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RESUMO 

 

 
Rabelo MS. Efeito da terapia periodontal supragengival em parâmetros 
microbiológicos de pacientes portadores de diabetes do tipo 2. [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, 2013. Versão 
Corrigida. 
 
 

Objetivos: Avaliar o impacto da terapia periodontal supragengival nos parâmetros 

clínicos e microbiológicos de pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 

(DMT2) em um período de 6 meses, através da utilização do PCR (reação em 

cadeia da polimerase) em tempo real. Material e Métodos: A amostra foi composta 

por 20 pacientes portadores de DMT2. Os indivíduos foram randomizados em dois 

grupos diferentes e receberam duas formas de tratamento periodontal. O grupo 

teste, composto por 10 indivíduos, recebeu terapia periodontal supragengival (TPS) 

e o grupo controle, também com 10 indivíduos, recebeu terapia periodontal intensiva 

(TPI), considerada como o padrão ouro. Ambos os grupos receberam orientação de 

higiene (OHB), durante os 6 meses da realização do estudo. Foram coletadas 

amostras de biofilme subgengival em um sítio raso e outro profundo, antes do 

tratamento periodontal e após seis meses do seu término, perfazendo um total de 4 

amostras por paciente. Foram avaliadas quatro bactérias periodontais 

(Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythia e Treponema denticola) e também foi feita a contagem Universal das 

bactérias presentes. O estudo avaliou um total de 80 amostras. Foram também 

coletados os dados clínicos periodontais. A quantidade de bactérias pré e pós 

tratamento foi determinada pela técnica de PCR em tempo real. Os dados clínicos e 

microbiológicos foram analisados por métodos estatísticos não-paramétricos. 

Resultados: A análise dos dados demográficos e clínicos no baseline, mostrou não 

haver diferenças entre os grupos TPS e TPI. Existem diferenças significativas entre 

os tratamentos com relação à melhora do sangramento (p<0,001) e profundidade 

clínica de sondagem (PCS) (p=0,011), em ambos à melhora pelo tratamento TPI é 

maior. Quanto a melhora dos parâmetros clínicos periodontais em cada um dos 

grupos após 6 meses, apenas a supuração não melhorou para o grupo TPS. Os 

demais parâmetros clínicos melhoram significativamente em ambos os tratamentos. 



	  

Com relação aos dados microbiológicos, nas bolsas rasas os grupos são diferentes 

para a medida de A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis na avaliação de 6 

meses. No entanto, quando comparamos as diferenças (log final- log inicial), não 

houve diminuição significativa entre os grupos para nenhuma das bactérias. Com 

relação à diminuição do número de bactérias em cada um dos tratamentos, houve 

uma diminuição significativa para T. forsythia no grupo TPI. Nas bolsas profundas, 

quando comparamos as diferenças (log final- log inicial), não houve diminuição 

significativa entre os grupos para nenhuma das bactérias avaliadas, bem como após 

6 meses em cada um dos tratamentos. Quando fazemos a razão do número de 

cópias de cada bactéria com relação ao número de cópias total (Universal) nas 

bolsas rasas, existe diferença significativa entre os grupos para P. gingivalis (p= 

0,043) e A. actinomycetemcomitans (p= 0,019) na avaliação de 6 meses. Com 

relação à diminuição das proporções para cada um dos tratamentos após 6 meses, 

TPI foi capaz de reduzir significativamente o número de T. forsythia nas bolsas rasas 

(p=0,004) e o número de P. gingivalis nas bolsas profundas (p=0,037). 

 

 

 

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

Periodontal. Microbiologia. 



	  

ABSTRACT 

 

 
Rabelo, MS. Effect of supragingival periodontal therapy on microbiological 
parameters in patients with type 2 diabetes [dissertation]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013.Versão Corrigida. 
 

 

Objectives: To evaluate the supragingival periodontal therapy in clinical and 

microbiological parameters in subjects with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in a 6 

month period by using real-time PCR. Material and Methods: The study included 20 

individuals with T2DM. The subjects were divided into two groups and received two 

different forms of periodontal treatment. A group of 10 individuals received 

supragingival periodontal treatment (SPT) and another, also with 10 patients 

received intensive periodontal treatment (IPT), the gold standard. Samples were 

collected from subgingival biofilm in shallow sites and deep sites before and after six 

months of the periodontal treatment, a total of four samples per patient. We 

evaluated four periodontal pathogens (Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, and Treponema denticola) and was 

also made Universal count of bacteria present. The study evaluated a total of 80 

samples. Clinical parameters were also acessed. The amount of bacteria before and 

after treatment was determined by real time PCR. Clinical and microbiological data 

were analyzed by non-parametric statistical methods. Results: The analysis of 

demographic and clinical data at baseline, showed no differences between groups 

SPT and IPT. There are significant differences between the treatments with regard to 

improvement of bleeding (p<0.001) and probing depth (PD) (p=0.011) in both the IPT 

improvement is greater. Regarding the improvement of clinical periodontal 

parameters after 6 months for each group, only the suppuration has not improved for 

the SPT group. The other clinical parameters improved significantly in both 

treatments. Regarding the microbiological data in the shallow sites, the groups are 

different for the measurement of A. actinomycetemcomitans and P. gingivalis in the 

evaluation of 6 months. However, when comparing the differences (end log – inicial 

log), there was no significant decrease between groups for any of the bacteria. With 

respect to reducing the number of bacteria in each of the treatments, there was a 



	  

significant decrease in T. forsythia for IPT. In the deep sites, the groups are different 

for the measurement of A. actinomycetemcomitans at baseline. However, when 

comparing the differences (end log – inicial log), there was no significant decrease 

between groups for any of the bacteria evaluated. There was also no significant 

decrease in the number of bacteria after 6 months in each treatment. When we make 

the ratio of the number of copies of each bacteria with respect to the number of 

complete copies (Universal) in shallow sites, there is a significant difference between 

groups for P. gingivalis (p=0.043) and A. actinomycetemcomitans (p = 0.019) in the 

evaluation of 6 months. With regard to reduction for each treatment after 6 months, 

IPT was able to significantly reduce the number of T. forsythia in shallow sites (p = 

0.004) and the number of P. gingivalis in deep sites (p= 0.037). 

 

 

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

Microbiology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Os efeitos microbiológicos do tratamento periodontal convencional (raspagem 

e alisamento corono radicular, sub e supra gengival) já foram demonstrados em 

diversos estudos (Pedrazolli et al., 1991; Ali et al., 1992; Haffajee et al., 1997; 

Colombo et al., 2005), nos quais foram observadas diminuições consideráveis nas 

quantidades de periodontopatógenos subgengivais. Já foi demonstrado que o 

controle de biofilme supragengival também parece influenciar de forma benéfica os 

resultados da terapia convencional (Feres et al., 2009), tanto para os parâmetros 

clínicos, como para parâmetros microbiológicos. O papel deste controle no cenário 

de manutenção dos resultados do tratamento parece estar relacionado à capacidade 

que o biofilme supragengival tem em modular o biofilme subgengival (Ximénez-Fyvie 

et al., 2000). 

A ideia de introduzir um rigoroso controle de placa profissional como parte da 

fase ativa da terapia periodontal foi descrita pela primeira vez na década de 70 

(Rosling et al., 1976). Alguns grupos de investigadores sugeriram que a remoção do 

biofilme supragengival, durante períodos prolongados de tempo, traria um benefício 

para os resultados clínicos e microbiológicos da terapia periodontal (Rosling et al., 

1976; Lindhe et al., 1982; Westfelt et al., 1983; Magnusson et al., 1984). Sendo 

assim, o controle de biofilme supragengival tem sido considerado uma condição de 

fundamental importância para o estabelecimento da saúde periodontal (Axelsson et 

al., 2004). 

A terapia supragengival, na qual a raspagem supragengival é realizada 

concomitante ao controle da higiene bucal, também parece influenciar positivamente 

parâmetros clínicos e microbiológicos em pacientes com doença periodontal crônica 

(McNabb et al., 1992; Hellstrom et al., 1996).  

  Tradicionalmente, a avaliação dos efeitos benéficos da terapia periodontal 

mecânica na microbiota subgengival é realizada após o controle mecânico 

simultâneo do biofilme supra e subgengival (Ximenez-Fyvie et al., 2000; 

Doungudomdacha et al., 2001; Apatzidou et al., 2005). No entanto, resultados 

contraditórios têm sido relatados quando o único tratamento realizado foi o 

supragengival (Kho et al., 1985; McNabb et al.,1992; Hellstrom et al., 1996; Nogueira 

Moreira et al., 2000). Rossi et al. (2012) sugeriram que para uma melhor avaliação 
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do impacto do controle supragengival, novos estudos que se preocupem em 

distinguir a reposta supragengival de forma independente da resposta subgengival 

devem ser realizados.  

Tanto a Diabetes Mellitus (DM) quanto a periodontite crônica são doenças 

que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. DM é um grupo de doenças 

metabólicas caracterizadas por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de 

insulina, na ação da insulina, ou ambos (American Diabetes Association, 2013). A 

presença de diabetes parece predispor a doenças infecciosas e afetar 

negativamente os resultados do tratamento. Vários estudos sugerem que a resposta 

imune alterada pela DM poderia explicar o maior risco às infecções (Joshi et al., 

1999; Muller et al., 2005).  

