 

 

 

 Exame periodontal completo (PCS, NCI, SS, IP e IG). 

 Coleta de sangue. 

 Reavaliação das medicações. 

 Avaliação da glicemia (capilar), pressão arterial e IMC. 

 Raspagem supragengival quando necessário (INT e SUP). 
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4.9 Coleta de sangue 

 

 

As coletas de sangue foram feitas para a avaliação de HbA1c e marcadores 

inflamatórios. As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa na Clínica 

Odontológica da FOUSP por um profissional habilitado. As amostras foram colhidas 

em tubos vacutainer com EDTA (5ml) e em tubos secos (20 ml). Após coletas e em 

temperatura ambiente, os tubos com EDTA foram levados ao laboratório de análises 

clínicas do Hospital Universitário da USP para avaliação da HbA1c. Os tubos secos 

foram encaminhados ao Laboratório de Microbiologia Oral do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da USP em temperatura ambiente e centrifugado a 200rpm por 10 

minutos a 40 C para estocagem em freezer a -800 C até sua análise. 

 

 

4.10 Dosagem de HbA1c 

 

A dosagem de HbA1c foi realizada no Hospital Universitário da USP 

através da metodologia de cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) por troca 

iônica, realizado no equipamento automatizado D-10 da Bio-Rad®. 

 

 

4.11 Níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios 

 

Alíquotas de soro foram armazenadas em tubos de microcentrífuga a -800 C 

até o momento do uso. Com a finalidade de dosar os níveis de marcadores 

inflamatórios, foi utilizado o ensaio de BIOPLEX. O painel utilizado foi o Bio-Plex 

Pro Human Cytokine 17- Plex Panel 1x96 (Bio-Rad®, Hercules, CA, USA). O ensaio 

foi desenvolvido de acordo com o protocolo do fabricante. Resumidamente: o filtro 

de placa de 96 poços foi lavado com Bioplex Assay Buffer (Bio Rad, Hercules, CA, 

USA). Em seguida as beads conjugadas com anticorpos anti-citocinas foram 

adicionadas, lavados com Bioplex Wash Buffer e, posteriormente, adicionadas as 

amostras de soro. Após incubação de 2 horas, a placa foi lavada com Bioplex 

Wash Buffer e adicionou-se o anticorpo de detecção em cada poço e incubado por 
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1 hora. Após esse período, novas lavagens com Bioplex Wash Buffer foram 

realizadas, sendo então adicionada a estreptavidina. Após um período de 30 

minutos novas lavagens foram realizadas e as beads ressuspensas com Bioplex 

Assay Buffer e analisadas no Bioplex 200 Suspension Array System/ Luminex (Bio- 

Rad®, Hercules, CA, USA) através do Software Bio-Plex Manager, versão 4.1 (Bio-

Rad®, Hercules, CA, USA). Foram avaliadas citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, G-

CSF, GM-CSF, IFN-γ, MCP-1, MIP-1β e TNF-α). 

As análises foram feitas no Departamento de Imunologia do ICB -USP, sob-

responsabilidade do Prof. Niels Olsen Saraiva Câmara, com apoio técnico da Meire 

Ioshie Hiyane. 

 

4.11 Cálculo do tamanho amostral 

 

Em virtude do grande número de biomarcadores avaliados, o cálculo do 

tamanho amostral foi baseado em apenas um marcador (IL-6) através de um 

estudo piloto prévio, com 11 indivíduos em cada grupo (dados não apresentados). 

Para detectar uma diferença de 0,5 ng/ml e desvio padrão de 0,4mm entre as 

medianas dos níveis de IL-6 entre os grupos INT e SUP com um erro alfa de 5% e 

beta 20% (two-sided test), seriam necessários 9 pacientes em cada grupo. O 

programa estatístico usado foi o OpenEpi (versão 3.01, lançado em 4 de Abril e 

revisado em 6 de Abril de 2013). 

