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RESUMO 
 

 

Ambrósio LMB. Avaliação clínica periodontal do uso da sinvastatina local em 
pacientes com periodontite, um ensaio clínico aleatório paralelo [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 
 

O uso da sinvastatina local como adjunto ao tratamento periodontal está relacionado 

a um possível ganho de inserção clínica e diminuição da profundidade de 

sondagem. No entanto,  seja pelas diferentes metodologias empregadas, seja pela 

escassez de controle de variáveis confundidoras, os resultados dos estudos são 

conflitantes em magnitude ou em eficácia de tratamento. O objetivo deste estudo foi 

avaliar o efeito do uso da sinvastatina local como adjunto ao tratamento periodontal. 

Realizou-se um ensaio clínico aleatório no qual 52 indivíduos receberam terapia 

periodontal não-cirúrgica associada à terapia local com aplicação de sinvastatina 

(n=25) ou placebo (n=27). O desfecho primário do estudo foi a média de ganho de 

inserção clínica periodontal em sítios com profundidade de sondagem (PS) inicial 

≥5mm após 24 meses. Todavia, o presente trabalho analisou somente os desfechos 

secundários coletados após 3 meses de tratamento: ganho de inserção em bolsas 

com PS inicial ≥5mm; índice de placa (IP); PS média de boca toda; nível clínico de 

inserção (NCI) médio de boca toda;  sangramento à sondagem (SS); redução da PS 

em bolsas com PS inicialmente de 4–6mm e ≥6mm; ganho de inserção em bolsas 

com PS inicialmente de 4–6mm e ≥6mm; quantidade de bolsas periodontais 

residuais com PS ≥5mm, ≥6mm e ≥7mm; efeitos colaterais objetivos e subjetivos. Os 

dados foram analisados com o auxílio de teste T ou Mann Whitney para análise das 

variáveis, com nível de significância em 5% (p<0.05). O tratamento periodontal fez 

com que houvesse melhoras de todos os parâmetros clínicos periodontais 

analisados dentro dos respectivos grupos, porém quando analisadas as variáveis 

entre os grupos não houve diferenças. Portanto, o uso adjunto da sinvastatina local 

(1.2%) gel aplicada durante o tratamento periodontal de pacientes com periodontite 

não ofereceu benefícios adicionais em relação ao tratamento periodontal não-

cirúrgico com placebo, após 3 meses de observação.  

 

Palavras-chave: Periodontite. Bolsa periodontal. Sinvastatina. Raspagem dentária. 

Imunologia. Inibidores de Hidroximetilglutaril-CoA Redutases.  



 
 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Ambrósio LMB. Periodontal clinical evaluation of local simvastatin’s usage in patients 
with periodontitis, a randomized, parallel-group, clinical trial [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 
 

 

The usage of local simvastatin as adjunctive of periodontal treatment is related to a 

possible clinical attachment gain and pocket depth decrease. However, due its 

different methodologies employed, or to the lack of controlling confounding variables, 

the studies’ results are conflicting in magnitude or treatment efficacy. The objective of 

the present study was to compare the effect of local simvastatin as adjunctive to 

periodontal treatment. It was conducted a randomized clinical trial with 52 individuals 

that received non-surgical periodontal therapy associated with local application of 

simvastatin (n=25) or placebo (n=27). The primary study’s outcome was the clinical 

attachment gain in sites with initial pocket depth (PD) ≥5mm during 24 months follow-

up. The present thesis had just collected the secondary outcomes of periodontal data 

after 3 months of follow up: Clinical attachment gain (CAL) in sites with initial PD 

≥5mm; plaque index (PI); full-mouth clinical probing depth (PD); full-mouth clinical 

attachment level (CAL); bleeding on probing (BOP); PD changes in sites with initial 

PD 4–6mm and ≥6mm; CAL changes in sites with initial PD 4–6mm and ≥6mm; 

number of residual periodontal sites with PD ≥5mm, ≥6mm and ≥7mm; objective and 

subjective side affects. The data were analyzed with T test or Mann Whitney to 

assistance for variables analysis, with 5% significance level (p<0.05). Periodontal 

treatment resulted the improvement of all parameters inside of each analyzed group, 

but when the variables were analyzed between the groups there were any 

differences. Therefore, the adjunct use of local simvastatin (1.2%) gel applied during 

periodontal treatment of patients with periodontitis did not offer additional benefits 

over non-surgical periodontal treatment with placebo, after 3 months of observation. 

 

Keywords: Periodontitis. Periodontal pocket. Simvastatin. Dental Scaling. 

Immunology. Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors. 

   



 
 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 3.1 – Fotos intra-bucais em intercuspidação frontal e lateral ......................... 34 
 
 
Figura 4.1 – Fluoxograma – Triagem, alocação e acompanhamento ....................... 39  



 
 

  



 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 4.1- Variáveis demográficas. Média (±desvio – padrão) ................................ 40 
 
 
Tabela 4.2- Variáveis clínicas periodontais de boca toda (±desvio – padrão) ........... 41 
 
 
Tabela 4.3- Variáveis clínicas periodontais em sítios com PS inicial 4-6mm, PS inicial 

≥5mm, PS inicial ≥6mm e PS inicial ≥7mm média (±desvio – padrão) e 
redução média ..................................................................................... 42 

 
 
Tabela 4.4- Número de sítios periodontais com PS inicial≥5mm, PS inicial≥6mm e 

PS inicia ≥7mm (±desvio – padrão) e redução média .......................... 42 
 
 
Tabela 4.5- Número e porcentagem de pacientes que alcançaram ou não o desfecho 

clínico esperado(i.e. 4≤ sítios com PS ≥5mm) ....................................  43 
 
 
Tabela 4.6- Número de pacientes com efeitos adversos após o tratamento 

periodontal ........................................................................................... 43  



 
 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

15-epi-LXA4 Pró-resolvina 5-lipoxigenase derivado do 15-epi-lipoxina A4 

Aa Aggregatibacter actinomycetemcomitan 

ALP  Fosfatase alcalina 

BMP-2  Proteína morfogenética do osso tipo 2 

CEP  Comitê de Ética em Pesquisa 

FOUSP  Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

HIV  Vírus da imunodeficiência humana 

ICAM-1  Molécula de adesão intercelular do tipo 1 

ICC  Coeficiente de correlação interclasse  

IL  Interleucina 

INF-γ  Interferon gama 

IP  Índice de placa 

LDL-C  Lipoproteína de baixa densidade 

LPS  Lipopolissacarídeo 

LtxA  Leucotoxina tipo A 

MDA  Malondialdeído 

µg  Micrograma 

ml  Mililitro 

mm  Milímetros  

MMP  Metaloproteinase da matriz 

MPO  Mieloperoxidase 

NCI  Nível Clínico de Inserção 

NO  Óxido nítrico 

OCN  Osteocalcina 

PG  Porphyromonas gingivalis 

PGE2  Prostaglandina E2 

PR  Paraná 

PS  Profundidade de sondagem 

RACR  Raspagem e alisamento corono-radicular 

ReBEC  Registro Brasileiro de Ensaios clínicos  

RUNX2  Fator de transcrição 2 relacionado à runt 



 
 

RJ  Rio de Janeiro 

SARS-CoV-2  Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 

SPIRIT Standard Protocol Items: Recomendations for Interventional Trial 

SS Sangramento a sondagem 

TCLE Termo de consentimento livre e esclarecido 

TD Treponema denticola 

TF Tannerella forsythia 

TNF-α Fator de necrose tumoral alfa 

TRAP Fosfatase ácida resistente ao tartarato 

VEGE Crescimento endotelial vascular 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 
 

% Porcentagem 

≥ Maior – igual 

Φ Diâmetro 

® Registrado 

≤ Menor – igual 

> Maior 

+ Positivo 

- Negativo 

= Igual 

± Mais ou menos 

∆ Variação  



 
 

