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RESUMO
Dal’Acqua, Y. S. Influência do tratamento periodontal sobre os marcadores de risco em
pacientes com doença arterial obstrutiva periférica. 2018. 100f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2018.
Estudos sugerem que a periodontite possa ser um fator de risco para o início, desenvolvimento
e desfecho da aterosclerose, por meio de mecanismos bacterianos e imunoinflamatórios.
Objetivo: Avaliar a influência do tratamento periodontal (TP) em pacientes com doença
arterial obstrutiva periférica (DAOP) e periodontite, correlacionando o perfil inflamatório
apresentado por esses pacientes após o TP. Materiais e Métodos: Parâmetros clínicos
periodontais (índice de placa – IP, índice gengival – IG, profundidade de sondagem – PS,
nível clínico de inserção – NCI), e os marcadores imunológicos IL-1β, TNF, IL-6, IL-17,
IFN-γ, MMP-8, V-CAM-1 e E-selectina foram analisados em fluido crevicular gengival
(FCG) e soro desses pacientes (DAOP/DP) (n=25) após TP completo. As amostras de FCG
foram coletadas em 3 tempos: no baseline, 45 e 90 dias após o tratamento e de soro nos
tempos: baseline e 90 dias. Após reavaliação do tratamento periodontal não cirúrgico, aos 45
dias, foi realizado a o tratamento cirúrgico nos pacientes que apresentaram bolsas residuais ≥
5 mm. Os parâmetros hematológicos de glicemia em jejum, hemoglobina glicada,
triglicérides, colesterol total e frações em sangue periférico foram obtidos no baseline e aos 90
dias. Um grupo com DAOP, mas sem doença periodontal (DAOP) (n=15) foi conduzido, em
paralelo, para verificação do padrão de melhora. Resultados: Não foram encontradas
reduções significativas no perfil lipídico, glicêmico e inflamatório após o TP nos períodos
analisados (p > 0.05). No entanto, observou-se correlação moderada positiva aos 45 dias, do
NCI em relação aos níveis de 1L-1β (r=0,532; p=0,0157) e aos 90 dias, entre o NCI e IL-17
(r=0,501; p=0,0243), ambas no FCG. No soro também foi observada correlação positiva
moderada entre a redução do NCI e diminuição da MMP-8 (r=0,621; p=0,0035) aos 90 dias.
Conclusão: O TP repercutiu na redução local das citocinas inflamatórias relacionadas à
doença periodontal e na redução sistêmica da MMP-8, que é um mediador importante no
processo de ruptura das placas ateroscleróticas.
Palavras-chave: doença arterial obstrutiva periférica, periodontite, tratamento periodontal,
marcadores inflamatórios.
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ABSTRACT
Dal’Acqua, Y.S. Influence of periodontal treatment on risk markers in patients with
peripheral arterial disease. 2018. 100f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade

de

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Several studies suggest that periodontitis may be a risk factor for the onset and development
of atherosclerosis, through bacterial and immunological mechanisms. Objective: To evaluate
the influence of periodontal treatment (PT) in patients with peripheral arterial disease (PAD)
and periodontitis and to correlate the inflammatory profile presented by these patients after
PT. Materials and Methods: Periodontal clinical parameters (plaque index - PI, gingival
index - GI, probing depth - PD, clinical attachment level - CAL) and immunological
parameters IL-1β, TNF, IL-6, IL-17 , IFN-γ, MMP-8, V-CAM-1 and E-selectin were analyzed
in gingival crevicular fluid (GCF) and serum of these patients (PAD /PD) (n = 25) after
complete PT. The GCF samples were collected in 3 times: baseline, 45 and 90 days after
treatment and serum at baseline and 90 days. After reassessment of the non-surgical
periodontal treatment, at 45 days, the surgical treatment was performed in patients with
residual pockets ≥ 5 mm. Hematologic parameters of fasting glycemia, glycated hemoglobin,
triglycerides, total cholesterol, LDL cholesterol and HDL in peripheral blood were obtained at
the baseline and 90 days. A group with PAD, but without periodontal disease (PAD) (n = 15)
was conducted in parallel to verify the improvement pattern. Results: There were no
significant reductions in the lipid, glycemic and inflammatory profile after PT in the analyzed
periods (p> 0.05). However, a moderate positive correlation was observed at 45 days for CAL
in relation to the GCF levels of 1L-1β (r = 0.532, p = 0.0157) and between the CAL at 90
days of IL-17 (r = 0.501, p = 0.0243). Moderate positive correlation was also observed in the
serum between the reduction of CAL and decrease of MMP-8 (r = 0.621; p = 0.0035) at 90
days. Conclusion: PT has repercussions on the local reduction of inflammatory cytokines
related to periodontal disease and on the systemic reduction of MMP-8, which is an important
mediator in the process of atherosclerotic plaque rupture.

Keywords: peripheral arterial disease; periodontitis; periodontal treatment; inflammatory
markers
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1 INTRODUÇÃO