Para o desfecho clínico, foi feito um cálculo amostral assumindo uma 

diferença de 1 mm entre os grupos INT e SUP para redução nas medianas de sítios 

com PCS inicialmente profundos (>7mm), com 0,8 mm de desvio padrão esperado 

entre os grupos, com um erro alfa de 5% e beta de 20%. Seriam necessários 16 

indivíduos em cada grupo (two-sided test). O programa estatístico usado foi o 

OpenEpi (versão 3.01, lançado em 4 de Abril e revisado em 6 de Abril de 2013). 
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4.12 Análise estatística 

 

 

As análises imunológicas foram feitas através do software Prisma (Prism, 

v.5, GraphPad Software Inc.,La Jolla, USA). Foi utilizado o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk para verificação de aderência à curva de Gauss. As variáveis não 

seguiram uma distribuição de normalidade e foram analisados por métodos não 

paramétricos. As análises clínicas foram feitas através do software SPSS (SPSS 

for Windows, v. 17.0, SPSS Inc., Chicago, USA), considerando o indivíduo como 

unidade de estudo. As variáveis não seguiram uma distribuição normal (teste 

Kolmogorov), foram apresentadas e analisadas através de métodos não 

paramétricos. Os valores foram apresentados em medianas e percentis (25% e 

75%). As comparações intragrupos foram feitas através do teste de Wilcoxon 

signed rank test, e as comparações intergrupos foram determinadas através do 

teste de Mann-Whitney U test. Os resultados foram considerados estatisticamente 

significativos quando p<0,05. Os dados referentes à IP, IG e SS foram obtidos 

através de sítios positivos por paciente e, posteriormente, as porcentagens foram 

calculadas para os grupos.  Para os dados relativos à PCS e NCI, medidos em 

milímetros, as medianas foram obtidas primeiramente por paciente e, após, para os 

grupos. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O fluxograma do estudo está representado na figura 5.1. Foram avaliados 732 

indivíduos para este estudo. 691 foram excluídos por não preencherem os critérios 

de inclusão. 41 foram randomizados e alocados. 5 não foram acompanhados até o 

término do estudo. 36 indivíduos completaram os 6 meses de avaliação (Figura 5.1).  
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Figura 5.1 - Fluxograma do estudo 

 

 

 

Os dados demográficos, HbA1c, IMC, e tempo médio de DMT2 dos 

participantes no início do estudo estão apresentados na tabela 5.1. Todos os 

pacientes apresentaram controle glicêmico inadequado (HbA1c > 8,0%). Os grupos 

eram similares em relação à idade, gênero, HbA1c, IMC, e tempo (anos) de DMT2 (p 

> 0,05) (Tabela 5.1).  

Após 6 meses da terapia periodontal, a média de IMC dos grupos se manteve 

estável (SUP=27,1 ± 2,2 e INT=26,5 ± 3,8). A média de HbA1c foi de 9,8±1,4 para o 

grupo SUP e 9,5±1,0 para o grupo INT, estatisticamente, sem diferença significativa 

entre o período pré e pós-terapia periodontal para os grupos SUP e INT (p =0,79; p 
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=0,64; respectivamente)(Wilcoxon signed rank test). Também não houve diferença 

significativa entre os valores de HbA1c intergrupos após 6 meses da terapia 

periodontal (p =0,88) (Mann-Whitney U test) (dados não apresentados em tabela).  

 

 

Tabela 5.1 - Características demográficas, hemoglobina glicada (HbA1c), índice de massa corpórea            
(IMC) e tempo de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) nos grupos SUP e INT no início do 
estudo 

 

 

Os grupos não apresentaram diferenças significativas em relação aos 

parâmetros clínicos periodontais no início do estudo (Tabela 5.2). As duas terapias 

apresentaram melhora, praticamente, em todos os parâmetros clínicos periodontais 

após 6 meses, com exceção de NCI no grupo SUP (p>0,05). Embora não 

estatisticamente significativo, o grupo SUP apresentou aumento nos níveis de 

SUPUR após 6 meses (p=0,30) (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 - Mediana e percentil (25% e 75%) dos parâmetros clínicos periodontais no início e 6            
meses após o tratamento periodontal nos grupos SUP e INT 
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As reduções médias nos parâmetros clínicos periodontais PCS (4-6mm; ≥ 