Sendo assim, parece ser a resposta do hospedeiro à bactéria que leva 

primariamente a uma maior severidade da doença periodontal em pacientes 

diabéticos, uma vez que estudos em humanos e animais mostraram uma resposta 

neutrofílica deficiente nesses pacientes (Manouchehr- Pour et al., 1981; Golub et al., 

1982). Já foi mostrado que a diabetes causa uma redução na formação óssea e 

aumenta a apoptose de células osteoblásticas, o que acaba por estimular a perda 

óssea (He et al., 2004).  

Diante do que foi colocado, pode-se questionar se o controle supragengival 

em pacientes diabéticos poderia influenciar a composição do biofilme subgengival, 

como é esperado em pacientes sistemicamente saudáveis (McNabb et al., 1992; 

Hellstrom et al., 1996). Isto porque, com o prejuízo da defesa imune local e da 

renovação dos tecidos periodontais devido à diabetes, poderia não ocorrer tantas 

alterações no ambiente subgengival.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

A Diabetes Mellitus (DM) e a periodontite afetam milhões de pessoas em todo 

o mundo. A DM é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, ação da insulina, ou 

ambos (American Diabetes Association, 2013). A prevalência de DM é de 

aproximadamente 7%, correspondente a 347 milhões de indivíduos, sendo que a 

projeção é de que ela se torne a sétima principal causa de morte em 2030 (World 

Health Organization, 2013). No Brasil esse número passa de 5,2% da população 

geral (Brasil, 2012). A diabetes tipo 2 (DMT2) representa cerca de 90% das pessoas 

com diabetes em todo o mundo (World Health Organization, 2013). Muitos fatores 

contribuem para o aparecimento e desenvolvimento de DM, como a genética, dieta, 

estilo de vida e obesidade. As cinco complicações clássicas da doença como 

retinopatia, neuropatia, nefropatia, complicações cardiovasculares e alterações na 

cicatrização de feridas estão associadas à alteração do metabolismo da glicose que 

produz alterações nas circulações macro e micro-vasculares (Baynes et al., 1984).  

A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial desencadeada 

por bactérias patogênicas que fazem parte do biofilme bacteriano e interagem com 

os tecidos e células do hospedeiro (Bosshardt; Lang, 2005). Se o indivíduo for 

susceptível, tais patógenos se propagam nos tecidos periodontais, liberam seus 

antígenos e promovem alteração na integridade dos mesmos, levando à destruição 

dos tecidos periodontais e osso alveolar (Lang et al., 2005). A estimativa global da 

prevalência da doença periodontal severa é de 10 a 15% da população, sendo que 

90% podem ser afetados por alguma forma de doença periodontal mais leve, 

incluindo a gengivite (Pihlstrom et al., 2005). 

A DM é considerada como um importante fator de risco para a doença 

periodontal (Soskolne; Klinger, 2001), sendo indicada como a sexta complicação do 

diabetes, baseado na alta frequência da presença de ambas as doenças no mesmo 

paciente (Löe, 1993; Grossi; Genco, 1998; Mealey; Oates, 2006). Nos pacientes 

diabéticos, a doença periodontal se apresenta em forma mais severa e evolui mais 

rapidamente do que no paciente sistemicamente saudável (Papapanou, 1996). Esse 

fator está ligado ao prejuízo na resposta imune local (Mealey; Oates, 2006).  
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São encontrados no periodonto dos pacientes diabéticos, maiores níveis de 

produtos finais de glicação avançada (AGEs), um grupo de moléculas formadas por 

uma reação não enzimática de redução dos açúcares e de outros carboidratos (Fu et 

al., 1996; Vlassara; Palace, 2002). A interação entre AGEs e o colágeno gera 

macromoléculas de colágeno altamente instáveis, que são resistentes à degradação 

enzimática fisiológica (Monnier et al., 1996). Por isso, a renovação de todo o tecido 

periodontal é efetivamente comprometida em indivíduos diabéticos, especialmente 

quando o controle glicêmico é deficiente. 

Vários estudos investigaram a composição do biofilme dental em diabéticos 

(Mashimo et al., 1983; Mandell et al., 1992; Sbordone et al., 1995; Ebersole et al., 

2008). Uma alta prevalência dos chamados patógenos periodontais foi encontrada 

em pacientes diabéticos (Mashimo et al., 1983; Mandell et al., 1992). Entretanto,  

diferenças específicas da microbiota da doença periodontal de pacientes diabéticos 

e não diabéticos não são claras (Ebersole et al., 2008). Investigações 

microbiológicas revelaram que a microbiota bacteriana em sítios doentes 

periodontalmente é semelhante em indivíduos diabéticos e saudáveis 

sistemicamente (Sbordone et al., 1995; Campus et al., 2005; Ebersole et al., 2008). 

Sbordone et al. (1995) relataram microbiota semelhante em indivíduos com e sem 

diabetes tipo 2, onde a prevalência da Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, 

Porphyromonas gingivalis (Pg) e Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) foi 

semelhante para ambos os grupos. Uma maior prevalência de P. gingivalis foi 

demonstrada em indivíduos diabéticos tipo 2 em comparação a não diabéticos, 

através de reação em cadeia da polimerase (PCR) (Campus et al., 2005). Ebersole 

et al. (2008) mostraram aumento significante na frequência de P. gingivalis, 

Campylobacter spp. e A. actinomycetemcomitans na placa subgengival de 

diabéticos em comparação com os não-diabéticos.  

Também já foi mostrado que o controle de biofilme supragengival parece 

influenciar de forma benéfica os resultados da terapia convencional (Feres et al., 

2009), tanto para os parâmetros clínicos, como para parâmetros microbiológicos. 

Alguns estudos sugeriram que vários patógenos periodontais podem colonizar o 

biofilme supragengival em altos níveis e proporções e isto poderia contribuir para a 

recolonização subgengival de sítios recentemente tratados por estas espécies 

(Ximénez-Fyvie et al., 2000; Shibli et al., 2007; Haffajee et al., 2008). 

Dentro do contexto apresentado, o tratamento supragengival no qual a 
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raspagem supragengival é realizada concomitante ao controle da higiene bucal 

também parece influenciar positivamente parâmetros clínicos e microbiológicos em 

pacientes com doença periodontal crônica (Dahlén et al.,1992; McNabb et al., 1992; 

Hellstrom et al., 1996). McNabb et al. (1992) examinaram seis indivíduos com 

higiene bucal deficiente, gengivite severa e sítios com profundidade clínica de 

sondagem (PCS) entre 4 a 5 mm durante 24 semanas. Um regime de tratamento de 

controle de biofilme supragengival, que consistia em profilaxia profissional 3 vezes 

por semana, foi realizado nesse período experimental. Avaliações clínicas e 

microbiológicas por meio de cultura e microscopia de campo escuro foram 

realizadas a cada 3 semanas. Melhoras clínicas e microbiológicas, com relação à 

redução de P. gingivalis e espiroquetas em sítios moderados (4 a 5 mm) foram 

observadas. Resultados similares foram observados por Dahlén et al. (1992), que 

realizaram uma supervisão meticulosa da remoção da placa supragengival por meio 

de instrução de higiene bucal. Após a reavaliação, os autores relataram alterações 

benéficas na composição do biofilme subgengival em sítios com PCS> 4mm em um 

período de 2 anos.  

Hellstrom et al. (1996) selecionaram 12 voluntários que possuíam 6 a 8 sítios 

periodontais com PCS> 5mm e, ao menos, um sítio com defeito supra-ósseo, um 

sítio com defeito infra-ósseo e um sítio com envolvimento de bifurcação. Os sítios 

selecionados foram mensurados clinicamente quanto à presença de biofilme, 

gengivite, PCS e perda de nível clínico de inserção (NCI) e microbiologicamente, por 

meio de cultura, para análise da contagem total das unidades formadoras de 

colônias e quanto à presença de P. gingivalis. Após essas mensurações, os 

indivíduos receberam raspagem supragengival e foram orientados a manter uma 

boa higiene bucal. Durante as 30 semanas subsequentes, os voluntários receberam 

profilaxia profissional 2-3 vezes por semana e após este período um novo exame foi 

realizado. Os achados indicaram que o repetido controle de biofilme profissional 

combinado com a higiene oral feita pelo paciente reduziu a contagem total de 

bactérias e a prevalência de P. gingivalis em bolsas moderadas e profundas, 

independentemente da característica do sítio tratado. 

Em contraste com esses resultados, alguns trabalhos não mostraram 

alterações significativas no biofilme subgengival após raspagem supragengival. Kho 

et al. (1985) selecionaram 8 pacientes com doença periodontal crônica e mantiveram 

esses indivíduos em um programa de controle de biofilme supragengival (1 visita 



 

	  

23	  

semanal durante 3 semanas consecutivas, no qual instruções de higiene bucal e 

profilaxia profissional eram realizadas). Foi selecionado um sítio profundo (PCS> 

6mm) de cada indivíduo para análise por cultura, no início do estudo e 8 e 16 

semanas após a última profilaxia. Não houve nenhuma diferença significante em 

nenhum dos períodos de avaliação. A conclusão dos autores foi que o controle de 

biofilme supragengival não foi capaz de alterar significantemente a composição do 

biofilme subgengival (11 espécies de bactéria avaliadas), nos sítios selecionados. 