A doença periodontal (DP) é uma doença crônica polimicrobiana de caráter
imunoinflamatório que acomete os tecidos de proteção e suporte dos dentes, classificada em
dois tipos: gengivite e periodontite. A gengivite é caracterizada por se manifestar de forma
mais branda se restringindo apenas aos tecidos de proteção sendo reversível quando eliminado
a causa. (SOSKOLNE E KLINGER, 2001; SLOTS, 2013). Já a periodontite apresenta
condições mais agressivas da doença no qual acomete os tecidos de suporte resultando na
destruição do osso alveolar e dos tecidos de inserção do ligamento periodontal, cuja
consequência é quase sempre uma lesão irreversível dos tecidos periodontais sendo uma das
maiores causas de perda dental (SOSKOLNE E KLINGER, 2001; ARMITAGE, 2004;
SLOTS, 2013).
O novo modelo de patogênese da DP proposto por Hajishengallis e Lamont (2012) propõe
uma nova visão em que a periodontite é iniciada por uma alteração disbiótica na microbiota
periodontal ocorrendo um desequilíbrio em função de patógenos chaves, como a P.gingivalis,
que modulam a resposta do hospedeiro e afetam o equilíbrio microbiano.
Essa patogenia também sofre influência de diversos fatores como: tabagismo, estresse,
obesidade, idade e hereditariedade, além de várias doenças sistêmicas que são capazes de
provocar um desequilíbrio e até exacerbação na resposta do hospedeiro alterando a
prevalência e progressão dessa doença (WILLIAMS E OFFENBACHER, 2000;
ALBANDAR, 2002; CHAPPLE et al., 2013).
Em 2008, através do relatório de consenso do Sexto Workshop Europeu sobre
Periodontologia atualizou-se o conhecimento existente sobre o impacto da doença periodontal
na saúde, em que se mostra relacionada com doenças crônicas. Esta associação entre doenças
sistêmicas e DP pode ser estabelecida muitas vezes como uma relação bidirecional, como por
exemplo: diabetes, onde vários estudos mostram que o diabetes pode ser considerado um fator
de risco para DP assim como esta tem a capacidade de influenciar e prejudicar o controle
glicêmico (MEALEY, 2006; KINANE et al., 2008).
Dentre outras possíveis relações sistêmicas a aterosclerose vem sendo cada vez mais
abordada na literatura, estudos mostram que há forte associação fundamentada em três teorias:
bacteriana, inflamatória, imunológica (CHUN et al., 2005; GIBSON et al., 2006; REYES et
al., 2013; BARTOVA et al., 2014).
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Teoria bacteriana envolve a invasão direta de patógenos periodontais nas células
endoteliais - bactérias orais têm sido identificadas em placas de ateroma apoiando a existência
de uma ligação entre a microflora oral e a doença cardiovascular, especialmente a
periodontopatógenos como o P. gingivalis. Esse evento promove a disfunção endotelial sendo
capaz de influenciar nos quadros de hipertensão, além de atuarem no início da formação até a
ruptura da placa de ateroma podendo acelerar o processo aterosclerótico (KURAMITSU et
al., 2003; HIGASHI et al., 2008; BALE et al., 2017).
A via indireta, entretanto, conhecido por teoria inflamatória parece ser mais racional na
ligação entre as duas doenças - a liberação de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea
proporcionada pela DP poderia induzir ou ativar mecanismos importantes de manutenção e
até ruptura de placas ateromatosas. Sabe-se que tanto a periodontite como a aterosclerose são
doenças imunoinflamatórias crônicas e compartilham vários marcadores inflamatórios. De
Nardin (2001) descreve o papel desses mediadores em ambas as doenças e sugere que
infecções crônicas, como a periodontite, são capazes de induzir respostas inflamatórias e
imunológicas que podem contribuir para a aterogênese.
Alguns estudos clínicos como de Liu et al.(2010) e Schenkein e Loos (2013) mostram que
a periodontite é capaz de provocar um aumento sistêmico de marcadores inflamatórios, e
relatam elevadas taxas sistêmicas de, por exemplo, interleucina-6 (IL-6) e proteína C reativa
(PCR) em pacientes periodontais quando comparados aos controles saudáveis. Ramírez et al.
(2014), mostraram que, em pacientes periodontais, marcadores cardiovasculares típicos como
E-selectina e molécula de adesão intercelular (ICAM-1) foram encontrados em níveis séricos
significativamente maiores.
No estudo de Aarabi et al. (2015) é levantada a hipótese de uma possível relação
bidirecional entre essas doenças, afirmando também que a inflamação local pode ter impacto
nas respostas inflamatórias sistêmicas visando esses biomarcadores inflamatórios periodontais
como possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da doença vascular. Recentemente,
Cardoso et al. (2018) ao revisar evidências atuais sobre o tema sugeriu que o desequilíbrio de
citocinas inflamatórias na resposta imune estreita esta relação ligando cada vez mais a
periodontite com as doenças crônicas, assim como a aterosclerose.
Já a terceira teoria, a imunológica aborda a hipótese de que muitas bactérias produzem
proteínas microbianas de choque térmico conhecido por HSPs que se parecem muito com o
HSPs humano. No caso da P.gingivalis, principal bactéria periodontopatogênica, há expressão
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de uma proteína conhecida como HSP60. Através da resposta imune inicia-se a produção de
anticorpos contra as HSP60 podendo também auto reagir com HSP60 humana que é expressa
pelo endotélio, resultando na destruição celular endotelial promovendo assim o
desenvolvimento de aterosclerose (FORD et al., 2005; FORD et al., 2006; BLASI, 2008).
Em 2012, a Associação Americana do Coração aborda a hipótese da periodontite ser um
marcador de risco para doenças ateroscleróticas podendo inclusive ser vista como um fator de
risco independente. No ano seguinte, Academia Americana de Periodontia (AAP) em relatório
de consenso reforça essa associação, reportando que há evidência epidemiológica consistente
e forte de que a periodontite proporciona maior risco para futuras DCs (LOCKHART et al.,
2012; TONETTI et al., 2013).
Bartova et.al (2014) apontam que esse risco chega a ser 25 a 50% maior em pacientes
periodontais do que em indivíduos saudáveis periodontalmente. Recentemente Stewart e West
(2016) reforçam a existência dessa associação após revisão de 50 artigos prospectivos e casocontroles dos últimos 25 anos. No entanto, ainda é incerto se há uma relação de causa-efeito
entre essas doenças e se o tratamento periodontal (TP) seria capaz de reduzir eventos
ateroscleróticos futuros.
Diante do exposto, seria interessante entender em que nível possa se dar a possível
associação entre DP e aterosclerose, mais especificamente a doença arterial obstrutiva
periférica (DAOP) e estudar o perfil inflamatório pós-tratamento de pacientes com DAOP e
periodontite buscando possíveis benefícios da terapia na prevenção e evolução da
aterosclerose.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Inflamação e aterosclerose