7mm) e NCI (4-6mm; ≥ 7mm), entre o início e o término do estudo, estão 

representadas na tabela 5.3. Na análise de todos os sítios, o grupo SUP 

apresentou uma redução de 1,04 mm na mediana de PCS (p=0,03) e de 0,42 mm 

na mediana de NCI (p=0,26). O grupo INT apresentou uma redução de 2,53 mm na 

mediana de PCS (p<0,01) e de 1,62 mm na mediana de NCI (p=0,02). Na análise 

estratificada de sítios inicialmente médios (4-6 mm), o grupo SUP apresentou uma 

redução de 1,22 mm na mediana da PCS (p=0,03) e de 0,62 mm na mediana do 

NCI (p=0,51). O grupo INT apresentou uma redução de 2,62 mm na mediana da 

PCS (p<0,01) e de 1,71 mm na mediana do NCI (p=0,01). Na análise estratificada 

de sítios inicialmente profundos, o grupo SUP apresentou uma redução de 0,74 

mm na mediana da PCS (p=0,77) e de 0,25 mm na mediana do NCI (p=0,45). O 

grupo INT apresentou uma redução de 3,77 mm na mediana da PCS (p<0,01) e de 

2,83 mm na mediana do NCI (p<0,01) (Tabela 5.3). Houve diferença significativa 

para as análises intergrupos para todos os parâmetros avaliados (p<0,05) (Tabela 

5.3). 

Não foram observados eventos adversos ou complicações locais/sistêmicas, 

decorrentes das terapias periodontais utilizadas. 

O ensaio de BIOPLEX não foi capaz de detectar os níveis séricos de IL-2, IL-

7, IL-8, IL-17, GM-CSF, IFN- γ. A figura 5.2 demonstra as alterações nos níveis 

séricos dos marcadores inflamatórios detectáveis. Não houve diferença 

estatisticamente significativa para IL-1β, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, MIP-1β e TNF-α 

nos grupos SUP e INT entre o início e após 6 meses do tratamento periodontal. 

Houve redução significativa para IL-6 (p=0,01); IL-12 (p=0,04), MCP-1 (p=0,02) e 

para G-CSF (p =0,01) no grupo INT. O grupo SUP apresentou redução significativa 

apenas para G-CSF (p =0,04) (Figura 5.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 
 Tabela 5.3 - Redução média nas medianas (percentis) de PCS e NCI, entre o início e 6 meses  

 após o tratamento periodontal nos grupos SUP e INT 
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Figura 5.2 - Distribuição dos marcadores inflamatórios séricos antes e após 6 meses da terapia  
periodontal para os grupos SUP e INT 
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Figura 5.2. Efeito das diferentes terapias periodontais (SUP, terapia supragengival; INT, terapia 

intensiva) sobre as alterações séricas de IL (interleucina) IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-
12, IL-13, G-CSF (fator estimulador de colônias granulocitárias), MCP-1 (proteína 
quimiotática de monócito-1), MIP-1 β (proteína inflamatória de macrófago-1β) e TNF- α 
(fator de necrose tumoral α), através de imunoensaio multiplex (Bioplex). Os diagramas 
representam as medianas (linha horizontal dentro do gráfico); os quartis inferior (25%) e 
superior (75%); e os valores interquartílicos 10 (limite da linha inferior) e 90 (limite da 
linha superior) 

 *Diferença estatisticamente significativa intragrupos (SUP e INT) pré e pós-terapias 
periodontais (p<0,05; Wilcoxon signed rank test) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O principal achado deste estudo, foi a redução dos níveis séricos de IL-6, IL-

12, MCP-1 e G-CSF no grupo INT, acompanhada da redução nas bolsas 

periodontais inicialmente profundas e com sangramento à sondagem em indivíduos 

com DMT2 e controle glicêmico inadequado. Resultados semelhantes já foram 

encontrados previamente (Kardesler et al., 2010; Sun et al., 2011), porém, em um 

período de reavaliação menor (3 meses). Observamos também que a manutenção 

periodontal meticulosa, foi capaz de manter os níveis de saúde gengival através 

dos índices de IP e IG nos grupos INT e SUP, durante o período do estudo (6 

meses). O estudo de Westfelt et al. (1996), mostrou que indivíduos diabéticos, sob 

manutenção periodontal, são capazes manter as condições de saúde periodontal 

por um período de 5 anos. 