Beltrami et al. (1987) realizaram apenas o controle profissional do biofilme 

supragengival em indivíduos com periodontite crônica. Oito indivíduos foram 

selecionados e divididos em 2 grupos, seguindo o modelo experimental de boca 

dividida: sítios teste, que receberam profilaxia supragengival 3 vezes por semana 

por um período de 3 semanas, e sítios controle, que receberam apenas a orientação 

de higiene bucal. Dois pares de sítios contralaterais com PCS > 6,5 mm de cada 

voluntário foram selecionados para análise de microscopia de campo escuro. Os 

índices de placa diminuíram nos sítios experimentais quando estes foram 

comparados aos sítios controle. Nenhuma variação foi observada no índice gengival, 

na profundidade de sondagem e na composição da placa subgengival entre os sítios 

teste e controle. Loos et al. (1988) selecionaram 15 indivíduos que, após uma 

avaliação inicial, foram orientados e motivados com relação ao controle de biofilme 

supragengival. Os voluntários retornavam 6 semanas após o exame para nova 

motivação. Foram observadas melhoras no padrão de higiene bucal e na condição 

gengival; entretanto, nenhuma alteração microbiológica no ambiente subgengival, 

utilizando o método de cultura, foi observada 12 semanas após a consulta inicial. 

Em um estudo com fumantes e não fumantes, tendo o controle do biofilme 

supragengival como intervenção única, mostrou uma redução significativa de 

bactérias totais e selecionadas (A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, D. 

pneumosintes, e P. micra), independente da categoria e da PCS inicial (Gomes et 

al., 2008). Outro estudo também em fumantes e não fumantes mostrou melhoras 

clinicas consideráveis para ambos os grupos, após 21 dias da raspagem 

supragengival. Com relação ao desfecho microbiológico, o grupo dos fumantes 

mostrou uma menor resposta ao tratamento supragengival (Meulman et al., 2012).  

O efeito do tratamento periodontal em diabéticos também pode ser avaliado 

pelas alterações ocorridas nos níveis subgengivais de periodontopatógenos. Vários 

estudos mostraram os efeitos microbiológicos do tratamento periodontal 
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convencional (raspagem e alisamento corono-radicular, sub e supra gengival) em 

pacientes sistemicamente saudáveis, nos quais foram observadas diminuições 

consideráveis de quantidades de periodontopatógenos subgengivais (Pedrazolli et 

al., 1991; Ali et al., 1992; Colombo et al., 2005). Existem poucos estudos na 

literatura que avaliaram essas mudanças em pacientes diabéticos. Cruz et al. (2008) 

realizaram um estudo com 20 indivíduos acometidos por periodontite crônica 

generalizada, sendo 10 portadores de DMT2 e 10 saudáveis. As amostras foram 

testadas para a presença de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, e Tannerella forsythia. Nesse estudo, os autores 

utilizaram a técnica do PCR convencional para a identificação dos microorganismos 

e poucas diferenças significativas na diminuição desses periodontopatógenos após 3 

meses em ambos os grupos foram notadas. A diferença na diminuição entre 

diabéticos e não diabéticos também não foi significativa.   

 Não existem trabalhos na literatura que avaliem a resposta clínica e 

microbiológica dos pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 ao controle 

supragengival (raspagem e polimento supragengival), como intervenção única.
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 

Este estudo tem como objetivo avaliar se o tratamento supragengival pode 

melhorar parâmetros microbiológicos e parâmetros clínicos periodontais em 

pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 com periodontite crônica 

generalizada, utilizando como controle um grupo diabético submetido ao tratamento 

convencional (raspagem e alisamento corono-radicular, sub e supra gengival).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Este capítulo será dividido em subitens para facilitar o entendimento. 

 
4.1 Seleção da Amostra 

 

 

A população estudada foi de 20 pacientes (sendo um total de 80 amostras), 

diagnosticados com DMT2, selecionados na Divisão de Endocrinologia do 

Departamento de Medicina do Hospital da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), sob responsabilidade do Prof. Dr. Sergio Atala Dib. Os pacientes 

selecionados estavam em acompanhamento médico para controle dos níveis de 

HbA1c através do uso de medicamentos (agentes hipoglicemiantes, o uso de 

insulina ou a combinação de agentes hipoglicemiantes + insulina).  

Após seleção na UNIFESP, os sujeitos do estudo foram encaminhados para a 

FOUSP para triagem e tratamento periodontal. A triagem selecionou indivíduos com 

DMT2 e periodontite crônica generalizada (American Academy of Periodontology, 

1999). 

Os pacientes, num total de 577, foram triados no período de fevereiro de 2011 

a Dezembro de 2012 para que fosse atingida a amostra proposta.  

Daquele total, 553 pacientes foram excluídos da pesquisa ainda na fase de 

anamnese pois não se enquadravam em todos os critérios de inclusão do estudo, 

por diversos motivos: fumantes, complicações diabéticas como retinopatias, 

nefropatias, e neuropatias, uso frequente de anti-depressivos, uso de dentaduras 

inferior e superior, número reduzido de dentes, dificuldade de locomoção, pacientes 

recém-operados ou com cirurgia agendada e necessidade de uso de antibiótico e 

anti-inflamatórios por longos períodos. Nesses pacientes o tempo de duração de 

diabetes variava entre 02 e 30 anos.  

Dos 577 pacientes com diabetes nos restaram apenas 24 para o início do 

tratamento, sendo que 4 foram excluídos no decorrer do estudo por uso de 

antibióticos, mudança de estado e falta de comparecimento nas consultas 

agendadas.  

Todos os indivíduos da pesquisa foram avaliados, examinados e suas 

amostras coletadas na Clínica de Pós-Graduação da Disciplina de Periodontia da 



 

	  

27	  

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, sob responsabilidade do 

Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito. Os indivíduos que não se encaixaram nos 

critérios de inclusão e que necessitavam de atendimento odontológico, foram 

encaminhados para realização do mesmo. 

 

 

4.2 Critérios de Inclusão 
 
 

Todos os pacientes deveriam apresentar pelo menos 35 anos de idade, 

diagnóstico de DMT2 e no mínimo 15 dentes naturais (excluindo os 3º molares). 

Foram incluídos indivíduos diagnosticados com periodontite crônica generalizada, de 

acordo com os critérios clínicos e radiográficos propostos pela Academia Americana 

de Periodontia (American Academy of Periodontology, 1999).  

Os pacientes deveriam apresentar percentuais sanguíneos de hemoglobina 

glicada (HbA1c) ≥ 6,5% no início do estudo. Foi reportado o uso e o tempo de uso de 

medicamentos para o controle do diabetes (agentes hipoglicemiantes, o uso de 

insulina ou a combinação de agentes hipoglicemiantes + insulina). Caso esses 

pacientes apresentassem múltiplas complicações decorrentes do diabetes 

(retinopatias, cardiopatias, nefropatias ou neuropatias), seriam excluídos da 

pesquisa. 

A avaliação desses pacientes foi realizada por meio de uma ficha 

clínica/anamnese. Todos os pacientes aceitaram participar do estudo mediante a 

assinatura de um termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP/FOUSP: FR-284313, 

Anexo A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP: 0629/11, Anexo B). 
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4.3 Critérios de Exclusão 
 
 

Foram excluídos grávidas e/ou lactantes, pacientes em uso de medicações 

que afetam a condição periodontal (por exemplo: fenitoína ou ciclosporina), 

pacientes soropositivos para HIV ou com hepatite (B, C), fumantes, pacientes com 

doenças sistêmicas não controladas (doenças cardiovasculares como hipertensão, 

doenças pulmonares ou hepáticas e insuficiência renal), neoplasma, indivíduos que 

não assinaram o termo de consentimento, aqueles que estavam sob terapia 

antibiótica crônica ou que tinham feito uso de antibiótico nos últimos 3 meses, uso 

contínuo de antissépticos orais nos últimos 3 meses, que necessitassem de 

cobertura antibiótica para procedimentos periodontais e que tivessem sido 

submetidos a terapia periodontal nos últimos 6 meses da consulta inicial. 
 
 
4.4 Exame Clínico Intrabucal 
 
 

O exame clínico periodontal foi realizado por dois operadores calibrados. Para 

a calibração, um total de 6 pacientes diagnosticados com periodontite crônica 

moderada, e que não eram elegíveis para o estudo, foram avaliados por dois 

examinadores. Os examinadores realizaram, no mesmo dia, o exame periodontal 

completo (PCS, NCI, SS) de cada paciente, em seis sítios por dente. Cada 

examinador realizou dois exames periodontais por paciente (com um intervalo de 30 

minutos entre cada exame), para as avaliações inter e intra examinador. A 

calibração foi feita através do software SPSS versão 13, através da análise do ICC 

(coeficiente de correlação intraclasse). A reprodutibilidade inter e intra examinadores 

se apresentou satisfatória, já que levando em consideração uma variação de 1 mm, 

os examinadores atingiram uma concordância de 76% para PCS e de 81% para 

NCI. Os exames clínicos foram feitos utilizando-se a sonda periodontal da 

Universidade da Carolina do Norte UNC-15 (Hu-Friedy), e incluiu a medição dos 

parâmetros clínicos descritos a seguir no início, 2, 4 e seis meses após o término da 

terapia periodontal. Todos os dentes foram avaliados, exceto os terceiros molares, 
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em seis sítios (mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, lingual, 

disto-lingual), para os seguintes parâmetros na seguinte ordem: 

Índice de placa (IP) visível (Ainamo; Bay, 1975)- Presença (1) ou ausência (0) 

de placa supragengival visível.  

Índice gengival (IG) (Ainamo; Bay, 1975)- Presença (1) ou ausência (0) de 

sangramento à sondagem da margem gengival. 

Profundidade clínica de sondagem (PCS) – sondagem em seis sítios por 

dente. Corresponde, em milímetros, à distância entre margem gengival e a porção 

mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal.  

Nível clínico de inserção (NCI) – distância, em milímetros, entre a junção 

esmalte-cemento e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal. 