 

  



 

SUMÁRIO 
 

 

1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA..................................................25 
2  PROPOSIÇÃO.....................................................................................................29  
2.1   Objetivo primário..................................................................................................29 

2.2  Objetivos secundários..........................................................................................29 

3  MATERIAIS E MÉTODOS...................................................................................31 
3.1  Desenho e delineamento experimentais..............................................................31 

3.2 Intervenções e procedimentos clínicos................................................................32 

3.3 Administração da droga local........... ...................................................................35 

3.4 Formulação dos géis............................................................................................35 

3.5 Desfecho primário................................................................................................35 

3.6 Outros Desfechos................................................................................................36 

3.7 Calibração intra-examinador................................................................................36 

3.8 Cálculo da amostra..............................................................................................37 

3.9 Randomização e alocação...................................................................................37 
3.9.1 Cegamento..........................................................................................................38 
3.9.2 Análises estatísticas..........................................................................................38 
4 RESULTADOS....................................................................................................39 
4.1 Achados clínicos..................................................................................................40 

5 DISCUSSÃO........................................................................................................45 
6 CONCLUSÃO......................................................................................................51 
 REFERÊNCIAS...................................................................................................53 
 ANEXOS..............................................................................................................65 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



25 
 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
A periodontite é uma doença multifatorial iniciada pela disbiose do biofilme 

dentário, progredindo para a inflamação crônica dos tecidos do periodonto e, 

finalmente, podendo levar à reabsorção do suporte ósseo alveolar.(1, 2) O resultado 

clínico observado é a perda óssea alveolar, progressivos aumentos na profundidade 

clínica de sondagem (PS), nível clínico de inserção (NCI) e sangramento à 

sondagem (SS).(2)  Além de alterações clínicas, a doença periodontal não tratada 

pode estar associada à  halitose, alterações sistêmicas, aumento patológico da 

mobilidade dentária, migração dentária, perda dentária, desequilíbrio oclusal e 

deficiências estéticas.(3) Tais fatores podem levar à redução da qualidade de vida 

do paciente, constrangimento social e importante impacto financeiro.(2, 4)  

Estudos epidemiológicos demonstram que a periodontite é a sexta doença  

mais prevalente no mundo, sendo  a América do Sul  e leste da África subsaariana 

as regiões do planeta com 20% da prevalência de periodontite em seu estágio mais 

severo.(3) Estudo amplo, realizado nos Estados Unidos entre os anos de 2009 e 

2012, demonstrou que 46% da população adulta apresentava periodontite.(5) No 

Brasil, estudo realizado por Haas et al., 2015 demonstrou que 50% dos indivíduos 

apresentavam periodontite.(6)  

As bactérias presentes no biofilme dentário subgengival destacam-se pela 

virulência,(7, 8) e complexa interação entre os grupos bacterianos, meio externo e 

hospedeiro.(9, 10) Dentro do grupo de bactérias relacionadas ao desenvolvimento 

da doença periodontal, estão as definidas como principais periodonto-patógenos: 

Tannerella forsythia (Tf), Treponema denticola (Td), Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa) e Porphyromonas gingivalis (Pg).(8, 11, 12) Essas 

bactérias produzem uma série de metabólitos, tais como: proteases tipo gingipaínas; 

endotoxinas tipo lipopolissacarídeos (LPS) ou leucotoxina – A (LtxA).(7, 13, 14) O 

contato desses metabólitos com células endoteliais, células epiteliais, mastócitos, 

monócitos, osteoclastos, linfócitos e neutrófilos, ativa a produção de citocinas pró-

inflamatórias como IL-1 (interleucina do tipo 1) , IL-6, IL-8, prostaglandina E2 (PGE2), 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interferon gama (INF-γ) e molécula de adesão 

intercelular do tipo 1(ICAM-1).(15)  
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Observados a alta prevalência da periodontite e suas possíveis 

consequências locais e sistêmicas, o tratamento periodontal mostra-se importante 

na preservação da saúde do indivíduo.(16) Etapa técnica fundamental para o 

tratamento é a raspagem e alisamento corono-radicular (RACR),(17-21) a qual visa 

a obtenção de uma superfície radicular biocompatível, clinicamente traduzida por 

sítios periodontais com PS ≤ 4mm, sem sangramento à sondagem e com 

preservação do nível clínico de inserção.(22, 23) Entretanto, assim como a 

prevalência e a severidade da periodontite variam entre os indivíduos da mesma 

população, o resultado clínico da RACR também pode variar de acordo com: o dente 

tratado, multi ou unirradicular; a profundidade de sondagem inicial, bolsas médias ou 

profundas; fatores sistêmicos relacionados, diabetes mal controlada e/ou uso de 

cigarros.(24, 25) Objetivando-se maior eficácia clínica do tratamento periodontal, há 

na literatura diversos estudos que fazem uso de substâncias adjuntas à RACR.(26-

30) No presente estudo, o efeito clínico do uso adjunto da sinvastatina local 

associado à terapia periodontal não-cirúrgica foi avaliado em pacientes com 

periodontite crônica. 

As estatinas são uma classe de substâncias com segurança clínica e ótimo 

custo-benefício com função de diminuir/controlar o colesterol sistêmico (LDL-C e 

triglicerídeos) através da inibição da enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A 

redutase, a qual catalisa a produção do colesterol.(31, 32) A relação do uso das 

estatinas sistemicamente administradas e o efeito protetor na evolução da 

periodontite foi primeiramente observada por Cunha-Cruz et al.,(33) os quais em 

estudo retrospectivo de 9 anos demonstraram uma diminuição de 48% na perda 

dentária desses pacientes em relação aos não tratados com estatinas. Também em 

estudo retrospectivo, Lindy et al.,(34) demonstraram que pacientes que faziam uso 

sistêmico de estatinas tinham menor quantidade de bolsas periodontais moderadas 

(4-6mm) e bolsas profundas (≥6mm). Estudos  in vivo confirmaram uma menor 

perda óssea alveolar e de NCI durante evolução da periodontite no grupo teste 

tratado com estatina (rosuvastatina e sinvastatina), quando comparado ao grupo 

tratado com placebo.(35, 36)  Em análise imunológica, Messora et al., demonstraram 

no grupo placebo,(35) não tratado com rosuvastatina, um perfil mais pró-inflamatório 

através de menor expressão IL-4 e IL-10, e aumento na atividade osteoclástica 

medida pela concentração da fosfatase ácida resistente a tartarato (células TRAP 

positivas). Santos et al., observaram in vivo maiores expressões da 
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metaloproteinase tipo 8 (MMP-8) e reabsorção óssea no grupo controle não tratado 

com estatina. Dalcico et al.,(37) em estudo in vivo observaram papel anti-inflamatório 

da sinvastatina com diminuição dos níveis de IL-1ß, TNF-α nos tecidos gengivais; 

menor acúmulo de neutrófilos avaliado pela concentração de mieloperoxidase 

(MPO); diminuição do estresse oxidativo medido pela concentração de óxido nítrico 

(NO) e malondialdeído (MDA). Além disso, o potencial efeito benéfico do uso da 

sinvastatina e lovastatina na taxa de deposição de matriz óssea foi demonstrado na 

calvária de ratos com o aumento da proteína morfogenética do osso tipo 2 (BMP-2), 

enzima fosfatase alcalina (ALP), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), 

osteocalcina (OCN), e supressão da expressão dos genes da MMP-1 e MMP-13 (38, 

39)  Ainda, Baek et al., ao avaliarem células estromais da medula óssea de 

humanos tratadas com sinvastatina,(40) observaram aumentos na diferenciação de 

células osteoblásticas, mineralização, e concentração de ALP e OCN.  