Em relação ao grupo SUP, observamos uma redução significativa somente 

em bolsas médias, como já observado nos estudos com indivíduos sem DMT2 

(McNabb et al., 1992). Essa terapia foi selecionada para que tivéssemos um grupo 

controle, que respeitasse os preceitos éticos de beneficência e justiça, uma vez 

que fornecemos um tratamento mínimo aos indivíduos diagnosticados com 

periodontite e não os deixamos sem cuidados. Embora tenha sido preconizado 

como uma forma de terapia incompleta, observamos melhora em quase todos os 

parâmentos clínicos periodontais e limitada repercussão sistêmica, pois somente 

houve redução em G-CSF. Importante também destacar que houve um aumento 

nos níveis de SUPUR, embora não significativo estatisticamente. A presença de 

SUPUR em sítios de indivíduos com periodontite crônica pode indicar destruição 

periodontal aguda, manutenção de bactérias periodontopatogênicas e espécies 

“não-orais”, como Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa (Silva-

Boghossian et al., 2013). Tais resultados demonstram a importância da raspagem 

subgengival, principalmente em sítios profundos, para o controle da infecção 

sistêmica e prevenção de complicações no DMT2. 

A relação entre o controle da infecção periodontal e a infecção sistêmica no 

diabetes, ainda permanece contraditória, devido à complexa natureza das duas 

doenças e a dificuldade em determinar uma relação causal. Sabe-se que uma 

característica comum do diabetes é a hiperglicemia crônica, que traz como 
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consequência a glicação não enzimática e oxidação de proteínas e lipídios. Como 

resultado, há a formação irreversível de produtos finais da glicação avançada 

(AGEs). Os AGEs interagem com seus receptores celulares (RAGEs), geram stress 

oxidativo e aumento na secreção de mediadores inflamatórios (Ebersole et al., 

2013). Alguns marcadores inflamatórios vêm sendo relacionados com 

complicações do diabetes, como a IL-6, e, mais recentemente, a IL-12. A IL-6 tem 

um importante papel no metabolismo da glicose e está relacionada a complicações 

vasculares (Suzuki et al., 2008; Loos et al., 2000) e resistência à insulina (Mealey; 

Oates, 2006). A IL-12 é uma citocina pró-inflamatória relacionada com 

aterosclerose, entretanto, ainda permanece obscura sua relação com o curso do 

DMT2 e resistência à insulina (Wegner et al., 2008). A terapia INT foi capaz de 

reduzir os níveis de IL-6 e IL-12, podendo prevenir eventuais complicações do 

DMT2.  

Evidências crescentes sugerem, que indivíduos portadores de 

infecções/inflamações crônicas, têm mais chances de desenvolver outras doenças 

inflamatórias em locais secundários do seu corpo (Stein et al., 2007; Fisher et al., 

2008; Detert et al., 2010; Rai et al., 2010; Cotti et al., 2011). A periodontite crônica 

severa generalizada pode ser considerada como um estado subclínico de 

septicemia (Loesche; Lopatin, 1998; Hujoel et al., 2001). A inflamação tem relação 

com aterosclerose e neuropatia diabética, duas importantes causas de morbidade e 

mortalidade em indivíduos com DM (Potenza et al., 2009). Parcialmente, a 

aterogênese pode ser regulada por fatores quimiotáticos como MCP-1 e IL-8 

(Gerszten et al., 1999). A MCP-1 também tem sido relacionada com hiperglicemia e 

resistência à insulina (Daniele et al., 2014). A terapia INT foi capaz de reduzir a 

proteína MCP-1 no soro, agindo como alguns medicamentos já previamente 

desenvolvidos (Li et al., 2012).  