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre
no sistema vascular em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada
íntima das artérias de médios e grandes calibres. Essa doença corresponde à formação da
placa de ateroma e permanece silenciosa até a formação do trombo, que causa o estreitamento
das artérias prejudicando o fluxo sanguíneo (ROSS, 1999; HANSSON et al., 2015).
As manifestações clínicas decorrentes da aterosclerose são infarto do miocárdio (IM),
aneurisma da aorta (AA), DAOP, oclusão e estenose de carótida (OEC) e acidente vascular
cerebral (AVC), em resumo o processo aterosclerótico pode ser dividido em 4 fases:
aterosclerose pré-clínica em que ocorre a disfunção endotelial sendo considerada a fase
inicial, em seguida há formação da placa de gordura, que resultará na formação da placa de
ateroma complexa, no qual finalmente ocorre a ruptura dessa placa de ateroma (PAQUETTE
et al., 2007; TOUSOULIS et al., 2011).
Muitos estudos apontam que a deposição e oxidação de lipídios de baixa densidade
(LDL) na camada íntima da parede arterial sejam responsáveis por estímulos inflamatórios
induzindo a disfunção endotelial e dando início a aterosclerose. No entanto, agentes
infecciosos como, por exemplo: patógenos periodontais vem sendo vistos também como
importantes contribuintes nesse processo (LUSIS, 2000; CAMPBELL E ROSENFELD, 2015;
CHISTIAKOV et al., 2017).
Além dos fatores de risco convencionais como hipertensão, hiperlipidemia e diabetes,
dentre todas as hipóteses que envolvem a patogênese da aterosclerose cada vez mais vem se
destacando o papel da inflamação, sendo atribuída como um fator patogênico chave dessa
doença. Desde a década de 90 há estudos identificando os diferentes tipos de células e
marcadores inflamatórios envolvidos no processo aterogênico, estabelecendo também suas
funções e importância dentro dessa patologia (ROSS, 1993; 1999; LIBBY, 2002).
Dentre esses biomarcadores inflamatórios apresentam destaque as moléculas de adesão
V-CAM, E-selectina e as citocinas pro inflamatórias como: interleucina- 6 (IL-6),
interleucina-17 (IL-17), interleucina-1β (IL-1β), interferon-gamma (IFN-γ), fator de necrose
tumoral (TNF-α), além das metaloproteinases (MMPs) que mostram a importância da
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inflamação durante todos os estágios da aterosclerose (ROSS, 1993; PAQUETTE et al., 2007;
STEFANADI et al., 2010; LIBBY, 2012).
As principais moléculas de adesão celular envolvidas nessa patogenia são E-selectina e
V-CAM, estas se expressam na superfície das células endoteliais em reposta a produtos
microbianos liberando citocinas, principalmente TNF-α, IL-6 e IL-1β que medeiam à adesão
de macrófagos na parede arterial e, ao se juntarem com partículas de lipoproteínas, formam as
“células de espumas”, que são peculiares na formação da lesão arterial inicial (LIBBY, 2002;
STEFANADI et al., 2010).
As citocinas são moléculas de sinalização que compõem o sistema imunológico com
grande relevância nos processos inflamatórios, sendo divididas em anti-inflamatórias (IL-4,
IL-5, IL-9, IL-10, IL-13) e pró-inflamatórias (IL-2, IL-6, IL-17, IL-1β, TNF-α, INF-γ). Em
caso de exposição prolongada a níveis elevados desses mediadores, estas últimas podem ser
consideras também pró-aterogênicas sendo responsáveis por participar de várias etapas do
desenvolvimento aterosclerótico (WANG et al., 2017).
No processo inflamatório o TNF-α é considerado o principal modulador da produção
de citocinas, dentre essas a IL-6 que está associada à produção de proteína C reativa (PCR)
ambas apresentam papel fundamental na resposta da fase aguda e são conhecidas por
induzirem o endotélio na expressão de moléculas de adesão como a V-CAM, provendo maior
adesão e migração de monócitos (WANG et al., 2017).
A IL-1β é capaz de atuar em diferentes tipos celulares como células endoteliais,
musculares lisas, hepatócitos, linfócitos e até células tumorais mostrando-se capaz de acelerar
a aterosclerose devido a sua capacidade de aumentar os níveis de IL-6, moléculas de adesão e
MMPs; além de estar relacionada com as lesões ateroscleróticas. Kirii et al. (2003) em um
estudo experimental mostraram em ratos que a ausência desse marcador inflamatório reduz
significativamente o aparecimento dessas lesões quando comparados aos animais em que esta
citocina estava presente (KIRII et al., 2003; LIBBY, 2017).
Dentre todos os marcadores a IL-17 é considerada a mais nova da família de citocinas
e pode ser conhecida por exacerbar a inflamação e vulnerabilidade do ateroma, pois aumenta
a migração de leucócitos nas lesões, estimulando a produção de IFN-γ que participam da
desestabilização da placa aterosclerótica (DE BOER et al., 2010; AKHAVANPOOR et al.,
2017).
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Nesse pensamento a IFN-γ desempenha papel essencial na desestabilização e
consequentemente ruptura da placa, pois essa citocina amplifica a resposta imune local, inibi a
produção de colágeno, além de estimular a produção de MMPs. Resultando assim, na
degradação da tampa fibrosa, que ao entrar em contato com a corrente sanguínea acarreta na
formação do trombo (LEON E ZUCKERMAN, 2005; LIBBY, 2009).
As MMPs são um grupo de endopeptidases capazes de fragmentar colágeno. Dentre
todas as MMPs-8 recebem destaque, pois estão relacionadas com ativação de outras MMPs
(exemplo: MMP-2, MMP-3, MMP-9). Além do seu papel na remodelação arterial e sua
capacidade em degradar colágeno tipo I, que é o principal componente da tampa fibrosa,
sendo um importante marcador ligado ao processo de ruptura da placa aterosclerótica
(HERMAN et al., 2001; BÄCK et al., 2010; LENGLET et al., 2013).
De acordo com a literatura é possível observar o papel crucial da inflamação e seus
marcadores no desenvolvimento da aterosclerose, diante disso cada vez mais tem visado
possíveis vias para o controle destes e tratamentos que reduzam a condição inflamatória dos
pacientes ateroscleróticos (AKITA et al., 2017; RIDKER et al., 2017).