Foram demonstrados importantes papéis bactericidas e bacteriostáticos da 

sinvastatina, concentração a partir de 1µg/ml,(41, 42) em consequência da natureza 

hidrofófica do medicamento, inibição da síntese de isoprenoide (importante na 

estabilização da membrana bacteriana) e diminuição do colesterol biodisponível 

(importante no crescimento bacteriano e formação do biofilme).(43) Outro fator de 

destaque no combate bacteriano pela sinvastatina dá-se pela indução do lipídio pró-

resolvina 5-lipoxigenase derivado do 15-epi-lipoxina A4 (15-epi-LXA4), o qual está 

relacionado com o aumento fagocitário por macrófagos.(44-47) Dentre as estatinas 

avaliadas no clearance bacteriano, a sinvastatina apresentou maior eficácia no 

combate às bactérias periodontopatogênicas: Porphyromonas gingivalis (Pg) e 

Aggregatibacter Actinomycetemcomitans (Aa) (48, 49). 

Estatinas locais (Rosuvastatina, Sinvastatina, Atorvastatina), aplicadas 

durante fase básica do tratamento periodontal em bolsas periodontais com PS 

(≥5mm), levam a importantes benefícios clínicos traduzidos pela diminuição da PS, 

ganho de NCI, diminuição de SS e preenchimento de defeitos ósseos verticais.(50-

61) Em recente revisão sistemática de nosso grupo ficou demonstrado eficácia 

clínica das estatinas locais como adjuntos ao tratamento da periodontite, havendo 

uma tendência de melhores resultados clínicos associados à terapia com 

sinvastatina ou rosuvastatina.(28) Aljudaibi; Duane,(62) em revisão sistemática que 

incluiu somente ensaios clínicos com pelo menos 1 mês de acompanhamento, 

evidenciaram uma possível superioridade clínica da sinvastatina local em relação as 
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outras estatinas. No entanto, em recente revisão realizada por Donos et al., 2020  tal 

informação de superioridade não é corroborada.(63)  

Embora os estudos realizados terem demonstrado segurança, aplicabilidade 

clínica e baixo custo para o uso das estatinas locais como adjuvantes ao tratamento 

periodontal em pacientes com periodontite, há ainda limitações em relação ao 

delineamento dos ensaios clínicos realizados, especificamente em relação ao 

cegamento, alocação e cálculo amostral, o que poderia contribuir na superestimação 

dos resultados apresentados. (28, 61, 64) Tais limitações somadas à presença de 

estudos que não evidenciaram eficácia clínica do uso das estatinas locais,(65, 66) 

fizeram que Sanz et al., 2020(67) não recomendasse em seu guia para práticas 

clínicas a utilização das estatinas locais como adjuntas ao tratamento periodontal. 

Tal negativa, no entanto, vem acompanhada também com a recomendação da 

necessidade da elaboração de mais estudos controlados, realizados por outros 

grupos que não o de Pradeep, para melhora na consistência dos dados clínicos e 

assim se ter recomendações mais claras do uso das estatinas locais. 

Observados com os diversos estudos laboratoriais e clínicos: (I) potencial 

benefício clínico para os tecidos do periodonto com a modulação da resposta imuno-

inflamatória com uso das estatinas; (II) papel antibacteriano promovido pelas 

estatinas; (III) a segurança e aplicabilidade clínica do uso das estatinas; (IV) 

necessidade de mais estudos sobre o tema, realizou-se o presente ensaio clínico. 

O estudo apresentado é um ensaio clínico aleatório paralelo, com pacientes 

diagnosticados com periodontite generalizada estágio 3 grau B, o qual avaliou o uso 

da sinvastatina local na melhora dos parâmetros clínicos periodontais aos 3 meses 

de reavaliação. 

Hipotetizamos que o uso da sinvastatina local possa levar benefícios clínicos 

adicionais durante tratamento periodontal quando comparado à raspagem sem 

adjuvantes em pacientes com periodontite.  
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2 PROPOSIÇÃO 
 
 
2.1 Objetivo primário: 

 

 

 O objetivo primário deste estudo foi avaliar, em pacientes com periodontite 

generalizada, a eficácia da aplicação local de sinvastatina em comparação com o 

grupo controle (placebo), em relação ao ganho clínico de inserção em bolsas 

periodontais (sítios com PS ≥5mm) após 24 meses.  

 Nessa tese, foram mostrados os desfechos secundários, coletados após 3 

meses.  

 

 

2.2 Objetivos secundários: 

 

 

 Avaliar, após 3 meses, as diferenças entre os grupos estudados em relação a: 

(I) ganho de inserção clínica em sítios com PS inicial ≥5mm; (II)  Índice de placa; (III) 

profundidade clínica de sondagem; (IV) sangramento à sondagem; (V) redução da 

PS e ganho de inserção em bolsas com PS inicialmente de 4–6mm; (VI) redução  da 

PS e ganho de inserção em bolsas com PS inicialmente ≥6mm; (VII) quantidade de 

bolsas periodontais residuais com PS ≥5mm; (VIII) quantidade de bolsas 

periodontais residuais com PS ≥6mm; (IX) quantidade de bolsas periodontais 

residuais com PS ≥7mm; (X) % de indivíduos que obtiveram após o tratamento ≤4 

sítios com PS≥5mm; (XI) % de indivíduos com auto-relato de efeitos colaterais; (XII) 

% de indivíduos com sinais objetivos de efeitos colaterais. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

O protocolo do presente ensaio clínico segue as normas SPIRIT (Standard 

Protocol Items: Recomedations for Interventional Trial).(68) Registrado em: ReBEC - 

Registro Brasileiro de Ensaios clínicos [internet]: Rio de Janeiro (RJ): Instituto de 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Brazil); 2010 – RBR-74j2z5 – 

Avaliação clínica e imunológica dos tecidos de suporte do dente com uso da 

sinvastatina local um estudo clínico controlado. Acessível em: 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/?q=RBR-74J2Z5. Aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(CEP-FOUSP) número #2.375.425 (Anexo A). 

 

 

3.1  Desenho e delineamento experimentais 

 

 

A presente tese apresenta os resultados clínicos após 3 meses de 

acompanhamento, sendo parte de um estudo clínico aleatório, paralelo, com 24 

meses de acompanhamento que objetiva verificar a possível eficácia clínica do uso 

da sinvastatina local como adjunto ao tratamento periodontal comparada ao uso de 

placebo.  

Os pacientes selecionados foram às dependências da clínica da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo, e tiveram que atender aos seguintes 

critérios de inclusão: (I) idade entre 30 anos e 70 anos; (II) pelo menos 15 dentes em 

boca excluindo terceiros molares; (III) diagnosticados a partir da coleta de dados 

clínicos, radiográficos e histórico médico/odontológico com periodontite generaliza 

estágio 3 grau B de acordo com Armitage et al.,(4) e consenso de 2018 (2); (IV) os 

pacientes deveriam ter pelo menos 2 dentes não adjacentes com perda de inserção 

interproximal ≥ 2mm; (V) pelo menos 30% dos dentes com PS e NCI ≥ 4mm e 

sangramento à sondagem (69, 70); (VI) ir às consultas de retorno agendadas; (VII) 

serem capazes de manter bom controle de biofilme nas reavaliações (idealmente IP 

≤30%).(71)  
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Os critérios de exclusão foram: (I) pacientes com história médica vinculada a 

doenças sistêmicas; (II) hipersensibilidade a qualquer tipo de estatina; (III) ter feito 

uso de antibiótico há pelo menos 3 meses antes do início do estudo; (IV) estar 

grávida e/ou lactantes; (V) usuários de álcool, fumantes e ex-fumantes (há 5 anos); 

(VI) pacientes com câncer e/ou em tratamento quimioterápico/radioterápico; (VII) ter 

feito tratamento periodontal 6 meses antes da avaliação.  