Sangramento à sondagem (SS) (Ainamo; Bay, 1975)– presença (positivo) ou 

ausência (negativo) de sangramento após 20 segundos da sondagem com sonda 

periodontal milimetrada em cada sítio. 

Todos os pacientes realizaram exame radiográfico intrabucal por tomadas 

periapicais. Essas radiografias foram utilizadas para o diagnóstico, planejamento e 

tratamento periodontal dos pacientes.  

 
 
4.5 Coleta de biofilme subgengival 
 
 

Após a remoção do biofilme supragengival por meio de curetas, a coleta do 

biofilme subgengival foi feita com cone de papel estéril, em dois sítios, um raso (até 

3mm) e outro profundo (>7mm) em hemi-arcos diferentes. As amostras foram 

depositadas em tubos estéreis que foram identificados e armazenados à -80οC até 

serem analisados. 
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4.6 Coleta de Sangue Periférico (HbA1c) 
 
 

As coletas de sangue periférico foram realizadas por um único enfermeiro e 

levadas imediatamente após ao laboratório do Hospital Universitário da Universidade 

de São Paulo (USP) para o seu devido processamento e análise. 

As coletas foram realizadas no baseline para a confirmação do diagnóstico 

desses pacientes. 

 

 

4.7 Tratamento Periodontal 
 
 
 Os pacientes foram divididos aleatoriamente (n=20) em dois grupos. A 

randomização foi feita por sequencia gerada através do Excel e o sigilo de alocação 

garantido através da utilização de envelopes de papel pardo. O grupo do paciente foi 

revelado apenas ao responsável pelos tratamentos, no dia da realização do 

procedimento. O grupo teste, foi denominado terapia periodontal supragengival 

(TPS) e o grupo controle, denominado grupo terapia periodontal intensiva (TPI). 

Todos os participantes receberam orientação de higiene bucal (OHB). Pacientes que 

fizeram parte do grupo teste receberam TPS em uma única consulta, usando a 

combinação de instrumentos manuais e ultrassônicos. 
Pacientes que fizeram parte do grupo TPI receberam tratamento periodontal 

intensivo (raspagem e alisamento radicular-RAR), sob anestesia local. Dependendo 

da severidade da doença, a RAR foi feita em uma ou duas sessões, em no máximo 

dois dias. Qualquer dente que, na visita inicial, foi definido como perdido (lesão 

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

extensa com impossibilidade de restauração) foi extraído. Após dois meses do 

término das terapias, foi feita uma reavaliação periodontal, por examinadores 

cegados para o tipo de tratamento realizado. Também foram  feitas reavaliações 4 e 

6 meses após o término. Ambos os grupos receberam mensalmente OHB e controle 

de placa supragengival. O cronograma de procedimentos está descrito na Figura 

4.1. 
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Figura 4.1- Cronograma de procedimentos: S (consulta para seleção de pacientes); CI (consulta                             

inicial); OHB (consulta para orientação de higiene bucal); TP (consulta para tratamento 
periodontal); R1(reavaliação após 2 meses do término do tratamento periodontal); R2 
(reavaliação após 4 meses do término do tratamento periodontal); R3 (reavaliação após 
6 meses do término do tratamento periodontal). Intervalo entre T1eT5 (28 dias); intervalo 
entre T5e T8 (6 meses). T= tempo; m= meses 

 
 
4.8 Preparação das Amostras para a Análise Laboratorial  
 
 

Para extração do DNA bacteriano os cones foram descongelados em gelo, 

lavados com 200 µl de solução tampão (TE Buffer, 10 mM TrisHCl [pH 7.5], 1 mM 

EDTA) e agitados por 10 segundos. Foi utilizado o Kit Masterpure DNA purification 

(Epicentre Biotechnology, Madison, WI, EUA), conforme instruções do fabricante. O 

DNA purificado foi ressuspenso em tampão TE do próprio kit. Para a verificação da 

quantidade e qualidade do DNA extraído, foi feita a aferição através de 

espectrometria, utilizado o NanoDrop™ 1000 Spectrophotometer (Thermo 

Scientific,Waltham, MA, EUA). O DNA foi então armazenado em freezer -20ºC até 

sua utilização. 

 

 
4.9 PCR em tempo real   
 
 

A análise quantitativa das diferentes bactérias foi realizada por meio de PCR 

em tempo real utilizando termociclador Step One Plus Real-Time PCR System 

(Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA) e os produtos detectados por 

fluorescência usando o sistema SYBR® Green (Applied Biosystems), seguindo o 

protocolo recomendado pelo fabricante.  

 Para cada reação foi utilizado 10µl de SYBR® Green, 1µl de DNA molde, 

8,5µl de água milliQ, 0,5 µl de cada iniciador na concentração de 25pmol/ul (Tabela 
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4.1), totalizando um volume de 20 µl.  
 
 
Tabela 4.1- Sequências e referências dos primers utilizados para as análises das diferentes amostras 

  bacterianas 
 
Primer Sequência (5’-3’) Referência 

P.gingivalis TGT AGA TGA CTG ATG GTG AAA ACC 

ACG TCA TCC CCA CCT TCC TC  

Amano et al., 1999 

A. actinomycetemcomitans ATT GGG GTT TAG CCC TGG T	  
GGC ACA AAC CCA TCT CTG A 

Rudney et al.,2003 

T. forsythia GGGTGAGTAACGCGTATGTAACCT 

ACCCATCCGCAACCAATAAA 

Shelburne et al., 
2000 

T. denticola TAA TAC CGA ATG TGC TCA TTT ACA T 
TCA AAG AAG CAT TCC CTC TTC TTC TTA 

Ashimoto, et al., 
1996. 

Universal CCA TGA AGT CGG AAT CGC TAG  

GCT TGA CGG GCG GTG T 

Ramseier et al., 
2009 

 

 

As reações para 16S rRNA foram realizadas seguindo ciclos (Tabela 4.2) 

específicos para cada bactéria analisada definidos através de diferentes reações de 

padronização para obtenção dos melhores resultados para a curva padrão e curva 

de melting.  

 
 

Tabela 4.2- Ciclos utilizados para reação de PCR em tempo real por espécie bacteriana analisada 
 

Bactéria Ciclo 
P.gingivalis 95º C-10min/95º C-15seg/65º C-1min/83º C-10seg 

A. actinomycetemcomitans 95º C-10min/95º C-15seg/65º C-1min/81º C-10seg 
T. forsythia 95º C-10min/95º C-15seg/60º C-1min/74º C-10seg 
T. denticola 95º C-10min/95º C-15seg/60º C-1min/82º C-10seg 
Universal 95º C-10min/95º C-15seg/60º C-1min 
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4.9.1 Controles das reações  

 

 

Em todas as reações foi realizada curva padrão, com quantidades 

determinadas de 16S rRNA para comparar com os valores obtidos nas amostras. 

Foram realizadas diluições seriadas, a partir de 1x108 cópias do gene 16S rRNA 

específico da espécie a ser analisada inserido em plasmídeos pTOPO (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA).  

Os clones de E. coli  albergando o pTOPO contendo  o gene 16S rRNA 

específico para Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia faziam parte do 

acervo do Laboratório de Microbiologia Oral da Profa. Dra. Marcia P.A. Mayer.  

Para as bactérias Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Treponema 

denticola foi realizado o processo de clonagem. Primeiramente fizemos o PCR e 

posteriormente a adição de dATP. As amostras obtidas foram purificadas através do 

kit PCR DNA and Gel Band Purification (GE, Buckinghamshire, UK). Os produtos 

foram quantificados utilizado o NanoDrop™ 1000 Spectrophotometer (Thermo 

Scientific).  

Foi utilizado o kit TOPO TA Clonnig Kit (Invitrogen) que permite a introdução 

do produto de PCR do gene de interesse num sítio único de inserção pela enzima 

topoisomerase presente no sistema. A reação de ligação foi realizada utilizando 

produto de PCR purificado, sal e vetor TOPO. A mistura foi incubada overnight a 

10ºC. Posteriormente foi realizada a eletroporação em células de E. coli 

eletrocompetentes. As células foram incubadas em banho maria por 1 hora em meio 

SOC. As células foram então semeadas em placas de Petri contendo meio Luria 

Bertani (LB) sólido e ampicilina na concentração de 50 ug/ml, sensibilizadas com X-

gal e deixadas na estufa a 37ºC por 18 horas. Após o período de crescimento as 

colônias brancas foram repicadas para novas placas de LB e deixadas na estufa 

overnight. Após este período, foi escolhido um clone na placa de cultura, e este foi 

coletado e inoculado em meio líquido para multiplicação e extração de DNA 

plasmidial.  

A extração do DNA plasmidial foi realizada através do Kit PureLink Quick 

Plasmid Miniprep (Invitrogen), seguindo as orientações do fabricante. Para a 

verificação da quantidade e qualidade do DNA plasmidial extraído, foi feita a aferição 

através de espectrometria, utilizado o NanoDrop™ 1000 Spectrophotometer 
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(Thermo Scientific). Baseado na medição, foi calculada a concentração de 

plasmídeo para se obter o plasmídeo a 1x108.  

Como controle negativo em cada reação foi adicionada água milliQ estéril ao 

invés de DNA molde.  

Após as reações de amplificação foi realizada a curva de Melting utilizando as 

seguintes temperaturas: 95ºC por 15 segundos, 65ºC por 1 minuto e 0,5ºC-95ºC por 

15 segundos (Teixeira et al., 2009). A curva de Melting é essencial para se verificar 

se houve formação de um único produto ou se produtos inespecíficos também foram 

formados. Nesse contexto, um único pico sugere a existência de um único produto.  