2.2 Inflamação e doença periodontal

A DP é uma doença imuno-inflamatória que se inicia frente a um desafio
polimicrobiano. Em 2010 essa doença estava presente na metade da população européia e os
números se mostram cada vez mais altos ao longo dos anos. Os microrganismos participantes
em especial são Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis
(P.gingivalis) e Tannerella forsythia (T.forsythia), dentre eles a bactéria anaeróbica
P.gingivalis é a mais frequente sendo identificada em até 85% dos sítios periodontais
(ORINGER E RESEARCH, 2002; YANG et al., 2004; KÖNIG et al., 2010).
Essas bactérias gram-negativas liberam fatores de virulência como lipossacarídeos
bacterianos (LPS) e antígenos capazes de induzir uma resposta no hospedeiro que irá acarretar
a produção de citocinas, MMPs, as quais consequentemente resultarão na destruição das
fibras de colágeno, matriz extracelular e osso. Quando esse estado inflamatório se torna
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crônico, periodontite pode ocasionar alterações clínicas irreversíveis no periodonto (PAGE et
al., 1997).
Entre os principais mediadores inflamatórios tanto locais no fluido crevicular gengival
(FCG) como sistêmicos de pacientes periodontais podemos citar a IL-6, IL-8, IL-10, IL-1β,
IFN-γ, TNF-α e PCR. Estudos mostram que os mediadores podem estar correlacionados com
a progressão e severidade da periodontite, podendo ser assim considerados biomarcadores da
doença periodontal (OKADA E MURAKAMI, 1998; GÓRSKA et al., 2003; FITZSIMMONS
et al., 2010; JAEDICKE et al., 2016).
Com o objetivo de revisar e conhecer o papel das citocinas na fisiopatologia da
periodontite o estudo de Preshaw e Taylor (2011) detalham bem todas as funções mostrando
que estas podem ter tanto papel pró inflamatório como anti-inflamatório. Além de ressaltar a
importância do equilíbrio desses mediadores dentro da cascata de resposta imuno-inflamatória
que irá determinar o grau de destruição periodontal.
Graves E Cochran (2003) enfatizam o papel do TNF-α na patogênese periodontal que
se mostrou capaz de estimular a produção de outros mediadores inflamatórios e também
induzir a expressão de MMPs, atribuindo assim grande parte da destruição dos tecidos
periodontais a essa citocina. Cada vez mais tem estudado esses biomarcadores e sua presença
na periodontite, Navarrete et al. (2014) apontam a INF-γ e a IL-6 como as principais
ativadoras de macrófagos, participando da primeira etapa dentro da resposta imune além de
estarem ligadas ao processo de reabsorção óssea.
De Morais et al.(2017) destacam a importância das MMPs, que são enzimas do grupo
de proteinases, cujo principal papel é a degradação do colágeno controlando a remodelação
dos tecidos da matriz. Em especial a MMP-8 que é considerada a principal envolvida dessa
patogenia participando de diferentes estágios da DP sendo vista como um importante
marcador de diagnóstico dessa doença
Com o objetivo de analisar o perfil dessas citocinas em relação aos parâmetros clínicos
Gorska et al. (2003) dividiram os participantes em grupo controle (sem periodontite e
saudáveis) e grupo de estudo (com periodontite e saudáveis). As concentrações de IL-1β,
TNF-α e IFN-γ foram, em média, significativamente maiores em amostras de soro e tecido
gengival de pacientes com periodontite do que em controles saudáveis. No entanto, as
amostras de soro de ambos os grupos apresentaram alta variabilidade individual e não foi
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encontrada associação entre as concentrações séricas dessas citocinas e os parâmetros clínicos
periodontais.
Contudo, vários estudos têm mostrado que a inflamação periodontal é capaz de elevar
os níveis circulantes desses marcadores inflamatórios. Loos et al. (2000) ao dividirem
participantes normosistêmicos em grupo de periodontite e saudáveis, observaram maiores
níveis de IL-6 e PCR em pacientes periodontais. Sendo assim, é possível observar que muitos
desses mediadores inflamatórios além de participarem da inflamação local na patogenia da
DP podem também influenciar a carga inflamatória sistêmica. Diante disso, vários estudos
levantam a hipótese de que a exposição crônica às infecções periodontais provocam efeitos
deletérios em diversas doenças sistêmicas como, por exemplo: aterosclerose (DE NARDIN,
2001; D'AIUTO et al., 2004; PAQUETTE et al., 2007; SCHENKEIN E LOOS, 2013).