Inicialmente, G-CSF e GM-CSF foram descritos como fatores de 

crescimento pelas suas características de gerar colônias de granulócitos e 

macrófagos in vitro (Burgess; Metcalf, 1980). Após outros estudos in vitro, 

evidenciou-se que essas CSFs também poderiam ser consideradas como citocinas 

pró-inflamatórias (Hamilton et al.,1980). Atualmente, sabe-se que esses 

biomarcadores estão envolvidos na inflamação, infecção, maturação de 

granulócitos e macrófagos em diversas doenças. A persistência de altos níveis 

dessa citocina, contribui para a manutenção da inflamação crônica (Hamilton, 
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2008). Aliás, existe uma correlação entre as funções biológicas das CSFs e outras 

citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, TNF-α, IL-23 e IL-17 em algumas doenças 

crônicas (McKenzie et al., 2006; Fleetwood et al., 2007). Os resultados deste 

estudo mostraram que ambas as terapias são capazes de reduzir os níveis séricos 

de G-CSF. Em sítios inicialmente rasos e médios, podemos especular que a 

diminuição da inflamação gengival já é suficiente para ter um efeito sistêmico 

benéfico nos níveis de G-CSF, referente ao grupo SUP. 

Os outros biomarcadores avaliados IL- 1β, IL- 4, IL-5, IL-10, IL-13, MIP-1β e 

TNF-α, permaneceram em seus níveis ou aumentaram em alguns indivíduos em 

ambos os grupos. Cabe ressaltar, que observamos uma grande variabilidade entre 

os indivíduos em relação à expressão sérica desses marcadores, tanto 

previamente, quanto após o término do estudo. A grande variabilidade individual 

em relação à resposta ao tratamento periodontal, antecipadamente, já foi reportada 

por Góska et al. (2003), porém, em indivíduos sem DMT2. A falta de controle da 

dieta e a ausência ou diferentes práticas de exercício físico pelos indivíduos, 

consistiria em um explicação para a dificuldade de estabelecer um padrão dos 

mediadores inflamatórios por grupo. 

Outros trabalhos já observaram a diminuição de biomarcadores da 

inflamação, após tratamento periodontal não-cirúrgico em indivíduos sem DMT2 

(D’Aiuto et al., 2010; 2013; Almaghlouth et al., 2014). Os resultados do presente 

estudo corroboram com tais trabalhos, embora tenhamos dificuldades em traçar 

comparações em virtude das diferenças metodológicas. Em relação à resposta 

clínica ao tratamento periodontal, os indivíduos deste estudo responderam tão bem 

quanto indivíduos sem DMT2. Cabe ressaltar, que os níveis de HbA1c 

permaneceram inadequados, durante todo o período do estudo (6 meses) em 

ambos os grupos. 

O diabetes com controle glicêmico inadequado predispõe os indivíduos à 

infecções e limitação dos mecanismos de defesa (Foss-Freitas et al., 2006; 2008). A 

possível bacteremia, causada pelo tratamento periodontal (Horliana et al., 2014) em 

indivíduos com imunidade celular comprometida, poderia aumentar o risco à 

infecções locais e/ou sistêmicas, sendo o motivo para que alguns protocolos 

recomendem a administração de antimicrobianos sistêmicos, previamente, à 

procedimentos odontológicos que envolvam sangramento. Embora tal possibilidade, 

ainda não existe consenso científico que justifique a profilaxia antibiótica em 
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indivíduos com DM descompensados (Tong; Rothwell, 2000; Rao et al., 2010). 

Atualmente, salientamos que o risco do uso inapropriado de antimicrobianos parece 

ser a principal causa da resistência bacteriana no mundo (Kuehn, 2014). Os 

resultados clínicos deste estudo, mostraram que a terapia INT, sem uso de 

antimicrobianos, foi capaz de reduzir todos os parâmetros clínicos periodontais em 

indivíduos descompensados. Outros trabalhos também já observaram melhora em 

parâmetros clínicos, sem uso de antimicrobianos em indivíduos com DMT2 

descompensados (Dag et al., 2009; Correa et al., 2010; Chen et al., 2012). 

Ressalva-se que não foram observadas complicações locais e/ou sistêmicas (dor 

generalizada, linfoadenopatia e febre > 380C) nos participantes ao longo do período 

do estudo. 