A fluorescência foi detectada após cada ciclo e representada em um gráfico 

utilizando o software Step One Plus Real-Time PCR System (Applied Biosystem, 

Foster City, CA, EUA). Para garantir a especificidade dos produtos detectados por 

fluorescência e evitar a detecção de dímeros de iniciadores, a detecção foi realizada 

um grau abaixo da temperatura de dissociação dos amplicons. Todas as amostras 

foram analisadas em triplicata e cada diluição dos plasmídeos para a curva padrão 

em triplicata. 

 
 

4.10 Análise Estatística 

 

 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa SPSS para Windows versão 

15.0. Os dados clínicos e microbiológicos foram analisados por métodos estatísticos 

não-paramétricos. 

A fim de verificar se existiu alguma associação entre o tipo de tratamento e as 

variáveis sócio demográficas qualitativas (etnia, escolaridade, tabaco e renda), foi 

feito o teste exato de Fisher bicaudal. Para comparar as variáveis sócio 

demográficas quantitativas (Índice de massa corpórea-IMC-, idade, hemoglobina 

glicada e tempo de DMT2) foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Na comparação entre duas medianas (intergrupos) foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney. Na comparação dentro do grupo (intragrupos) antes e após o 

tratamento periodontal, ou seja acompanhamento do mesmo paciente ao longo do 

tempo, foi necessário utilizar testes estatísticos pareados. Portanto, para verificar a 
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redução na mediana (variáveis quantitativas) foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para 

significância estatística utilizamos p<0,05. 
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5 RESULTADOS 
 
 

Os grupos TPS e TPI eram compostos de 10 pacientes cada, sendo 09 

homens e 11 mulheres. A mediana da idade para os grupos conjuntamente foi de 

54,5 anos (TPS: 44 a 77 anos e TPI: 40 a 78 anos).  A análise dos dados 

demográficos e clínicos no baseline, mostrou não haver diferenças entre os grupos 

(Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Dados demográficos dos grupos TPI e TPS no baseline 
  

Variável Categorias TPS (n=10) TPI (n = 10) p valor  

Idade, mediana (%25; %75) - 56 (50,75; 
61,75) 

52,5 (47,25; 
69,5) 0,926 

Etnia, freq (%) Leucoderma 6 (60) 9 (90) 0,303 

 Melanoderma 3 (30) 1 (10)  
 Xantoderma 1 (10) 0 (0)  

Escolaridade, freq  (%) Ensino fundamental 2 (20) 3 (30) 0,999 

 Ensino médio 8 (80) 7 (70)  
Renda Familiar, freq  (%) 1 a 2  salários mínimos 2 (20) 2 (20) 0,999 

 3 a 4 salários mínimos 7 (70) 7 (70)  
 5 ou mais 1 (10) 1 (10)  
Insulina, freq  (%) 0 8 (80) 6 (60) 0,628 

 1 2 (20) 4 (40)  
HAS, freq  (%) Não 3 (30) 4 (40) 0,999 

 Sim 7 (70) 6 (60)  

IMC, mediana (%25; %75) - 25,39 (23,45; 
28,96) 

28,07 (24,74; 
31,31) 0,393 

HbA1c, mediana (%25; %75) - 9,35 (7,77; 
10,15) 

   7,7(6,45;       
9,67) 0,212 

Tempo de DMT2, mediana (%25; 
%75) - 4 (3; 4,75) 5,5 (4; 10) 0,879 

IP, proporção boca - 82,8 (65,1; 
95,7) 

86,04 (70,6; 
97,4) 0,596 

SUP, proporção boca - 0,68 (0; 1,83) 0 (0; 1,2) 0,353 

PCS, média boca - 4,06 (3,1; 4,6) 4,18 (3,7; 4,5) 0,52 

NCI, média boca - 4,66 (3,7; 5,6) 4,89 (4,6; 5,1) 0,999 

SS, proporção boca - 80,94(63; 
95,8) 

90,6 (85,5; 
93,8) 0,623 

IG, proporção boca - 59,3 (53,6; 
80,6) 

70,45 (44,2; 
65,5) 0,739 

Teste estatístico Mann-Whitney e Teste exato de Fisher. TPS: Grupo de pacientes submetidos a 
raspagem supragengival. TPI: Grupo de pacientes submetidos a rapagem e alisamento corono-
radicular. PCS: Profundidade clínica de sondagem, NCI: Nível clínico de inserção, SS%: porcentagem 
de sítios com sangramento à sondagem, IP%: porcentagem de índice de placa, IG%: índice gengival. 
HAS: hipertensão arterial. IMC: índice de massa corpórea. 
 

 

5.1 Resultados Clínicos 
 

 

No baseline, ambos os grupos (TPS e TPI) não apresentaram valores 

significativamente diferentes para PCS, NCI, SS, IG e IP. Foi possível observar 

diferenças significativas entre os tratamentos com relação à melhora do 

sangramento (p<0,001) e PCS (p=0,011); em ambos a melhora pelo tratamento TPI 

foi maior que no TPS. Quanto à melhora dos parâmetros clínicos periodontais após 
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6 meses para cada um dos grupos, apenas a supuração não melhorou. Mas, para o 

grupo TPI  a mediana desse parâmetro é zero (baseline e 6 meses). Sendo assim, 

não houve melhora na supuração para o grupo TPS após 6 meses. Os demais 

parâmetros clínicos melhoram significativamente em ambos os tratamentos (Tabela 

5.2). 

 
Tabela 5.2- Comparação das medianas e quartis (25-75%) dos parâmetros clínicos dos grupos TPS e  

TPI antes e após tratamento periodontal 
 

    Parâmetros clínicos 
  Inicial 6 meses 6 meses - Inicial   

  Mediana Mediana Mediana p** 
(25%; 75%) (25%; 75%) (25%; 75%) 

IP, proporção boca 
TPS (n=10) 82,8 (65,1; 95,7) 31,31 (8,6; 68) -39,57 (-55,8; -25) 0,002 

TPI (n=10) 86,04 (70,6; 97,4) 27,83 (22,7; 32,9) -48,32 (-70; -35) 0,002 
p* 0,596 0,88 0,28  

      

SS, proporção boca 
TPS (n=10) 80,94(63; 95,8) 57,45 (18,5; 64,1) -36,97 (-40.2; -23,1) 0,002 

TPI (n=10) 90,6 (85,5; 93,8) 17,31 (9,5; 32) -60,6 (-79; -55,2) 0,002 
p* 0,623 0,063 <0,001   

      

SUP, proporção 
boca 

TPS (n=10) 0,68 (0; 1,83) 1,07 (0; 1,99) 0,31 ( -0,16; 1,5) 0,363 

TPI (n=10) 0 (0; 1,2) 0 (0; 0,95) 0 (0; 0,52)    0,916 
p* 0.353 0.211 0.467  

      

PCS, média boca 
TPS (n=10) 4,06 (3.1; 4.6) 3,12 (2,5; 3,5) -0,8 (-1;-0,5) 0,002 

TPI (n=10) 4,18 (3.7; 4.5) 2,51 (2,3; 2,9) -1,42 (-1,7; -1,2) 0,002 
p* 0,52 0,075 0,011   

      

NCI, média boca 
TPS (n=10) 4,66 (3,7; 5,6) 4,22 (3,4; 4,9) -0,58 (-0.8; -0,47) 0,002 

TPI (n=10) 4,89 (4,6; 5,1) 3,59 (3,4; 4,1) -1,24 (-1,4; -0,7) 0,002 
p* 0,999 0,481 0,19  

      

IG, proporção boca 
TPS (n=10) 59,3 (53,6; 80,6) 23,44 (3,3; 47) -40,09 (-50,9; -30,2) 0,004 

TPI (n=10) 70,45 (44,2; 65,5) 14,16 (10,8; 18,1) -54,97 (-67; -29,6) 0,004 

p* 0,739 0,404 0,28   
**Teste estatístico Wilcoxon. *Teste estatístico Mann-Whitney. Diferença estatisticamente significante 
quando p<0,05. TPS: Grupo de pacientes submetidos a raspagem supragengival e TPI: Grupo de 
pacientes submetidos a rapagem e alisamento corono-radicular. PCS: Profundidade clínica de 
sondagem, NCI: Nível clínico de inserção, SS%: porcentagem de sítios com sangramento à 
sondagem, IP%: porcentagem de índice de placa, IG%: índice gengival. 
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5.2 Resultados Microbiológicos 
 
 
 Os dados microbiológicos foram obtidos através de PCR em tempo real, que 

apresenta o número de cópias do gene 16S rRNA da espécie bacteriana analisada 

em cada amostra. O PCR foi realizado dentro de todos os cuidados para obtenção 

de uma boa análise (ANEXO C). A quantidade de micro-organismos em um sítio é 

representada na casa dos milhares e possui uma variabilidade muito grande, então, 

por conveniência e para facilitar as análises estatísticas foi calculado o log na base 

10 dessas medidas (Field et al., 2012). Quando comparamos os grupos com relação 

à quantidade de bactérias nas bolsas rasas (Mann-Witney), os grupos são diferentes 

para a quantificação de Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Porphyromonas 

gingivalis na avaliação de 6 meses. No entanto, quando comparamos as diferenças 

(log final- log inicial), não houve diminuição significativa entre os grupos para 

nenhuma das bactérias. Com relação à diminuição do número de bactérias em cada 

um dos tratamentos (Wilcoxon), houve uma diminuição significativa para Tannerella 

forsythia no grupo TPI. 
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Tabela 5.3- Comparação entre os log10 do número de cópias do gene 16S rRNA (das bactérias    
avaliadas (sítios rasos) 