2.3 Periodontite e DAOP

DAOP é uma das manifestações mais comuns da aterosclerose sendo considerada a
terceira causa de morbidade aterosclerótica em todo o mundo. Suas alterações vasculares
acometem artérias periféricas de membros superiores e/ou inferiores. Quando sintomática, o
paciente pode exibir claudicação intermitente sendo este o sintoma mais típico dessa
enfermidade. É descrito por sensação dolorosa e progressiva ao caminhar que diminui
rapidamente no estado de repouso (SONTHEIMER, 2006; MUKHERJEE E CHO, 2009;
WEBER E NOELS, 2011; FOWKES et al., 2013). Essa doença pode ser considerada um
marcador para outros eventos cardiovasculares, nos quais pacientes com DAOP apresentam
um risco aumentado a ter outras complicações como infarto do miocárdio e AVC (CRIQUI et
al., 1992; SONTHEIMER, 2006; FOWKES et al., 2013).
Devido ao fato dessa doença ser inflamatória crônica, diversos estudos buscaram
conhecer o perfil inflamatório desses pacientes e concluíram que estes apresentam níveis
sistêmicos mais elevados de IL-6, TNF-α, V-CAM e E-selectina. Estes marcadores quando
elevados têm sido associados com a piora vascular, mostrando que o estado inflamatório pode
estar relacionado ao comprometimento circulatório e gravidade do quadro da DAOP
(SIGNORELLI et al., 2003; NYLAENDE et al., 2006; SIGNORELLI et al., 2016).
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Brevetti et al. (2001) indicam que além desse perfil inflamatório aumentado, pacientes
com claudicação intermitente apresentam maior disfunção endotelial. Silvestro et al. (2003)
compararam o perfil inflamatório (PCR, IL-6 e V-CAM), entre pacientes sintomáticos e
assintomáticos e observou que os níveis desses marcadores eram maiores nos claudicantes do
que nos controles.
Atualmente muitos estudos tem procurado mostrar associação entre periodontite e
aterosclerose, tal busca se da pelo fato de ambas as doenças estarem associadas aos mesmos
fatores de risco como: tabagismo, diabetes, predisposição genética e síndrome metabólica,
além de compartilharem do perfil inflamatório. Desde 1998 a periodontite é apontada como
possível fator de risco independente para DAOP - indivíduos com a DP tem um risco
aumentado em 2,27 vezes de desenvolver a condição vascular, porém até o presente momento
um número limitado de estudos investigou a relação entre essa doença e DAOP (MENDEZ et
al., 1998; LOCKHART et al., 2012; ALMEIDA et al., 2017).
Estudo de caso-controle de Bloemenkamp et al. (2002) envolvendo 212 mulheres
jovens com DAOP apresentou odds ratio de 3.0, após ajuste dos fatores de confusão,
encontrando uma relação independente entre a doença vascular e história de periodontite,
iniciando assim uma busca em relacionar a saúde oral com a DAOP. Estudo prospectivo de
Hung et al. (2003) mostraram ligação entre perda dentária e a presença dessa condição
sistêmica, no qual a DP esteve associada com um risco relativo de 1,41 (IC de 95% 1,12-1,77)
para o desenvolvimento dessa doença vascular.
Cinco anos após, dois estudos sendo um transversal e outro de caso-controle afirmam
que há um risco aumentado de pacientes periodontais desenvolverem DAOP. O primeiro
relacionou a perda de inserção periodontal mostrando que os pacientes com 33% ou mais
locais que possuíam perda ≥ 3 mm tinham o risco vascular 2 vezes maior. Já o segundo
estudo, sugere aumento de 5 vezes no risco de desenvolver DAOP em comparação com
indivíduos periodontalmente saudáveis (CHEN et al., 2008; LU et al., 2008).
Soto-Barreras et.al (2013) através do estudo de caso-controle envolvendo 60 pacientes
concluíram que a prevalência da periodontite está em 90% dos pacientes com DAOP.
Abordando uma relação positiva entre essas doenças, baseada na perda de inserção clínica ≥ 4
mm em ≥ 30% dos sítios. No ano seguinte o vínculo entre essas doenças foi justificado por
Figuero et al. (2014) analisando a presença de bactérias periodontais em lesões ateromatosas
de pacientes com DAOP. A bactéria Aa foi encontrada em placas de ateroma e no sangue

29

suportando a hipótese de um deslocamento desses patógenos da microbiota subgengival para
a corrente sanguínea e, em seguida, para placas ateromatosas em regiões periféricas.
Estudo mais recente investiga os mediadores inflamatórios, avaliando os níveis de
citocinas inflamatórias IL-1β e PCR em FCG e soro. Não houve diferenças significativas em
relação aos parâmetros periodontais clínicos e análises bioquímicas entre o grupo de estudo
(DAOP/DP) e o controle (sem DAOP/DP), porém a periodontite aumentou o índice de chance
de ter DAOP (ÇALAPKORUR et al., 2016).
Os dados mais atuais encontrados foram de um estudo transversal de Aoyamma et al.
(2017) que compararam grupos de pacientes com e sem DAOP. Grupo com DAOP exibiu
maior perda dentária, piores condições periodontais e ao observar os níveis de PCR em soros
notou também que a inflamação sistêmica estava mais elevada nesse grupo quando
comparados aos pacientes sem DAOP.
Em resumo ao analisar a literatura a periodontite pode ser uma das doenças
inflamatórias crônicas associadas à DAOP, sendo necessários mais estudos para estabelecer
possível fator causal e se pode ser considerado um indicador independente para essa doença
vascular.