Um relatório recente sobre periodontite e diabetes, afirmou que a terapia 

periodontal é capaz de reduzir os níveis de HbA1c em 0,36% em um período de 3 

meses (Engebretson; Kocher, 2013). Tal resultado corrobora com os achados de 

uma recente meta-análise (Chapple et al., 2013). No presente estudo, ambos os 

grupos foram considerados como inadequadamente controlados em relação à 

glicemia, uma vez que os níveis de HbA1c foram superiores a 7,0% (ADA, 2012) no 

início do trabalho e assim permaneceram. Embora não tenha sido um desfecho 

pretendido, observamos que não houve diferença estatística entre o início e 6 meses 

pós terapia, pois os valores médios de HbA1c aumentaram em 0,7% no grupo SUP 

e diminuíram em 0,8% grupo de INT. 

Em relação às limitações deste trabalho, observamos que o controle da dieta 

e da atividade física poderiam esclarecer, de forma mais precisa, os mecanismos 

imunocelulares que relacionam a periodontite crônica e o DMT2. Outra limitação foi 

em relação às medicações utilizadas pelos pacientes, pois não conseguimos um 

grupo que utilizasse as mesmas medicações sistêmicas. Recomendamos que 

estudos futuros tenham um controle da dieta, atividade física e um número maior de 

indivíduos para que subgrupos possam ser formados, conforme as medicações 

utilizadas. O preferível seria um estudo multicêntrico.  

Enquanto a ciência caminha para responder as questões relacionadas à 

periodontite e ao DMT2, essencial é promover a saúde periodontal como parte de 

um estilo de vida saudável, influenciando ou não nas eventuais complicações 

metabólicas. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

A terapia periodontal não-cirúrgica tem um efeito benéfico na redução dos 

níveis séricos de IL-6, IL-12, MCP-1, GCS-F e dos sinais clínicos da inflamação 

periodontal, considerando indivíduos com DMT2 em um período de 6 meses. 
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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:___________________________________________           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 

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, 2222, 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 sob anestesia, se preciso. Iremos também recolher amostras de sangue em todas as visitas que o Sr. (a) comparecer, 

para podermos analisar sua glicemia e outros valores que podem influenciar sua diabetes, e também iremos aferir sua 

pressão arterial. Em torno de 2 meses 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 
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raspagem, ou uma cirurgia de gengiva, que visa melhorar as áreas que ainda estiverem inflamadas. 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. 

     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 prejuízo. Caso 

seja necessário, o contato com os pesquisadores responsáveis poderá ser feito pelos telefones: Adriana Foz (8293-2299), 

Giovane Gomes (7144-5609) e Hilana Artese (7896-5536). 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 C - Ficha de Anamnese 

 

 

 

 

                                                       PROJETO DE PESQUISA 

 

TRATAMENTO PERIODONTAL E CONTROLE METABÓLICO EM PACIENTES PORTADORES DE DMT2 

 

ANAMNESE  
IDENTIFICAÇAO 

 

Nome:_________________________________________ RG :________________________ 

Data de nascimento _____/_____/____                              Idade:_______________________ 

Naturalidade ______________________ Nacionalidade _____________________________ 

Nível de escolaridade: ____________________  Profissão:___________________________ 

Renda familiar  em salário(s) mínimo(s): (  )1-2  (  ) 3-4   (  ) 5 ou mais 

                         
 
Endereço:_______________________________________________________n

o
___________ 

CEP:_______________Bairro:_____________________Cidade:________________________  
Telefone:______________________________    Tel. de Recado:________________________ 
Celular:___________________________________ 

 
Etnia:      (   )   Branco         (   )   Negro        (   )   Outros:_______________                                             
 

Estado Civil:   (   )  Casado     (   )  Solteiro   (   )  Outros:________________         
 
Gênero:   (   ) Masculino      (   ) Feminino 

 

 
HISTÓRIA MÉDICA  

Possui algum outro problema de saúde ?             Sim  (    )    Não (    )       
(   ) HAS_______________________________________________________________         
(   ) Cardiopatia_________________________________________________________ 

(   ) Alergias____________________________________________________________ 
(   ) Distúrbios Gastrointestinais_____________________________________________ 
(   ) Coagulopatias________________________________________________________ 

(   ) DoençasRespiratórias__________________________________________________ 
(   ) Doenças Geniturinárias_________________________________________________ 
(   ) Doenças Infectocontagiosas_____________________________________________ 

(   ) Distúrbios Neurológicos________________________________________________ 
(   ) Internações__________________________________________________________ 