 
    Sítios rasos   
  Inicial Final Diferença  

  Mediana Mediana  (log final – log inicial) 
Mediana 

(25%; 75%) 
p** 

(25%; 75%) (25%; 75%) 

Pg 

log TPS 
(n=10) 2,28 (1,45 ; 3,97) 2,88 (2,65; 3,72) 0,96 (-0,80; 1,31) 0,432 

log TPI 
(n=10) 2,48 (2,3; 2,75) 2,44 (2,27; 2,71) -0,18 (-0,22; -0,01) 0,322 

p* 0,739 0,018* 0,218  

Td 

log TPS 
(n=10) 4,12 (2,36; 4,42) 3,85 ( 3,64; 4,13) -0,07  (-0,49; 0,74) 0,922 

log TPI 
(n=10) 3,74 (2,86; 4,19) 3,77 (2,83; 4) -0,12 (-0,25; 0,24) 0,770 

p* 0,739 0,631 0,912  

Tf 

log TPS 
(n=10) 1,38 (0,53; 3,05) 1,37 (0.41; 2.16) -0,05 (-1,95; 0,24) 0,492 

log TPI 
(n=10) 2,25 (1,16; 2,8) 1,03 (0.83; 1.4) -0,97 (-1,63, -0,46) 0,014** 

p* 0,579 0,739 0,436  

Aa 

log TPS 
(n=10) 3,21 (1,94; 4,56) 2,5 (3,31; 5,69) 0,73 (-0,21; 3,39) 0,160 

log TPI 
(n=10) 2,9 (2,73; 4,53) 4.58 (2,55; 3,34) 0.05 (-1,74; 0,75) 0,922 

p 0,88 0,026* 0,165  

Universal 

log TPS 
(n=10) 8,67 (7,37; 9,01) 8,29 (8,31; 4,31) -0,08 (-0,52; 1,01) 0,922 

log TPI 
(n=10) 8,04 (7,33; 8,64) 8,38 (7,87; 8,77) -0,02 (-1,03; 0,98) 0,999 

  p* 0,796 0,971 0,971   
**Teste estatístico Wilcoxon. *Teste estatístico Mann-Whitney. Diferença estatisticamente significante 
quando p<0,05.  TPS: Grupo de pacientes submetidos a raspagem supragengival e TPI: Grupo de 
pacientes submetidos a rapagem e alisamento corono-radicular. Pg: Porphyromonas gingivalis Td: 
Treponema denticola  Tf: Tannerella  forsythia Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

 

Quando comparamos os grupos com relação à quantidade de bactérias nas 

bolsas profundas (Mann-Whitney), os grupos são diferentes para a medida de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans na avaliação inicial. No entanto, quando 

comparamos as diferenças (log final- log inicial), não houve diminuição significativa 

entre os grupos para nenhuma das bactérias avaliadas. Também não houve 

diminuição significativa do número de bactérias em cada um dos tratamentos 

(Wilcoxon), para nenhuma das bactérias avaliadas (Tabela 5.4).  
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Tabela 5.4- Comparação entre os log10 do número de cópias do gene 16S rRNA das bactérias 
avaliadas (sítios profundos) 

 
    Sítios profundos   
  Inicial Final Diferença  

  Mediana Mediana (log final – log inicial) p**  
(25%; 75%) (25%; 75%) 

Pg 

log TPS 
(n=10) 4,76 (2,63; 5,49) 3,82 (2,87; 5,61) 0,59 (-0,33; 1,13) 0,625 

log TPI 
(n=10) 4,94 (4,56; 5,64) 3,48 (2,5; 4,26) -1,08 (-2,13; 0,42) 0,131 

p* 0,579 0,436 0,19  

Td 

log TPS 
(n=10) 4,41 (3,92; 5,22) 4,09 (4; 4,3) -0,3 (-1,2; 0,88) 0,557 

log TPI 
(n=10) 4,59 (4,3; 5,37) 4,02 (3,32; 4,95) -0,55 (-1,4; 0,39) 0,232 

p* 0,739 0,796 0,739  

Tf 

log TPS 
(n=10) 4,37 (3,5; 4,62) 4,06 (1,58; 7,68) -0,81 (-1,82; 2,6) 0,999 

log TPI 
(n=10) 4,43 (2,81; 5,38) 1,8 (1,26; 3,99) -1,52 (-2,26; -0,29) 0,124 

p* 0,999 0,29 0,28  

Aa 

log TPS 
(n=10) 4,52 (1,02; 3,55) 2,74 (2,27; 3,82) 0,73 (-0,69; 2,39) 0,155 

log TPI 
(n=10) 3,09 (3,19; 5,98) 3,6 (2,6; 5,2) -0,57 (-1,24; -0,43) 0,275 

p* 0,035* 0,631 0,143   

Universal 

log TPS 
(n=10) 9,77 (9,02; 10,95) 9,5 (8,6; 11,8) 0 (-0,43; 0,89) 0.846 

log TPI 
(n=10) 9,22 (8,91; 9,9) 9,57 (8,6; 10,67) -0,33 (-0,62; 0,93) 0.999 

  p* 0,684 0,999 0,853   
**Teste estatístico Wilcoxon. *Teste estatístico Mann-Whitney. Diferença estatisticamente significante 
quando p<0,05. TPS: Grupo de pacientes submetidos a raspagem supragengival e TPI: Grupo de 
pacientes submetidos a rapagem e alisamento corono-radicular. . Pg: Porphyromonas gingivalis Td: 
Treponema denticola  Tf: Tannerella  forsythia Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
 
 

Na Tabela 5.5 não analisamos o log do número de cópias do gene 16S rRNA 

das bactérias, mas a razão do número de cópias de cada bactéria com relação ao 

número de cópias total (Universal), nas bolsas rasas. Como os valores das 

proporções são em geral muito pequenos, os valores foram escritos em notação 

científica, na qual 1e-03 é igual a 0,001 (por exemplo). Existe diferença significativa 

entre os grupos para Porphyromonas gingivalis (p= 0,043) e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (p= 0,019) na avaliação de 6 meses. Com relação à 

diminuição para cada um dos tratamentos após 6 meses, TPI foi capaz de reduzir 

significativamente o número de Tannerella forsythia nas bolsas rasas (p=0,004). 
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Tabela 5.5- Comparação entre as proporções do número de cópias do gene 16S rRNA das bactérias 
avaliadas com relação ao número obtido de bactérias totais pela utilização do primer 
universal (sítios rasos) 

 
    Sítios rasos    

  Inicial Final Diferença  

    Mediana 
(25%; 75%) 

Mediana 
(25%; 75%)  (final – inicial) p** 

Pg/Universal 

TPS (n=10) 9,13E-06 (1,65E-
06; 1,33E-05) 

5,30E-06 (2,91E-06; 
2,37E-05) 

9,17E-07 (-3,09E-06;  
2,11E-05) 0,625 

TPI (n=10) 3,87E-06 (8,89E-
07; 1,16E-05) 

1,73E-06 (8,15E-07; 
1,91E-06) 

-1,28E-06 (-9,18E-06; 
9,54E-08) 0,084 

p* 0,684 0,043* 0,218  

Td/Universal 

TPS (n=10) 1,68E-05 (6,51E-
06; 8,49E-05) 

2,05E-05 (1,09E-05; 
4,25E-05) 

-9,42E-06 (-4,59E-05; 
1,70E-05) 0,492 

TPI (n=10) 1,14E-05 (4,47E-
06; 1,03E-04) 

1,78E-05 (5,70E-06; 
4,43E-05) 

-2,32E-06 (-7,86E-05; 
7,28E-06) 0,625 

p* 0,739 0,684 0,912  

Tf/Universal 

TPS (n=10) 5,87E-07(6,72E-
08; 1,29E-06) 

9,97E-08(2,82E-08; 
4,42E-07) 

-5,46E-07(-8,89E-07; 
-4,02E-08) 0,084 

TPI (n=10) 1,49E-06(3,13E-
07; 1,94E-06) 

1,09E-07(2,48E-08; 
1,59E-07) 

-1,35E-06(-1,82E-06; 
-2,26E-07) 0,004** 

p* 0,436 0,971 0,393  

Aa/Universal 

TPS (n=10) 2,56E-05(8,78E-
08; 1,01E-04) 

1,73E-04(1,49E-05; 
2,43E-03) 

2,68E-05(-8,55E-05; 
2,30E-03) 0,432 

TPI (n=10) 3.21E-05(3,82E-
06; 2,94E-04) 

1,21E-06(7,45E-07; 
7,95E-06) 

-3,13E-05(-2,92E-04; 
7,30E-06) 0,232 

p* 0,597 0,019* 0,28   
**Teste estatístico Wilcoxon. *Teste estatístico Mann-Whitney. Diferença estatisticamente significante 
quando p<0,05. TPS: Grupo de pacientes submetidos à raspagem supragengival e TPI: Grupo de 
pacientes submetidos a rapagem e alisamento corono-radicular. Pg: Porphyromonas Gingivalis Td: 
Treponema denticola  Tf: Tannerella  forsythia Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
 
 
 Na tabela 5.6, assim como na 5.5, analisamos a razão do número de cópias 

de cada bactéria com relação ao número de cópias total (Universal) nas bolsas 

profundas. Os valores das proporções também foram escritos em notação científica. 