 Também foram excluídos das análises deste estudo os elementos 

dentários: (I) com envolvimentos patogênicos de origem endodôntica; (II) terceiros 

molares; (III) implantes dentários.(55, 72) 

 

 

3.2  Intervenções e procedimentos clínicos 

 

 

Os pacientes selecionados foram alocados aleatoriamente em 2 grupos: 

-O grupo teste: formado por pacientes que além da RACR foram submetidos 

ao uso do medicamento teste (sinvastatina 1.2%), aplicado subgengivalmente com 

auxílio de uma seringa com agulha (Φ0.7mm) sem bisel.(55)  

-O grupo controle: formado por pacientes submetidos à RACR em conjunto 

com uso do medicamento placebo (com cor, origem farmacêutica, volume aplicado e 

consistência idênticos ao medicamento do grupo teste) aplicado subgengivalmente 

com uso de uma seringa e agulha (Φ0.7mm) sem bisel.(55)   

O examinador calibrado LMBA foi responsável pelo preenchimento da 

anamnese, com dados médico-odontológicos (Anexo B), exame clínico periodontal 

com mensuração dos parâmetros PS, NCI, SS e IP (O’Leary) em 6 sítios por dente 

(mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, médio-lingual e 

disto-lingual) nos seguintes tempos experimentais: (I) baseline; e (II) após 3 meses 

do tratamento periodontal. Foi utilizada sonda periodontal milimetrada Carolina do 

Norte  (Hu-Friedy®, Jacarepaguá, RJ, Brasil)  

Em seguida, a auxiliar MDSO fez a tomada de 3 fotos intra-bucais, por 

paciente, nos seguintes tempos: (I) baseline; (II) após 1 mês de tratamento 

periodontal; (III) após 3 meses de tratamento periodontal. Com uso de afastador 

bucal, foram realizados os registros do paciente em máxima intercuspidação nas 

posições frontais e laterais (Figura 3.1). 
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Tais  recordações fotográficas foram utilizadas para a análise objetiva de 

possíveis eventos adversos (Anexo C), feitas pelo investigador LMBA.  

Fatores predisponentes à doença periodontal como restaurações em excesso 

e dentes condenados à extração eram tratados por um outro investigador (DAB). 

Os cirurgiões-dentistas RAS, JGK e TASN realizavam em todos os pacientes 

instruções com padrão de higiene oral, com uso de escova interdental, escova do 

tipo macia, fita interdental e pasta fluoretada nos seguintes tempos experimentais: (I) 

baseline; (II) após 1 mês de tratamento periodontal; (III) após 3 meses de tratamento 

periodontal. 

O procedimento de RACR foi realizado pelos periodontistas ESR e LMG 

seguindo o protocolo de “Full mouth root planing”(73) com uso de ultrassom portátil 

(Piezon Master PM 200 – EMS®, Nyon, Suiça), curetas manuais (Hu-Friedy, 

Chicago, IL, EUA) e taças de borracha com pedra pomes. A depender da 

necessidade de cada caso eram usadas técnicas anestésicas com utilização de 

cloridrato de lidocaína com epinefrina 1:100.000 (Alphacaine 100 – Nova DFL®, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil).  

A aplicação subgengival da sinvastatina/placebo (0.1ml por sítio periodontal) 

foi realizada 1x (uma vez) logo após a raspagem e alisamento corono-radicular em 

bolsas periodontais com PS inicial ≥5 mm . Após a aplicação, o paciente era 

instruído a suspender a escovação, uso de fio dental, escovas interdentais, palitos 

por 1 semana no local tratado com os géis para evitar que se retirasse o material de 

maneira precoce.(53, 55) 

Após 1 mês, novas fotos intra-bucais dos pacientes eram realizadas, e então 

os efeitos adversos subjetivos relatados pelo paciente eram apropriadamente 

anotados por RAS (Anexo C).(74) Nessa mesma sessão os cirurgiões-dentistas 

RAS, JGK e TASN faziam reforços das técnicas de higiene oral e caso necessário, 

profilaxia e raspagem supra-gengival com uso de ultrassom e/ou curetas.(75)  
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Figura 3.1 - Fotos intra-bucais em intercuspidação frontal e lateral. A. Foto intra-bucal intercuspidação 
vista frontal; B. Foto intra-bucal vista lateral direita; C. Foto intra-bucal vista lateral 
esquerda 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor.  

A 

B 

C 
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3.3  Administração de sinvastatina local 

 
 

Após a RACR, ESR e LMG recebiam a seringa identificada com o número do 

paciente contendo o medicamento sinvastatina ou placebo do investigador MGM. A 

medicação, já dentro da ampola da seringa, era previamente separada de acordo 

com a sequência randomizada das drogas conhecida unicamente pelo investigador 

MGM. Em seguida, ESR e LMG aplicavam cerca de 0.1ml da substância (teste ou 

placebo) em cada sítio periodontal com PS selecionado (PS ≥5 mm). Primeiramente 

a agulha da seringa era colocada no fundo da bolsa e conforme aplicava-se pressão, 

deslocava-se o conjunto seringa e medicamento no sentido coronal até observar o 

extravasamento da medicação.(55) 

Todos os pacientes tratados eram instruídos a não usar nenhum antisséptico 

(bochecho) durante todo o estudo. 

 

 

3.4  Formulação dos géis 

 
 
Os géis de sinvastatina (1.2%) e placebo foram preparados por Gallen 

Farmácia de manipulação (Maringá, PR, Brasil) seguindo a formulação utilizada nos 

estudos de Pradeep et al.,(58) e Tylin et al.(76) 

 
 

3.5  Desfecho primário  

 
 
Durante a avaliação inicial (baseline) foram identificados os sítios com PS 

≥5mm e então foi mensurado o NCI após 3, 6, 12 e 24 meses do tratamento 

periodontal. Dessa maneira, o ganho/ perda clínica de inserção foram calculados 

como a diferença entre o NCI após 24 meses e o NCI do baseline. O desfecho 

primário deste estudo foi a média do ganho de inserção clínico em sítios com 

profundidade de sondagem inicial ≥5mm após 24 meses. Nesta tese é apresentada 
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a média do ganho de inserção clínica em sítios com profundidade de sondagem 

inicial ≥5mm após 3 meses de avaliação. 

 

 

3.6  Outros desfechos  

 

 

Avaliação dos  seguintes parâmetros periodontais: 

1. Ganho/ perda  de inserção clínica em bolsas com PS inicial de ≥5mm após 

3 meses. 

2. Índice de placa (IP).(71)  

3. Profundidade clínica de sondagem (PS) de seis sítios por dente, medida 

pela distância entre a margem gengival e o fundo do sulco gengival. 

4. Nível clínico de inserção (NCI) de boca toda. 

5. Sangramento à sondagem (SS), medido pela porcentagem dos sítios que 

presença (+) ou ausência (–) de sangramento durante 30 segundos após a primeira 

inserção da sonda na área do sulco gengival. 

6. Redução da PS em bolsas com PS inicialmente de 4–6mm. 

7. Ganho clínico de inserção em bolsas com PS inicialmente de 4–6mm. 

8. Redução da PS em bolsas com PS inicialmente ≥6mm. 

9. Ganho clínico de inserção em bolsas com PS inicialmente ≥6mm. 

10. Quantidade de bolsas periodontais residuais com PS ≥5mm. 

11. Quantidade de bolsas periodontais residuais com PS ≥6mm. 

12. Quantidade de bolsas periodontais residuais com PS ≥7mm. 

13. % de indivíduos que obtiveram após o tratamento ≤4 sítios com 

PS≥5mm.(77) 

14. % de indivíduos com auto-relato de efeitos colaterais (Anexo C). 