(   ) Outros______________________________________________________________ 

  
 HÁBITOS NOCIVOS 

 

Data:        /         /            nº  paciente 

Pesquisador:            

 SIM NÃO Quantidade 

Dia /Mês 

Parou há quanto tempo Observação 

Tabagismo      

Etilismo      

Outros      
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Eu________________________________________________________________________ 
RG____________________ , declaro para todos os fins legais, que as informações sobre o meu estado de saúde são 

verdadeiras e que nada omiti no questionário realizado.  Concordo também em participar do projeto de pesquisa 

“TRATAMENTO PERIODONTAL E CONTROLE METABÓLICO EM PACIENTES PORTADORES DE DMT2”, sabendo que 
farei apenas o tratamento periodontal e, se necessário, serei encaminhado para outros tratamentos odontológicos, como por 
exemplo, tratamentos de prótese e/ou canal. 

 
Assinatura_____________________________________________________ 

 

              Assinatura da testemunha_________________________________________ 
                   (em casos de analfabetos, semi-analfabeto ou portadores de deficiência) 

 

Data ____/_____/____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIABETES 
Hereditariedade para diabetes?    (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe   

Peso: ____________     Altura:___________  IMC: ___________ 
Obesidade?       (   ) Sim  (   ) Não     
É sedentário?    (   )Sim    (   )  Não  Tipo de atividade física/ frequência___________________  

Está em uso de medicação?  (   ) Sim     (   )  Não   (   ) Não Sabe 
Qual(is)___________________________________________________ 
 

Outras complicações: 
 
      (   ) Retinopatia  (   ) Angiopatia      (   ) Doença Renal Crônica     (  ) Neuropatia periférica   

      (   ) Doença macrovascular (coronária e vascular cerebral)        (  ) Pé diabético   
 
HIGIENE BUCAL 

 
Escova os dentes? (   ) Sim  (   ) Não   
Quantas vezes ao dia:_______ 

Usa fio/fita dental? (   ) Sim  (   ) Não   
Quantas vezes ao dia:_______ 
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ANEXO D - Ficha de Plano de Tratamento 

 

 

 

  
                    
 
 

DATA TRATAMENTO REALIZADO ALUNO 

  
 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

PROJETO DE PESQUISA 
 

TRATAMENTO PERIODONTAL E CONTROLE METABÓLICO EM PACIENTES PORTADORES DE DMT2 
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ANEXO E - Ficha para solicitação de exame HbA1c 

 
 
 
 
 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

TRATAMENTO PERIODONTAL E CONTROLE METABÓLICO EM PACIENTES PORTADORES DE DMT2 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:____________________________________________________________  

 

ID no projeto____________________________ RG :______________________ 

 

Data de nascimento _____/_____/______  Idade:___________  

 

Gênero: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

 
 Número da coleta:______________                                                                                            
 
 
 Data: _____/_____/______ 
 
      
  
 
 
 
_________________________________________ 
 Assinatura e carimbo 
 
 
 
 
OBS: O paciente deverá sempre levar um documento com foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA DE PERIODONTIA 

VERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA DE PERIODONTIA 

 
 

DISCIPLINA DE PERIODONTIA 

 



 

 

 

 

VESTIBULAR 

 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

PL (1)               

IG (1)               

PBS (1)               

NCI (1)               

SANG (1)               

SUP (1)               

PALATINA 

PL (1)               

IG (1)               

PBS (1)               

NCI (1)               

SANG (1)               

SUP (1)               

VESTIBULAR 

 37 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 

PL (1)               

IG (1)               

PBS (1)               

NCI (1)               

SANG (1)               

SUP (1)               

LINGUAL 

PL (1)               

IG (1)               

PBS (1)               

NCI (1)               

SANG (1)               

SUP (1)               

ANEXO F – Ficha de exame periodontal 
 

PROJETO DE PESQUISA 
TRATAMENTO PERIODONTAL E CONTROLE METABÓLICO EM PACIENTES PORTADORES DE DMT2 

 
Nome:_______________________________________________________________Número:__________________________________                   
Data: __________________________ Consulta:_____________________________Pesquisador:_________________________________ Peso:_______________ 
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