Não houve diferença significativa entre os grupos para nenhuma das bactérias 

avaliadas (Mann-Witney). No entanto, na comparação entre os grupos com relação à 

diferença (log final- log inicial), vale ressaltar que a diferença na diminuição das 

proporções entre os tratamentos para a Tannerella forsythia se aproximou muito do 

nível de significância (p=0,052). Com relação à diminuição para cada um dos 

tratamentos após 6 meses (Wilcoxon), TPI foi capaz de reduzir significativamente o 

número de Porphyromonas gingivalis nas bolsas profundas. 
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Tabela 5.6- Comparação entre as proporções do número de cópias do gene 16SrRNA das bactérias 
avaliadas com relação ao universal (sítios profundos) 

 
    Sítios profundos   

  Inicial Final Diferença  

    Mediana 
(25%; 75%) 

Mediana 
(25%; 75%)  (final – inicial) p** 

Pg/Universal 

TPS (n=10) 1,69E-06 (4,06E-
08; 1,65E-05) 

4,65E-06 (6,51E-
07; 1,24E-05) 

2,49E-08 (-4,23E-06; 
3,26E-06) 0,846 

TPI (n=10) 3,94E-05 (7,87E-
07; 7,64E-05) 

8,67E-07(7,57E-
08; 4,83E-06) 

-3,94E-05 (-5,61E-05,  
-3,06E-07) 0,037** 

p* 0,247 0,436 0,28  

Td/Universal 

TPS (n=10) 8,23E-06 (5,96E-
07; 4,01E-05) 

2,27E-06 (2,34E-
07; 2,73E-05) 

-4,52E-07(-3,88E-05; 
1,46E-05) 0,77 

TPI (n=10) 
2,50E-05 (1,02E-

05; 8,26E-05) 
 

7,69E-06 (2,20E-
07; 4,58E-05) 

-2,49E-05(-6,91E-05; 
-5,99E-06) 0,322 

p* 0,529 0,796 0,739  

Tf/Universal 

TPS (n=10) 3,26E-06 (3,92E-
07; 6,52E-06) 

2,03E-06 (1,24E-
07; 4,95E-05) 

1,59E-06 (-2,62E-06; 
4,35E-05) 0,322 

TPI (n=10) 1,24E-05 (5,06E-
07; 1,92E-05) 

1,69E-07 (4,54E-
08; 1,99E-06) 

-6,38E-06 (-1,83E-05; 
-5,14E-08) 0,084 

p* 0,315 0,165 0,052  

Aa/Universal 

TPS (n=10) 3,72E-07(4,26E-
10; 7,74E-06) 

4,07E-06 (7,19E-
08; 1,10E-05) 

3,70E-06(-4,75E-06; 
 1,10E-05) 0,286 

TPI (n=10) 5,77E-06 (8,20E-
07; 8,67E-04) 

5,48E-06(5,49E-
07; 1,51E-05) 

-9,03E-07(-8,60E-04; 
3,43E-06) 0,322 

p* 0,089 0,796 0,165   
**Teste estatístico Wilcoxon. *Teste estatístico Mann-Whitney . Diferença estatisticamente significante 
quando p<0,05. TPS: Grupo de pacientes submetidos a raspagem supragengival e TPI: Grupo de 
pacientes submetidos a rapagem e alisamento corono-radicular. Pg: Porphyromonas gingivalis Td: 
Treponema denticola  Tf: Tannerella  forsythia Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Este estudo avaliou o efeito da terapia periodontal supragengival (raspagem e 

polimento supragengival), nos níveis subgengivais de A. actinomycetemcomitans, P. 

gingivalis, T. denticola, T. forsythia e no nível total de bactérias (Universal) em 

pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 com periodontite crônica 

generalizada. Também se propôs avaliar secundariamente o efeito do tratamento 

periodontal supragengival nos parâmetros clínicos periodontais. Foi usado como 

controle o grupo TPI, no qual foi realizado raspagem e alisamento corono-radicular 

(padrão ouro para o tratamento periodontal). A hipótese deste trabalho é de que a 

terapia periodontal supragengival, consistindo em métodos para a remoção de 

biofilme/cálculo supragengival, polimento da superfície dental e orientações mensais 

de higiene durante 6 meses pode afetar os níveis dos principais 

periodontopatógenos, nos pacientes diabéticos após 6 meses. 

Não foi possível realizar comparações diretas com outros estudos clínicos, 

pois não foi encontrado na literatura nenhum trabalho que avalie o efeito da terapia 

supragengival na microbiota de pacientes diabéticos. Durante a busca da literatura, 

foram encontrados vários trabalhos que avaliaram o efeito do controle de biofilme 

supragengival em pacientes sistemicamente saudáveis (Kho et al., 1985; Beltrami et 

al., 1987; Loos et al., 1988; Dahlén et al., 1992; McNabb et al., 1992; Hellstrom et al., 

1996) e também em pacientes fumantes (Gomes et al., 2008; Meulman et al., 2012). 

Além disso, foram encontrados alguns trabalhos que avaliaram os efeitos clínico e 

microbiológico da raspagem e alisamento corono radicular (TPI) em pacientes 

diabéticos (Christagau et al., 1998; Cruz et al., 2008)  . 

Os resultados deste estudo não mostraram nenhuma redução significante 

para as bactérias analisadas no grupo TPS (grupo teste), o que está de acordo com 

alguns autores que mostraram que apenas o controle de placa dental supragengival 

não é capaz de alterar a composição da microbiota subgengival em pacientes 

sistemicamente saudáveis (Kho et al., 1985; Loos et al., 1988; Hellstrom et al., 

1992). Kho et al. (1985), ao analisarem 1 sítio profundo de 8 pacientes com doença 

periodontal crônica mantidos em um programa de controle de placa supragengival (1 

visita semanal durante 3 semanas consecutivas, no qual instruções de higiene bucal 

e profilaxia profissional eram realizadas), através de análise por cultura, no início do 
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estudo, 8 e 16 semanas após a última profilaxia, não encontraram nenhuma 

diferença significante nos níveis microbiológicos em nenhum dos períodos de 

avaliação. Loos et al. (1988) selecionaram 15 indivíduos que, após uma avaliação 

inicial, foram orientados e motivados com relação ao controle de placa 

supragengival. Os voluntários voltaram 6 semanas após o exame para reforço da 

motivação. Foram observadas melhoras no padrão de higiene bucal e na condição 

gengival; mas nenhuma alteração microbiológica no ambiente subgengival, 

analisada pelo método de cultura, foi observada 12 semanas após a consulta inicial. 

Por outro lado, os resultados deste estudo discordam de alguns estudos que 

encontraram alterações microbiológicas benéficas no ambiente subgengival, após o 

controle da placa supragengival (Dahlén et al., 1992; McNabb et al., 1992; Hellstrom 

et al., 1996; Westfelt et al.,1998). Dahlén et al. (1992)  após a supervisão meticulosa 

da remoção da placa supragengival por meio de instrução de higiene bucal, 

relataram alterações benéficas na composição da biofilme subgengival em sítios 

com PCS > 4 mm em um período de 2 anos.  Esses resultados estão de acordo com 

os achados de McNabb et al. (1992), que encontraram melhoras clínicas e 

microbiológicas, com relação à redução de P. gingivalis e espiroquetas em sítios 

moderados (4 a 5 mm). Os achados de Hellstrom et al. (1996) indicaram que o 

repetido controle de placa profissional combinado com a higiene oral feita pelo 

paciente reduziu a contagem total de bactérias e a prevalência de P. gingivalis em 

bolsas moderadas e profundas, independentemente da característica do sítio 

tratado. Westfelt et al. (1998) também observaram uma redução no número total de 

bactérias na análise de 12 meses de pacientes submetidos ao controle de placa 

supragengival, acompanhados por 3 anos e recebendo OHB a cada 3 meses. 

Os diferentes resultados encontrados com relação ao efeito do controle do 

biofilme supragengival na ausência da raspagem e alisamento radicular, também 

podem ser atribuídos às diferentes metodologias clínicas, à extensão do controle 

supragengival e à profundidade inicial de sondagem. Petersilka et al. (2002) 

relataram, em revisão de literatura, que o controle de placa supragengival afetaria a 

microbiota subgengival apenas 3 mm abaixo da margem gengival. Em nosso estudo, 

mesmo nos sítios rasos (até 3mm), não observamos alterações significativas para os 

níveis de nenhuma das bactérias analisadas para o tratamento supragengival.  

Outro fator que deve ser considerado neste estudo é o fato de a população 

avaliada para as alterações microbiológicas ser um grupo de pacientes diabéticos. 
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Cruz et al. (2008), através do PCR convencional, demonstraram não haver redução 

de A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis em diabéticos após 3 meses da 

realização de raspagem e alisamento corono-radicular.  

Para o grupo controle deste estudo foram observadas algumas reduções 

significativas, tanto na quantidade individual da bactéria Tannerella forsythia em 

bolsas rasas, quanto na comparação entre as proporções de Tannerella forsythia 

com relação ao Universal nas bolsas rasas e Porphyromonas gingivalis com relação 

ao Universal nas bolsas profundas. Nas demais bactérias, não foi possível observar 

uma redução significativa. Cruz et al. (2008) também observaram uma redução 

significativa na frequência de T. forsythia após 3 meses do tratamento através da 

utilização de PCR convencional. Apesar desse último estudo corroborar com os 

resultados obtidos no presente estudo deve-se atentar que a metodologia do PCR 

convencional é menos sensível à detecção e quantificação do que o PCR em tempo 

real (Kubista et al., 2006).  