2.4 Influência do tratamento periodontal nos marcadores de risco da aterosclerose.

Ainda parece conflitante o efeito do TP sobre os marcadores sistêmicos de risco
cardiovasculares. Alguns estudos mostraram que o tratamento periodontal não cirúrgico
(TPNC) não foi capaz de influenciar nos níveis séricos desses biomarcadores inflamatórios,
não sendo considerado um fator relevante na prevenção de eventos cardiovasculares (IDE et
al., 2003; YAMAZAKI et al., 2005; HENSCHEL E KEENAN, 2015).
Em contraste, os resultados de outros estudos descreveram reduções significativas dos
marcadores inflamatórios sistêmicos mostrando uma associação positiva do TP com redução
das DCs. A maioria dos estudos adotou apenas o TPNC como forma de tratamento
(MATTILA et al., 2002; D'AIUTO et al., 2005; BOKHARI et al., 2012).
Dentre estes, um ensaio prospectivo de D’aiuto et al. (2004), avaliaram parâmetros
periodontais e marcadores inflamatórios PCR e IL-6 antes, 2 e 6 meses após o TPNC que
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envolveu 94 indivíduos normosistêmicos com periodontite generalizada grave. Já no ano
seguinte, em 2005, um estudo menor com 30 pacientes teve como objetivo avaliar os níveis de
PCR. Em relação aos resultados ambos os estudos apresentaram reduções significativas dos
biomarcadores que poderiam melhorar a função endotelial sugerindo que esses benefícios
possam reduzir futuros eventos cardiovasculares após TPNC (SEINOST et al., 2005).
D’aiuto et al. (2007) em 55 pacientes periodontais normosistêmicos, observaram o
nível plasmático da IL-1β, TNF-α e E-selectina nos tempos: baseline, 1, 7 e 30 dias após a
TPNC. Mostraram aumento transitório desses marcadores após a terapia, realizada em uma
única sessão, sugerindo que essa é capaz de provocar uma indução na resposta inflamatória
sistêmica. Porém após 1 mês os níveis retornaram aos valores de base sendo que a E-selectina
foi o único biomarcador que apresentou redução significativa.
Outro importante ponto observado nesse estudo foi a influência do índice de massa
corporal e o tabagismo na concentração plasmática desses biomarcadores, mostrando que a
obesidade não está apenas relacionada a maiores níveis iniciais de E-selectina e IL-1β, mas
também à sua liberação aguda após um estímulo inflamatório. No entanto, o tabagismo foi
associado a níveis séricos reduzidos abordando assim que a susceptibilidade individual de
cada paciente pode influenciar na liberação aguda de marcadores inflamatórios (D’aiuto et
al.,2007).
Tonetti et al. (2007) buscaram os efeitos do TPNC sobre a IL-6 e a E-selectina em
pacientes saudáveis e que apresentavam apenas periodontite, além de avaliar a função
endotelial que foi medida pelo diâmetro da artéria braquial durante o fluxo. Os dados foram
obtidos nos períodos de 1, 7, 30, 60 e 180 dias após o tratamento, foi possível observar que
nos primeiros dias houve um aumento desses biomarcadores, assim como no estudo de
D’aiuto et al. (2007) citado anteriormente, porém aos 6 meses mostraram redução
significativa e melhora da função endotelial.
Este estudo de Tonetti está entre os raros estudos que avaliaram a influência da
intervenção periodontal visando analisar as moléculas de adesão, no caso a E-selectina, que se
mostrou reduzida após o TPNC. Nos anos de 2009 e 2010, duas publicações sendo uma
metanálise afirmam a existência da associação dessas doenças e ressaltam que apesar de
existir estudos que mostrem a redução dos marcadores, os dados ainda são muito limitados e
heterogêneos levantando dúvidas sobre os reais efeitos do TP na redução de eventos
cardiovasculares (BLAIZOT et al., 2009; KEBSCHULL et al., 2010).
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Behle et al. (2009) compararam diversos marcadores no soro como IL-1β, IL-2, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, e TNF-α. V-CAM, E-selectina e PCR em 4 tempos: 1 semana
antes do TP, baseline, 6 e 10 semanas após o tratamento, a fase cirúrgica foi executada nos
participantes que apresentaram necessidade durante o período de reavaliação. Os resultados
mostraram que aproximadamente apenas um terço dos pacientes tratados obteve uma redução
acentuada na inflamação sistêmica, um quarto apresentou um aumento pronunciado na
inflamação sistêmica e os demais pacientes não tiveram alterações.
Este estudo foi importante pelo fato de ter retratado a heterogeneidade da resposta
inflamatória sistêmica após o TP exibindo uma variabilidade individual de cada participante,
além de mostrar falta de correlação das alterações nos marcadores inflamatórios com os
marcadores clínicos. Visto a necessidade de mais pesquisas para conclusão desse assunto,
Ying et al. (2011) fizeram um levantamento dos estudos intervencionistas sobre diversos
marcadores de riscos cardiovasculares desde perfil lipídico, biomarcadores até disfunção
endotelial, contrapondo alguns estudos anteriores, e mostrou que apesar das discrepâncias de
resultados foi possível observar benefícios do TP em relação aos riscos cardiovasculares.
No ano seguinte, Bokhari et al. (2012) adicionaram à literatura mais um estudo
intervencionista, em pacientes com doença cardíaca coronária, investigou o efeito do TPNC
sobre a PCR, fibrinogênio e glóbulos brancos. Os parâmetros periodontais e sistêmicos foram
analisados antes da terapia e após 2 meses apontando redução dos biomarcadores, no caso da
PCR essa diminuição chegou a 38% no grupo dos tratados.
Em 2013 novas evidências surgem apoiando a hipótese dos benefícios do TP sob os
riscos cardiovasculares agora envolvendo pacientes com AVC, dois estudos foram publicados
e concluem que o TP pode reduzir a rigidez e pressão arterial reduzindo risco cardiovascular
em pacientes refratários além de diminuir a incidência de AVC. Porém no mesmo ano a
Academia Americana de Periodontia (AAP) ressalta que ainda são necessários ensaios de
intervenção bem concebidos sobre o impacto do TP na prevenção de resultados clínicos de
acidentes cardiovasculares (LEE et al., 2013; TONETTI et al., 2013; VIDAL et al., 2013).
Caúla et al. (2014) em uma revisão sistemática e em uma metanálise de Teeuw et al.
(2014) reforçam os efeitos positivos do TP na redução de marcadores cardiovasculares
sistêmicos. No entanto Li et al. (2014) abordam a necessidade de mais ensaios controlados
aleatorizados que examinem os efeitos preventivos secundários da terapia, apoiando assim a
conclusão anterior da AAP.
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Henschel e Keenan (2015) ressaltam a carência de estudos que mostrem vantagens do
TP relacionados a prevenção primária cardiovascular, apontam que as evidências existentes
são de baixa qualidade e insuficientes quando abordado se o TP é capaz de prevenir
recorrências de DCVs. Porém, no mesmo ano Hada et al. (2015) em um estudo envolvendo 55
pacientes diagnosticados com doença cardíaca coronária foram divididos entre grupo controle
e tratados e obtiveram redução significativa da pressão sistólica e dos níveis de colesterol
mostrando efeito do TPNC em alguns fatores de risco para aterosclerose.
Ao observar os dados mais atuais presentes na literatura, pesquisadores ainda
destacam que é muito cedo para recomendar o tratamento da periodontite para prevenir os
eventos cardiovasculares. Ainda assim, sugere a importância de uma aproximação entre os
médicos e dentistas possibilitando melhor visão do estado de saúde geral dos pacientes
(KJELLSTRÖM et al., 2016).
Recentemente Holmlund et al. (2017) em um estudo de coorte tiveram como objetivo
investigar a incidência de DCs em relação à resposta dos indivíduos frente ao TP.
Acompanharam 5297 pacientes sem DC no início do estudo por mais de 10 anos e concluiram
que os indivíduos que não responderam bem o TP tiveram um risco aumentado para os
eventos cardiovasculares futuros, indicando que o TP bem sucedido pode influenciar a
progressão da DC.
Entre todos os estudos que analisaram o efeito do TP, apenas Yamazaki et al. (2005) e
Behle et al. (2009) chegaram até o TPC. No entanto, realizados apenas em pacientes
periodontais e controle (sem DP) não observando o efeito em pacientes comprometidos
sistemicamente. Diante dos diferentes tipos de tratamentos, tempos de avaliações e
divergência no perfil dos participantes, ainda há controvérsias sobre o real impacto sistêmico
do TP.
Até o presente momento, este estudo foi pioneiro em avaliar o impacto do TPC em
diversos marcadores de risco ateroscleróticos como biomarcadores inflamatórios, estado
glicêmico e lipídico de pacientes acometidos pela DAOP em membros inferiores.
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3 PROPOSIÇÃO