15. % de indivíduos com sinais objetivos de efeitos colaterais, através das 

tomadas fotográficas intra-bucais (Anexo C). 
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3.7  Calibração intra-examinador 

 

A calibração intra-examinador foi realizada através do exame de 5 pacientes, 

2 quadrantes por paciente, repetido 2 vezes com 1 semana de diferença entre os 

exames clínicos.  É calculado então o coeficiente de correlação interclasse (ICC) 

entre as medidas duplicatas. (coeficientes de correlação entre as medidas 

duplicatas, r=0.95). 

 

 

3.8  Cálculo do tamanho da amostra 

 
 
O cálculo amostral foi realizado considerando um tamanho de efeito de  1mm 

entre os grupos em relação ao desfecho primário (média do ganho clínico de 

inserção em sítios com PS ≥ 5mm após 24 meses).(78)  

O desvio padrão de 1.4mm entre os grupos analisados em bolsas 

periodontais com PS>5mm foi feito a partir da revisão de Ambrósio et al., 2018. (28) 

Baseado nesses cálculos, foi definido que seriam necessários 24 pacientes 

por grupo considerando um poder de 80% e α de 0.05. Esperando-se um dropout de 

15% dos pacientes,  4 pacientes adicionais por grupo foram necessários, totalizando 

28 pacientes por grupo. 

 

 

3.9  Randomização e alocação 

 
 
Um investigador CMP que não teve contato com os pacientes gerou uma 

sequência aleatória com auxílio do programa de computador (Random allocation 

software® versão 1.0.0). A randomização ocorreu em blocos aleatórios de tamanho 

de 2 e 4.  

O sigilo de alocação foi implementado por meio de envelopes opacos 

lacrados numerados sequencialmente e endereçados ao investigador MGM que era 

responsável por preparar as seringas de tratamento de acordo com a sequência 
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aleatória entregue por CMP. Os envelopes eram abertos apenas no momento em 

que a aplicação era necessária para o tratamento do paciente agendado no dia. 

 

 

3.9.1 Cegamento 

 

 

O investigador LMBA responsável por analisar os desfechos, os cirurgiões-

dentistas periodontistas responsáveis pelo tratamento periodontal (ESR e LMG), os 

auxiliares (DAB, MDSO, RAS, JGK, TASN, MH) e os pacientes estavam cegos para 

os medicamentos usados, já que os ambos os medicamentos apresentavam a 

mesma cor e consistência. Somente a investigadora MGM detinha o conhecimento 

sobre o código de identificação da seringa com o medicamento (teste/ placebo). 

 

 

3.9.2 Análises estatísticas 

 

 

As análises estatísticas dos resultados foram realizadas com o auxílio do 

programa GraphPad Prism 5.01, San Diego, California, EUA. Os dados foram 

expressos em média e desvio padrão para todos os experimentos quantitativos. 

Todas as análises foram bicaudais, realizadas com um nível de significância de p 

<0.05. Para verificação de normalidade foi feito o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Teste T de student pareado foi utilizado para as análises intra-grupos quando os 

resultados quantitativos apresentavam distribuição normal. Na ausência de 

distribuição normal dos dados, utilizou-se teste de Wilcoxon. Para as análises 

intergrupos, utilizou-se teste T amostras independentes (distribuição normal) ou 

Mann Whitney. O qui-quadrado foi realizado para análise das variáveis qualitativas. 

No caso de pacientes que não retornaram às reavaliações (dados missing) foi 

realizada imputação de dados (last observation carried forward). Tal análise é feita 

com a repetição dos resultados obtidos na última visita do paciente, assim em um 

exemplo, caso o paciente viesse ao tratamento mas não comparecesse a 

reavaliação dos 3 meses, os dados do baseline eram copiados aos dos 3 meses.  
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4 RESULTADOS 

 
 
Foram examinados 178 pacientes entre fevereiro de 2018 até dezembro de 

2019. Foram considerados elegíveis 52 pacientes, 25 pacientes no grupo teste e 27 

pacientes no grupo controle. Após a inclusão foram perdidos 2 pacientes, 1 

abandonou após periograma inicial e 1 excluído porque tomou antibiótico oral 

sistêmico por decisão própria. Ainda na contabilização dos resultados faltantes para 

os 3 meses de acompanhamento, 7 pacientes ainda não tiveram avaliados o tempo 

de 3 meses por atrasos gerados pelo fechamento da clínica odontológica da FOUSP 

em função da pandemia de COVID-19. Portanto, dos 52 pacientes elegíveis, 

obtivemos os resultados de 43 pacientes no tempo de 3 meses (Figura 4.1).  
 

 

Figura 4.1 - Fluoxograma – Triagem, alocação e acompanhamento. n: número total; HIV: vírus da 
imunodeficiência humana; TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido; endo perio: 
endo-periodontal; PS: profundidade de sondagem; NCI: nível clínico de inserção; mm: 
mílimetros 

 

 

Fonte: O autor. 
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Não houve diferenças significativas entre os grupos em relação aos dados 

demográficos (gênero e idade) (p >0,05, tabela 4.1).  

Em relação à avaliação clínica periodontal realizada no baseline, não houve 

diferenças para nenhum dos parâmetros periodontais analisados entre os grupos do 

presente estudo. 

 

 
Tabela 4.1 - Variáveis demográficas. Média (±desvio – padrão). A diferença entre os grupos tratados 

para idade foi feito usando o teste t - não pareado. A diferença entre os grupos tratados 
para gênero foi feito usando o chi-quadrado. 

 
Variável Teste 

(n=25) 
Controle 

(n=27) 
p-valor 

Gênero 
(%masculino) 

40 49 0.55 

Idade (anos) 45.8± 8.48 47.5± 9.5 0.49 
Fonte: O autor. 

 

  

4.1  Achados clínicos 

 
 

O nível clínico de inserção em bolsas com PS inicial ≥5mm está apresentado 

na Tabela 3. Houve ganho de inserção significativo em ambos os grupos com ganho 

de inserção: no grupo teste (1.05 ± 0.82, p=0.02); no grupo controle (0.96 ± 0.83, 

p=0.03). Entretanto não houve diferença entre os grupos avaliados (p=0.68). 

Após o tratamento periodontal tanto o grupo teste e quanto o grupo controle 

apresentaram melhora em todos os parâmetros clínicos de boca toda avaliados: PS, 

NCI, SS e IP. Todavia, quando analisados os resultados entre os grupos não houve 

diferenças (Tabela 4.2).  

Quando estratificados as PS iniciais (PS inicial 4-6mm, PS inicial ≥5mm, PS 

inicial ≥6mm e PS inicial ≥7mm) houve melhora clínica intra-grupos de todos os 

parâmetros analisados, no entanto, entre os grupos não foram observadas 

diferenças (Tabela 4.3).  

Quando quantificadas as bolsas periodontais dentro de diferentes 

estratificações (PS ≥5mm, PS ≥6mm e PS ≥7mm) observa-se melhora após o 

tratamento periodontal intra-grupo, porém não houve diferença entre os grupos 

(Tabela 4.4). 
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Não houve diferenças entre o número e a porcentagem dos pacientes que 

atingiram o endpoint clínico, de acordo com Feres et al., 2012 entre os grupos 

avaliados (Tabela 4.5).(77)  

Em relação aos possíveis eventos adversos objetivos, não foi observado 

nenhum caso de alteração de volume ou cor nos tecidos periodontais, bucais e 

estruturas anexas da boca como bochechas, lábios. 

Tabela 4.6 apresenta os eventos adversos subjetivos após o tratamento 

periodontal, não sendo encontrada nenhuma diferença entre os grupos. 