É importante ressaltar a grande diferença entre as técnicas utilizadas. Todos 

os estudos citados até aqui, exceto o de Cruz et al. (2008), fizeram as análises 

microbiológicas através de cultura. A cultura possui várias limitações e exigências, 

como a necessidade de preservar a viabilidade bacteriana, dificuldade de recuperar 

espécies cultiváveis quando estas são encontradas em número reduzido, 

incapacidade de detectar microrganismos em baixas proporções (Sakamoto et al., 

2002; Lau et al., 2004).  

Espécies importantes relacionadas à doença periodontal como, por exemplo, 

Tannerella forsythia e Treponema denticola, exigem condições rigorosas para seu 

crescimento e são difíceis de serem detectadas e quantificadas através de métodos 

convencionais de cultura bacteriana (Rudney et al., 2003). A técnica utilizada neste 

estudo é bem mais específica; o PCR em tempo real detecta espécies viáveis e não 

viáveis para o meio de cultura e possui boa especificidade, que lhe permite distinguir 

patógenos alvos de numerosas espécies presentes na cavidade bucal, o que não é 

possível pela técnica de cultura bacteriana (Higuchi et al., 1992).  

Cruz et al. (2008) utilizaram para as suas análises o PCR convencional, que é 

inferior ao PCR em tempo real com relação à sensibilidade e especificidade da 

técnica (Kubista et al., 2006).  

Deve-se ressaltar que a técnica do PCR em tempo real também apresenta as 

suas limitações. O PCR em tempo real é baseado na identificação de uma pequena 
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subunidade do RNA ribossomal (16S rRNA). No entanto, a presença de mosaicismo 

e da heteregeneidade intra-genomica podem gerar um viés na amplificação por 

PCR, resultando em algum erro na representação da diversidade microbiana 

(Rajendhran; Gunasekaran, 2011). 

 Além disso, apesar da P. gingivalis, T. forshythia, A. actinomycetemcomitans 

e T. denticola serem considerados agentes etiológicos primários no desenvolvimento 

da doença periodontal (DP) (Kobayashi et al., 2009), a composição microbiana 

subgengival em pacientes com doença periodontal sofre mudanças extremamente 

diversas. Mais de 400 fenótipos foram detectados por métodos de biologia molecular 

em sítios afetados pela doença periodontal (Wade, 2011). Griffen et al. (2012), 

descobriram que aproximadamente 123 desses fenótipos bacterianos estão 

elevados no biofilme subgengival durante a doença periodontal: além de 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, e Tannerella forsythia, uma 

variedade de outras bactérias, incluindo espécies dos filos Bacteroidetes e 

Synergistetes e dos gêneros Peptostreptococcus e Dialister, além das espécies 

Eubacterium saphenum, Porphyromonas endodontalis, Prevotella denticola, 

Parvimonas micra, Filifactor alocis estão intimamente relacionadas com a ocorrência 

de periodontite (Dahlén; Leonhardt, 2006; Paster et al. 2006).  

Além do grande número e da diversidade de bactérias envolvidas nesse 

processo, a resposta imunológica é uma parte importante para ocorrência da doença 

periodontal (Kinane; Hart, 2003).  

É claro que uma grande quantidade de micro-organismos é removida após o 

tratamento, e outra quantidade é deixada para trás; não é possível eliminar 

completamente as bactérias do sítio subgengival nem mesmo com a raspagem 

subgengival. Além disso, em um pequeno período de tempo (1 a 2 semanas), a 

quantidade total de bactérias volta aos níveis iniciais. Em um nível biológico, não é 

desejável que a terapia periodontal altere a maioria da microbiota subgengival. Se a 

terapia alterasse o equilíbrio da microbiota subgengival, é bem provável que o sítio 

ficaria suscetível a uma superinfecção por outro complexo microbiano. Já foi 

demonstrado que pacientes que não respondem bem clinicamente ao tratamento 

periodontal possuem níveis iniciais de periodontopatógenos baixos (Haffajee et al., 

1997). 

Vários estudos já mostraram que a resposta do hospedeiro é determinada 

como fator chave na expressão da doença periodontal (Darveau et al., 1997; 



 

	  

48	  

Kornman et al., 1997; Socransky et al., 1998; Kinane; Hart, 2003). Embora a 

infecção por periodontopatógenos seja essencial para o início da DP, sua mera 

presença na cavidade bucal não é suficiente para explicar diferenças entre os 

indivíduos na severidade da doença (Kornman et al., 1997). Como já foi citado, o 

Diabetes Mellitus é um importante elemento que pode exercer influência sobre a 

incidência, prevalência e severidade da doença periodontal (Novaes et al., 1997). 

Dentro desse contexto, é possível explicar a grande variação entre as quantidades 

desses patógenos no baseline dos pacientes avaliados no presente estudo. Essa 

grande variação pode ter sido responsável pela ausência de diferenças significativas 

após o tratamento no grupo teste e poucas diferenças no grupo controle. Portanto, 

tanto bactérias com potencial patogênico quanto a qualidade da resposta do 

hospedeiro parecem constituir dois importantes aspectos da etiologia da DP 

(Kornman et al., 1997; Socransky et al., 1998; Kinane; Hart, 2003; Salvi; Lang, 

2005).  

O efeito do controle da placa supragengival nos parâmetros clínicos da DP 

tem sido investigado, e alguns estudos mostram uma pequena, ou nenhuma 

mudança na profundidade de sondagem (Kho et al., 1985; Beltrami et al., 1987; 

McNabb et al., 1992; Lang; Löe, 1993; Hellstrom et al., 1996). Neste estudo, houve 

uma diferença significativa na mudança da profundidade clínica de sondagem seis 

meses após a terapia. O que está de acordo com outros estudos que mostraram que 

a remoção profissional  do biofilme supragengival, aliada à adequada higiene oral, 

leva à melhora dos parâmetros clínicos periodontais (Al-Yahfoufi et al., 1995; 

Westfelt et al., 1998; Ximenes-Fyvie et al., 2000). Uma série de fatores pode ser 

responsável por essa discrepância entre os estudos como, por exemplo, diferentes 

profundidades de sondagem inicial, presença de lesões de furca, qualidade do 

controle de placa e até mesmo erros metodológicos dos estudos, como falta de 

cegamento e calibração dos examinadores (Kho et al., 1985; McNabb et al., 1992; 

Lang; Löe, 1993; Hellstrom et al., 1996).  

Para todos os parâmetros clínicos analisados, ambos os grupos obtiveram 

melhoras significativas, exceto para supuração no grupo teste. Houve uma diferença 

significativa entre os grupos com relação à PCS e SS após 6 meses do tratamento. 

Para ambos, a melhora no grupo TPI foi maior do que no grupo TPS, corroborando 

com estudos que compararam as duas intervenções em pacientes saudáveis 

(Kaldahl et al., 1996; Westfelt et al.,1998). 
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Reduções significativas no IP e IG foram observadas em ambos os grupos 

após 6 meses, o que mostra a efetividade do programa  de orientação de higiene 

adotado nesse estudo.  

É interessante ressaltar que, embora, vários estudos mostrem em diferentes 

níveis os efeitos benéficos do controle do biofilme supragengival (Dahlén et al., 

1992; Al-Yahfoufi et al., 1995; Hellstrom et al., 1996), ele não deve ser usado como o 

único tratamento para a doença periodontal crônica. Westfelt et al. (1998) relataram 

que vários  sítios no grupo, que recebeu apenas instrução de higiene oral e 

raspagem supragengival, mostraram uma perda adicional no NCI, (≥2 milímetros), 

quando comparado ao grupo que recebeu também a terapia subgengival no 

acompanhamento de 3 anos. Os sítios que receberam a raspagem subgengival 

(controle), ao menos permaneceram estáveis no acompanhamento a longo prazo.  

Sugere-se, desta forma, que o impacto do controle supragengival no biofilme 

subgengival seja mais investigado, devendo-se realizar novos estudos que se 

preocupem em distinguir a reposta microbiológica somente ao tratamento 

supragengival da resposta ao tratamento subgengival em diabéticos. É aconselhável 

que técnicas capazes de analisar a diversidade microbiológica e não apenas 

algumas bactérias selecionadas, sejam utilizadas. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Dentro das limitações desse estudo, a terapia supragengival em pacientes 

diabéticos parece não ter efeito significativo na resposta microbiológica de sítios 

subgengivais rasos e profundos dos mesmos.  

O controle supragengival é uma importante ferramenta para a melhora nos 

parâmetros clínicos periodontais e, portanto, faz-se importante para a população 

portadora de diabetes tipo 2. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

	  

	  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

   Titulo da Pesquisa: Tratamento Periodontal e Controle Metabólico em pacientes 
portadores de Diabetes Tipo 2 

 

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 



 

	  

60	  

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 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 (98293-

2299), Giovane Gomes (97144-5609) e Hilana Artese (97896-5536). Em caso de dano decorrente ao 

estudo, os pesquisadores responsáveis prestarão assistência integral ao paciente que sofreu o dano. 
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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 de aprovação Comitê de Ética FOUSP	  
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Anexo B - Parecer de aprovação do Comitê de Ética UNIFESP 
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Anexo C -  Amplificação da curva padrão e curva de Melting das bactérias 
analisadas e do Universal 

 

 

Porphyromonas gingivalis 

 

curva padrão     curva de Melting 

  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

curva padrão     curva de Melting 
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Universal 

	  

curva padrão     curva de Melting 

 

Tannerella  forsythia 

 

curva padrão     curva de Melting 

 

 

 

 



 

	  

67	  

Treponema denticola 

  

curva padrão     curva de Melting 

 

 

 

 