Analisar o perfil inflamatório de pacientes com doença arterial obstrutiva periférica
(DAOP) e periodontite, e avaliar a influência do tratamento periodontal cirúrgico sobre os
marcadores de risco para a aterosclerose.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar parâmetros clínicos periodontais (índice de placa – IP, índice gengival – IG,
profundidade de sondagem – PS, nível clínico de inserção – NCI) no baseline, 45 dias e 3
meses após a terapia periodontal em pacientes portadores de periodontite crônica e DAOP.
- Analisar as citocinas pró-inflamatórias IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-17 e IFN-γ, quantificar as
metaloproteinases de matriz 8 (MMPs-8) e investigar a expressão das moléculas de adesão
vascular V-CAM e E-selectina no fluido crevicular gengival (FCG) nos tempos baseline, 45
dias e 3 meses após o TP e no soro no baseline e 3 meses após o tratamento.
- Dosar triglicérides, colesterol total, LDL, HDL, hemoglobina glicada e glicemia em jejum,
em sangue periférico no baseline e 3 meses após terapia periodontal nos pacientes portadores
de periodontite crônica e DAOP.

35

Material e Métodos

36

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Consentimento para pesquisa e aspectos éticos

Todos os pacientes participantes foram informados detalhadamente sobre a natureza
do estudo proposto (objetivos, benefícios, riscos e desconfortos), e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), certificando sua concordância (Anexos B e C).
As informações coletadas foram mantidas sob sigilo, assim como suas identidades
preservadas. Esse estudo foi conduzido em conjunto com o Departamento de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
– Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular. Foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa Humana (CAAE: 57435816.2.0000.5419) da Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto (FORP-USP)- Anexo A.

4.2 Cálculo do tamanho das amostras

Considerando uma diferença de 50% nos níveis médios de fluido crevicular gengival das
citocinas, assumindo-se desvios padrão como sendo um máximo de 70% dos valores médios,
aceitando um poder de 90% e P = 0,05 em grupos saudáveis e doentes (Becerik et al., 2012),
foi calculado um tamanho mínimo de amostra. A análise do cálculo revelou que o tamanho
mínimo requerido da amostra era de 24 pacientes para cada grupo.

4.3 Seleção de pacientes

Foram selecionados no total do estudo 40 pacientes voluntários (22, sexo masculino e 18,
feminino) de ambos os sexos, com idades entre 35 e 70 anos, sendo 25 participantes com
idade média de 54,71 ± 6,69 diagnosticados com DAOP e periodontite (DAOP/DP), alocados
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no grupo tratado, que posteriormente receberam TP. Além destes, foram selecionados 15
pacientes com idade média de 51,3 ± 11,84 que possuíam apenas presença de DAOP sem
periodontite (DAOP), compondo o grupo controle.
Os pacientes com DAOP já haviam sido previamente diagnosticados no ambulatório de
Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (HCFMRP), o perfil dos participantes foi estabelecido pela classificação de
Rutherford et al. (1997). Diante disso, a população desse estudo apresentava o seguinte
quadro clínico vascular:

Gráfico 1– Perfil clínico vascular do grupo tratado
1

Gráfico 2– Perfil clínico vascular do grupo controle
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De acordo com Rutherford et al. (1997) grau 0 indica os pacientes assintomáticos; 1, 2 e 3
são designados para claudicantes leve, moderado e grave, respectivamente. Já o grau 4
classifica indivíduos que apresentam dor ao repouso. E por último aos doentes que
apresentam lesão aguda estão relacionados ao grau 5 (menor perda tecidual) e grau 6 (maior
perda tecidual). Sendo assim, através dos gráficos é possível concluir que a população do
estudo era composta em sua maioria por pacientes claudicantes e sem lesão aguda.
Em relação à condição periodontal, os pacientes foram diagnosticados com periodontite
através de exames clínicos e radiográficos realizados na Clínica de Programa de PósGraduação em Periodontia da FORP-USP. No ponto de vista odontológico todos os
participantes do estudo deviam possuir no mínimo 15 dentes, excluindo-se terceiros molares e
dentes indicados para exodontia.
Para o grupo DAOP/DP foram considerados pacientes com periodontite aqueles que
apresentaram um sítio com profundidade de sondagem ≥ 5 mm e dois dentes com perda de
inserção ≥ 6 mm (Machtei et al., 1992), para o grupo DAOP que eram periodontalmente
saudáveis a profundidade de sondagem deveria ser ≤ 3mm e o índice de placa e sangramento
≤ 20%.
Os critérios de exclusão para o presente estudo foram: história positiva de
antibioticoterapia, pacientes com necessidade de profilaxia antibiótica para a realização de
procedimentos odontológicos de rotina, indivíduos que haviam recebido tratamento
periodontal básico nos últimos seis meses, uso de qualquer medicamento que possa interferir
nos aspectos periodontais, além de envolvimentos protéticos extensos. Foram excluídos
também, pacientes que desistiram de participar do estudo ou que tiveram impossibilidade de
comparecer aos agendamentos.
Os pacientes diagnosticados com periodontite foram encaminhados para tratamento na
Clínica do Programa de Pós-Graduação em Periodontia, da Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto – FORP/USP. Além disso, os indivíduos abordados no início do estudo com
necessidade de tratamento odontológico que não se enquadram nos critérios de inclusão foram
encaminhados para tratamento na Clínica de atendimento a pacientes com comprometimento
sistêmico (PerioMed) do Programa de Pós-Graduação em Periodontia da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto – FORP/USP.
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Para a descrição do processo de formação do estudo, os dados foram apresentados em
formato de fluxograma para favorecer a compreensão do desenvolvimento de cada etapa.
Estas informações estão apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma do estudo
Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP

Recrutamento de indivíduos no HCFMRP e na FORP

Leitura e assinatura do TCLE
Classificação e alocação dos indivíduos em grupos

Grupo 1:

Grupo 2:

DP + DAOP
(n=25)

DAOP (n=15)

Baseline: Adequação do Meio Bucal; Avaliação dos parâmetros clínicos (IP, IG, PS,
NIC), coleta das amostras biológicas (FCG) e exames laboratoriais de sangue (soro).