 

 
Tabela 4.2 - Variáveis clínicas periodontais de boca toda média (±desvio – padrão). IP: índice de 

placa; PS:profundidade de sondagem; NCI: nível clínico de inserção; SS: sangramento à 
sondagem; n= número de pacientes avaliados; ∆: delta, diferença entre os tempos 
baseline e 3 meses. As diferenças significantes encontradas entre os grupos tratados em 
cada tempo avaliado foi feito usando o teste t-não pareado ou Mann-Whitney (Diferentes 
letras maiúsculas indicam significantes diferenças entre os grupos). As diferenças 
significantes encontradas após o tratamento periodontal foi feito usando o teste t-
pareado ou Mann-Whitney (Diferentes letras minúsculas indicam significantes diferenças 
ao longo do tempo) 

 
Variáveis Tempo Teste 

(sinvastatina) 
(n=25) 

Controle 
(placebo) 

(n=27) 

p-valor 

IP (%) Baseline 61.7 ± 21.2a 61.6 ± 23.3a 0.81 

 3 meses 26.6 ± 20.2b 27.1 ± 22.9b  

 ∆ 0-3 meses 35.1± 24.6 34.5± 27.5 0.93 

PS Baseline 3.3 ± 0.7a 3.5 ± 0.8a 0.24 

 3 meses 2.8 ± 0.6b 2.9 ± 0.8b  

 ∆ 0-3 meses 0.5± 0.4 0.6± 0.5 0.47 

NCI Baseline 3.2 ± 1.5a 3.6 ± 1.5a 0.39 

 3 meses 3 ± 1.6b 3.3 ± 1.5b  

 ∆ 0-3 meses 0.1± 0.3 0.2± 0.3 0.45 

SS Baseline 56.1 ± 21.4a 56 ± 18 a 0.98 

 3 meses 36.4 ± 21.6b 33 ± 19.1b  

 ∆ 0-3 meses 19.7 ± 19 23 ± 20.9 0.55 

Fonte: O autor.  
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Tabela 4.3 - Variáveis clínicas periodontais em sítios com PS inicial 4-6mm, PS inicial ≥5mm, PS 
inicial ≥6mm e PS inicial ≥7mm média (±desvio – padrão) e redução média. PS: 
profundidade de sondagem; NCI: nível clínico de inserção; SS: sangramento à 
sondagem; n= número de pacientes avaliados; ∆: delta, diferença entre os tempos 
baseline e 3 meses. As diferenças significantes encontradas entre os grupos tratados em 
cada tempo avaliado foi feito usando o teste t-não pareado ou Mann-Whitney (Diferentes 
letras maiúsculas indicam significantes diferenças entre os grupos). As diferenças 
significantes encontradas após o tratamento periodontal foi feito usando o teste t-
pareado ou Mann-Whitney (Diferentes letras minúsculas indicam significantes diferenças 
ao longo do tempo) 

 
Variáveis PS do sítio 

periodontal 
Tempo Teste 

(sinvastatina) 
(n=25) 

Controle 
(placebo) 

(n=27) 

p-
valor 

NCI  ≥5mm Baseline 6.1 ± 1.7a 6.5 ± 1.5a 0.34 
  3 meses 5 ± 2.2b 5.6 ± 1.8b  
  ∆ 0-3 meses 1± 0.8 0.9± 0.8 0.68 

PS 4 – 6mm Baseline 4.4 ± 0.1a 4.4 ± 0.1a 0.41 
 3 meses 3.4 ± 0.6b 3.4 ± 0.7b  
 ∆ 0-3 meses 1± 0.6 0.9± 0.7 0.97 

NCI Baseline 4.5 ± 1.3a 4.6 ± 1.1a 0.79 
 3 meses 3.7 ± 1.7b 3.9 ± 1.5b  
  ∆ 0-3 meses 0.8± 0.7 0.7± 0.7 0.68 

PS  ≥ 6mm Baseline 7 ± 0.5a 7 ± 0.8a 0.41 
 3 meses 5 ± 1.5b 5.3 ± 1.7b  
 ∆ 0-3 meses 1.9± 1.3 1.7± 1.4 0.6 

NCI Baseline 7.2 ± 2.1a 7.6 ± 1.7a 0.79 
 3 meses 6 ± 2.6b 6.7 ± 2.2b  
  ∆ 0-3 meses 1.2± 1.3 0.9± 1 0.83 

Fonte: O autor. 

 
 
Tabela 4.4 - Número de sítios periodontais com PS inicial ≥5mm, PS inicial ≥6mm e PS inicial ≥7mm 

Média (±desvio – padrão) e redução média. PS: profundidade de sondagem; n= número 
de pacientes avaliados; ∆: delta, diferença entre os tempos baseline e 3 meses. As 
diferenças significantes encontradas entre os grupos tratados em cada tempo avaliado 
foi feito usando o teste t-não pareado ou Mann-Whitney (Diferentes letras maiúsculas 
indicam significantes diferenças entre os grupos). As diferenças significantes 
encontradas após o tratamento periodontal foi feito usando o teste t-pareado ou Mann-
Whitney (Diferentes letras minúsculas indicam significantes diferenças ao longo do 
tempo) 

 
Variáveis Tempo Teste (sinvastatina) 

(n=25) 
Controle (placebo) 

(n=27) 
p-

valor 
PS ≥5mm Baseline 27.8 ± 19.5a 33 ± 22.5a 0.33 

 3 meses 15.3 ± 14.2b 17.5 ± 21.5b  
 ∆ 0-3 meses 12.4± 12.1 15.4± 14.8 0.43 

PS ≥6mm Baseline 14.1 ± 13.4a 19 ± 18.5a 0.28 
 3 meses 7.9 ± 8.9b 10.4 ± 17.1b  
 ∆ 0-3 meses 6.2± 8.2 8.6± 9.5 0.51 

PS ≥7mm Baseline 8.4 ± 9.1a 11.8 ± 14.2a 0.3 
 3 meses 4.8 ± 6.7b 6.4 ± 12.2b  
 ∆ 0-3 meses 3.6± 5.4 5.4± 7 0.47 

Fonte: O autor. 
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Tabela 4.5 – Número e porcentagem de pacientes que conseguiram ou não conseguiram o endpoint 

clínico (i.e. 4≤ sítios com PS ≥5mm) segundo Feres et al., 2012 (77). PS: profundidade 
de sondagem; n= número de pacientes avaliados. A diferença entre os grupos foi 
analisada usando o teste exato de Fisher. 

 
Baixo 
risco 

Teste 
(sinvastatina) 

(n=25) 

Controle (placebo) 
(n=27) 

p-valor 

Sim 6 (24%) 5 (18,51%) 0.73 
 Não 19 (76%) 22 (81,49%) 

Fonte: O autor. 

 

 

Tabela 4.6 – Número de pacientes com efeitos adversos subjetivos após o tratamento periodontal. A 
diferença entre os grupos foi analisada usando o teste Mann Whitney. 

 
 Teste (sinvastatina) Controle (placebo) p-valor 

Número de 
pacientes 
reportando 

Leve Moderada Severa Leve Moderada Severa  

Dor e 
sensibilidade nos 

dentes 

6 3 3 3 4 1  
0.34 

Sensação de 
queimação na 

boca 

1 - - - - - 0.99 

Prurido 1 - - 1 - - 0.99 
Alteração no 

paladar 
- - 1 - - - 0.99 

Boca seca 1 1 1 1 1 - 0.53 
Alteração cor de 

dente 
4 - 1 1 1 - 0.99 

Alteração cor de 
língua 

1 - - - - - 0.99 

Fonte: O autor.
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5 DISCUSSÃO 
 
 

No presente estudo avaliamos o uso adjunto da sinvastatina local (1.2%) 

durante o tratamento periodontal básico, não sendo encontrado nenhum efeito 

clínico periodontal adicional. 

Não foram observadas diferenças entre os grupos em relação ao ganho 

clínico de inserção em sítios com profundidade de sondagem inicial ≥5mm 

diferentemente do estudo realizado por Agarwal et al., 2016 o qual encontrou em 

média 1mm de ganho de inserção clínica no grupo teste em relação ao grupo 

controle.(79) Tal diferença pode estar relacionada a algumas discrepâncias 

metodológicas entre ambos os estudos: I. somente alguns sítios foram tratados e 

avaliados no estudo de 2016, enquanto no presente todos foram tradados; II. o 

estudo passado usou-se do método do split-mouth enquanto o atual foi um estudo 

paralelo; III. Agarwal aplicou a medicação e colocou uma barreira física no sítio, 

enquanto a tese não teve tal aplicação; IV. há uma diferença de severidade de 

doença periodontal, onde a média de inserção clínica dos sítios tratados dos 

pacientes de Agarwal foi de 8mm, enquanto a presente tese tais sítios tiveram média 

de 6mm. Todavia, o que deve-se indagar é até quanto essas diferenças justificam a 

discrepância aqui apontada. Por exemplo, quando comparamos a outras 

modalidades de tratamentos adjuntos os resultados são menores. Esse é o caso dos 

antimicrobianos sistêmicos, os quais são indicados para pacientes com estágio 3 

generalizado de periodontite,(67) demonstram um ganho de inserção médio 

adicional de 0.35mm em bolsas moderadas, e 0.79mm em bolsas profundas.(80) Os 

demais estudos da literatura que avaliaram o uso das estatinas locais como 

coadjuvantes da terapia periodontal, não analisaram em específico o ganho de 

inserção clínica de bolsas com PS≥5mm.(50, 52-60, 65, 66, 81-84)  

Preferiu-se utilizar do “Full mouth scaling” no tratamento dos pacientes aqui 

avaliados por conta: (I) experiência dos operadores; (II) economia de tempo 

proporcionada com menos visitas dos pacientes até a clínica da FOUSP; (III) não 

correr o risco do medicamento poder causar efeito em sítios distantes que não 

tivessem sido tratados; (IV) tal modalidade guarda correspondência clínica aos 

tratamentos de desinfecção de boca toda e raspagem dividida por quadrantes.(85) A 

eficácia deste tratamento ficou aqui comprovada através de um ganho clínico médio 
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de 1mm, a qual guarda resultados compatíveis aos reportados na literatura (0.56 – 

1.99mm).(86)  

A presente tese demonstrou melhora de todos os parâmetros clínicos 

periodontais avaliados sem diferenças significativas entre os grupos, o que 

evidenciou algumas semelhanças para com alguns estudos, enquanto a maioria 

houve discordâncias.  

Observou-se ao fim dos 3 meses um índice de placa em média de 27% para 

ambos os grupos aqui tratados, o qual está dentro do considerado ideal durante a 

terapia periodontal de suporte (20-40%).(87) Não obtivemos diferenças entre os 

grupos aqui avaliados, assim como ficou também demonstrado por diversos outros 

estudos.(50, 52, 54-60, 65, 66, 81-83) Contrariamente, Vemanaradhya et al.,(84) e 

Pradeep et al.,(53) observaram menor quantidade de biofilme no grupo teste em 

relação ao controle. Apesar da explicação para menor acúmulo de biofilme ter 

plausibilidade biológica, como foi demonstrado por estudo invivo, (47) não é sabido o 

quanto a aplicação subgengival da estatina poderia estar influenciando o 

desenvolvimento do biofilme supra-gengival. Assim, uma possível explicação, para 

as disparidades aqui apontada, pode estar relacionada ao fato de que ambos os 

estudos prévios trataram e avaliaram apenas alguns sítios evidenciando o efeito 

Hawthorne.  

A profundidade de sondagem média de boca toda e o nível clínico de inserção 

médio de boca toda não têm comparação com outros estudos na literatura que 

avaliaram as estatinas locais, já que os antecessores avaliaram em específico 

somente alguns dos dentes tratados com os medicamentos, sem um padrão 

específico.(50, 52-60, 65, 66, 81-84) Todavia, os presentes dados da tese podem 

ser comparados com pesquisa que tenha feito tratamento periodontal não cirúrgico 

com uso adjunto de placebo, desde que tenha tido mesmo critério de inclusão que o 

atual estudo. Este é o caso da pesquisa realizada por Borges et al.,(70) a qual ao 

compararmos as variações da profundidade de sondagem e do nível clínico de 

inserção médios da presente tese mostraram-se similares.  

Não observamos diferenças entre os grupos tratados para o sangramento à 

sondagem médio, o que guarda discordâncias com o reportado por alguns outros 

estudos. (50, 55, 56, 59, 60, 84) Dentre os que mostram melhora no sangramento, a 

explicação dada seria em relação ao papel anti-inflamatório das estatinas, com 

diminuição da IL-1, IL-6 e IL-8.(88) Segundo consenso de 2018,(2) parte do critério 



47 
 

de elegibilidade do paciente clinicamente saudável é estar mantido com 

sangramento à sondagem abaixo dos 10%. No entanto, Lang (87) demonstra, em 

seu índice para avaliação de risco periodontal, o valor de 25% de sangramento à 

sondagem como divisor para o paciente neste critério. A média do SS dos pacientes 

tratados no presente estudo ficou em 34%. Tal resultado pode ser considerado fora 

do ideal segundo previamente exposto, e parte disto pode estar relacionado à 

dificuldade de manter em alguns pacientes próteses devidamente adaptadas que 

respeitassem os espaços dos tecidos supra-crestais, criando nichos para 

predisposição da doença com manutenção de inflamação periodontal. A limitação de 

não se ter uma interdisplinidade com clínicas de prótese dentária foi aqui 

evidenciado. Entretanto, quando observadas as reduções do sangramento à 

sondagem dentro dos grupos deste estudo, as quais ficaram em cerca de 20%, 

houve semelhanças às reduções obtidas por Cobb, (10-80%).(89)  

O XVI Workshop Europeu de Periodontia evidenciou que avaliações de boca 

toda pode não ser as mais indicadas para observação dos tratamentos periodontais 

de menor magnitude, porque podem mascarar possíveis melhoras clínicas em 

bolsas moderadas e profundas.(80) Ao analisarmos intra-grupos os sítios com PS de 

4-6mm houve ganho de inserção de 0.8mm e diminuição da profundidade de 

sondagem de 1mm, porém sem diferenças entre os grupos. A melhora observada 

intra-grupos são semelhantes aos obtidos por estudo anterior, onde a terapia 

periodontal não cirúrgica levou a um ganho clínico de inserção de 0.55mm e 

diminuição da profundidade de sondagem de 1.29mm.(89) Não pudemos avaliar os 

presentes resultados com os estudos prévios das estatinas locais por não terem 

categorizado estes sítios com profundidade de sondagem moderada. 

Em relação à profundidade de sondagem ≥6mm, nós obtivemos diminuição 

média na profundidade de sondagem de 2mm e ganho clínico de inserção de 1mm 

dentro dos grupos tratados, no entanto sem diferença entre os grupos. Esta não 

superioridade no grupo teste da sinvastatina em relação ao placebo mostra evidente 

desconformidade com o reportado pela maioria dos estudos prévios com estatinas. 

Em revisão sistemática recente,(28) o grupo da estatina apresentou um efeito médio 

de 2,40mm adicionais na diminuição da profundidade de sondagem e para ganho de 

inserção em relação ao grupo placebo. Tais diferenças podem ter sido insufladas de 

forma artificial pelo menor número de sítios avaliados nos estudos prévios, (em geral 

1 sítio por paciente), falta de cálculo amostral e cálculo de poder de amostra, sigilo 
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de alocação.(28) Ao comparamos com estudos que fizeram uso de antibiótico 

sistêmico (amoxiciclina, metronidazol, azitromicina, claritromicina, moxifloxacina, 

tetraciclina), antimicrobianos locais (clorexidina, doxiciclina), subdoses de 

antimicrobianos sistêmicos (doxiciclina) e lasers (PDT e não PDT), os resultados 

expostos pelos estudos prévios de estatinas locais, como adjunto ao tratamento 

periodontal, mostram ainda superioridade significativa.(90) Surve et al.,(65) e Rath et 

al.,(66) foram os ensaios que guardam correspondência com a presente tese em 

relação a não diferenças entre os grupos avaliados para bolsas profundas, apesar 

de que tais estudos prévios tiveram novamente análise de apenas alguns sítios 

periodontais, com diferentes maneiras de aplicação da droga e veículos no 

composto aplicado.  

Outro fator inédito da tese atual é a avaliação da quantidade dos sítios 

periodontais estratificados para as diferentes profundidades de sondagem.  Estudos 

realizados por Matuliene et al.,(91) e Lang et al.,(87) demonstram a importância de 

avaliar a quantidade de sítios com PS≥5mm após terapia básica. Indivíduos com até 

4 sítios com profundidade de sondagem ≥5mm, são considerados como de baixo 

risco de progressão da doença periodontal, enquanto indivíduos com mais de 8 

sítios são considerados como de alto risco. Estudos atuais têm como endpoint, para 

avaliar eficácia de tratamento, as diferenças observadas na quantidade de 

indivíduos entre os grupos avaliados.(70) Na presente tese, não ficou demonstrado 

diferenças entre os grupos avaliados. Obtivemos para cada um dos grupos aqui 

tratados uma reduzida porcentagem de pacientes considerados de baixo risco de 

progressão (20% dos pacientes), semelhante ao grupo controle do estudo feito por 

Borges et al., 2017 (cerca de 14%).(70) 

Ao avaliarmos as melhoras intra-grupos para a quantidade de sítios com PS≥ 

5mm, o presente estudo demonstrou diminuição de 14% após a terapia básica, 

estando próxima aos 17% observados por Borges et al.(70)   

Em relação aos efeitos adversos pós terapia periodontal, não observamos 

diferenças entre os grupos tratados. Em específico, o efeito adverso subjetivo mais 

frequentemente relatado foi aumento da sensibilidade dentária, e este fenômeno é 

conhecido na literatura devido à perda cementária e dentinária durante a raspagem 

e alisamento radicular. (92, 93) Em relação aos efeitos adversos objetivos, não foi 

observado em nenhum paciente algum processo inflamatório caracterizado no anexo 

C por “irritação dos tecidos do periodonto de proteção”, ou mudanças de cor de 
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língua e/ou dentes. Assim, a nulidade de efeitos colaterais da terapia com 

sinvastatina local guarda correspondência com os estudos prévios feitos por 

Pradeep et al.(51, 53, 55) 

A revisão sistemática recente de nosso grupo mostrou importantes vieses de 

pesquisa nos trabalhos incluídos.(28) Aljudaibe; Duane, também ressaltam essas 

limitações entre os estudos de estatinas locais.(62) Este fato dificulta a comparação 

dos resultados do presente estudo com estudos prévios envolvendo estatinas locais 

no tratamento periodontal adjunto. Em recente guia para prática clínica feita por 

Sanz et al.,(67) a qual sugere a não adoção das estatinas locais no tratamento 

adjunto da periodontite, teve como base os achados da revisão feita por Donos et 

al., que demonstrou importante heterogeneidade dos resultados clínicos periodontais 

com uso destes medicamentos.(63) Tal discrepância nos achados dos estudos 

selecionados na revisão de Donos são decorrentes da falta de padronização de 

análise dos sítios tratados, variação das populações analisadas que têm fatores 

confundidores como o fumo, tudo isso somado a alguns estudos com poder 

estatístico baixo, risco de viés moderado a alto, o que acaba dificultando as 

inferências externas para os achados. 

O modo de aplicação da sinvastatina também apresenta variabilidade na 

literatura. Alguns estudos utilizaram a obliteração do sítio tratado com uso de algum 

cimento cirúrgico por até 7 dias.(65, 84) Segundo estudo de Pradeep et al., o uso da 

sinvastatina com uso do veículo metilcelulose, o mesmo utilizado no atual estudo, 

têm garantida presença da substância ativa no fluido gengival até o trigésimo dia 

mesmo sem a presença de barreira física.(58) Tal fato é explicado pela 

polimerização do veículo, a qual diminuindo a viscosidade, aumenta seu volume. Há 

então o bloqueio da luz da bolsa periodontal com manutenção da medicação, sem a  

necessidade de uso de barreira física adicional. No entanto, como apontado por 

Surve et al.,(65) não há estudos com uso desse veículo que mostram as 

propriedades reológicas, o que poderia afetar o modo e a velocidade de liberação da 

medicação no meio subgengival.  

Ao explorarmos melhor essa liberação da sinvastatina no meio subgengival, 

ainda não é claro a concentração da estatina minimamente necessária para se ter 

efeitos clínicos periodontais benéficos nos ensaios clínicos, e até quanto essa 

concentração não se tornaria prejudicial. Ao utilizar o veículo de metilcelulose o pico 

de concentração (11.43µg/ml) é dado após 2 horas da aplicação subgengival e cai 
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pela metade após as 6 horas, até chegar numa concentração baixa de 0.22µg/ml no 

trigésimo dia. (58) Hyunjin et al.,(94) em estudo invitro demonstrou que células 

tronco de gengiva, em cultura esferoide, aumentam a produção de VEGF a partir do 

dia 3 com a concentração da sinvastatina a 1µM e 10µM. No entanto, ambas 

concentrações (1µM e 10µM) a partir do dia 5 diminuem a viabilidade celular. Soma-

se ainda, que numa concentração de 10µM dessa droga há aumento da apoptose 

celular a partir do 3 dia, com diminuição significativa da expressão de colágeno do 

tipo 1 e RUNX2 a partir do dia 7. A partir desses dados, podemos indagar até quanto 

os ensaios clínicos estão utilizando géis que realmente mostrem controle real e 

potencialmente benéfico da estatina na cicatrização e potencial regeneração dos 

tecidos do periodonto. Sugerimos, portanto, mais estudos detalhados sobre a 

escolha e manipulação dos géis das estatinas com seus respectivos veículos.  

Ressaltamos ainda as limitações do presente estudo que estão relacionadas: 

I. a dificuldade de integrar o tratamento periodontal e restaurador protético, o qual 

pode ter prejudicado a eliminação de fatores predisponentes; II. ao relativo pouco 

tempo de acompanhamento dos pacientes tratados, os quais poderiam ainda ter 

apresentado maior consistência na melhora de alguns parâmetros clínicos como foi 

observado por Kumari et al.,(59) e recomendado por Donos et al.;(100) III. a perda 

de pacientes durante o follow up creditados pelo início da pandemia do COVID-19.
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6 CONCLUSÃO 
 
 

O uso adjunto da sinvastatina local (1.2%) em forma de gel aplicada no 

tratamento periodontal de pacientes com periodontite não ofereceu benefícios 

adicionais em relação ao tratamento periodontal não-cirúrgico, após 3 meses de 

observação.
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 ANEXO A Parecer do Comitê de Ética da FOUSP 
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ANEXO B Dados médico-odontológicos 

 

 

 

 
 
 
 





 





71 
 

 
 
ANEXO C Efeitos Adversos Subjetivos e Objetivos  

 

 

 
 


	Banca Examinadora