Terapia Periodontal Não Cirúrgica (TPNC)

+45 dias: Avaliação dos parâmetros clínicos, coleta FCG

Terapia Periodontal Cirúrgica (TPC), em pacientes
com bolsas residuais (≥ 5mm)

+90 dias: Avaliação dos parâmetros clínicos, coleta FCG e exames
laboratoriais de sangue (soro).

TPS

Coleta de FGV e
- Dosagem dos biomarcadores: IL-1β, TNF, IL-6, IL-17, IFN-γ, MMP-8 e das moléculas
de adesão V-CAM e E-selectina. Em soro e FCG
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Após a assinatura do TCLE, todos os indivíduos receberam preparo inicial básico com
instruções específicas de higiene oral e, no próximo atendimento agendado foi realizado
avaliação clínica periodontal e coleta dos fluidos biológicos (FCG e sangue periférico). Os
parâmetros clínicos periodontais e marcadores imunoinflamatórios foram avaliados no
baseline, que corresponde à coleta inicial (antes da RAR), 45 dias após os procedimentos de
RAR e no período de 90 dias, após o começo do tratamento.
Os exames clínicos periodontais (pré e pós-intervenção) foram realizados por um
único examinador devidamente treinado e calibrado utilizando a sonda manual periodontal
(PCP-UNC 15, Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA), sendo registradas no baseline, aos 45 dias

e 90 dias.

4.4 Calibração do examinador

O índice Kappa foi utilizado para avaliar a calibração do examinador para coleta dos
parâmetros clínicos periodontais a fim de mensurar a concordância diagnóstica intraexaminador. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para critérios de diagnóstico,
o índice aceitável de concordância de Kappa deve ser maior ou igual a 0,85. Este nível de
concordância foi utilizado para a calibração do examinador no presente estudo.
Para isso, foram selecionados 10 pacientes, com pelo menos 2 pares de dentes
uniradiculares contralaterais com profundidade de sondagem ≥ 5 mm nos sítios proximais.
Cada paciente foi examinado duas vezes por meio de sonda manual periodontal (PCP-UNC
15, Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA), com um intervalo de 48 horas entre o primeiro e
segundo exame. O examinador foi considerado calibrado quando o percentual de
concordância entre as medidas repetidas foi maior ou igual a 90%, admitindo-se a variação
máxima de 1 mm.
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4.5 Parâmetros clínicos periodontais

Os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados:
Índice de Placa (IP) dicotômico (O'leary et al., 1972) foi determinado pela presença
ou ausência de biofilme na margem gengival em 4 faces de cada dente – e expresso em
porcentagem de faces com biofilme.
Índice Gengival (IG) dicotômico (Ainamo e Bay, 1975) foi determinado pela
presença ou ausência de sangramento à sondagem em quatro faces de cada dente - expresso
em porcentagem de faces com sangramento.
Profundidade de Sondagem (PS) foi medida a partir da margem gengival até o
fundo do sulco gengival ou bolsa periodontal em seis sítios por dente, três sítios por
vestibular (mesial, vestibular, distal) e três sítios por lingual ou palatino (mesial,
lingual/palatino, distal). Todas as medidas foram feitas com o auxílio da sonda manual
periodontal (PCP-UNC 15, Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA).
Nível Clínico de Inserção (NCI) foi mensurado a partir da junção cemento-esmalte
até a porção mais apical do sulco/bolsa periodontal. PS e NCI foram medidas em seis sítios
por dente, três sítios por vestibular e três sítios por lingual ou palatino. Todas as medidas
foram feitas com o auxílio da sonda manual periodontal (PCP-UNC 15, Hu-Friedy,

Chicago, IL, EUA).

4.6 Coleta das amostras

Fluido crevicular gengival (FCG) – A placa supragengival nos sítios da coleta foi
removida e estes cuidadosamente secos com jatos de ar sendo, posteriormente, isolados com
roletes de algodão estéreis, para que não haja interferência da saliva. As amostras do FCG
foram obtidas a partir de 4 dentes selecionados previamente de acordo com o periograma,
elegendo 1 sítio de cada elemento dental, totalizando 12 amostras de FCG (3 amostras/sítio)
em cada paciente, com a utilização de tiras de Periopaper® (Oralflow Inc., Amityville, NY,
EUA). Os sítios de coleta apresentavam a PS ≥ 5 mm, enquanto nos pacientes sem doença
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periodontal, PS ≤ 3mm. As tiras foram cuidadosamente inseridas junto à margem do sulco
gengival, permanecendo por um período de 30 segundos, em seguida colocadas em frascos
esterilizados tipo eppendorf foram armazenadas a uma temperatura de -80°C até o momento
da quantificação dos marcadores inflamatórios em laboratório.
Sangue periférico – amostras foram coletadas nos tempos baseline e 90 dias após o
TP. De cada paciente em condições de jejum (12 horas), foram coletados a vácuo sangue
periférico por punção venosa em um tubo BD Vacutainer® de 4 mL com EDTA K2 e um
tubo gel BD Vacutainer® SST® II Advance® de 5ml. Após a coleta, as amostras foram
encaminhadas para Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto- USP de acordo
com normas de biossegurança para a realização de exames laboratoriais (glicemia em jejum,
hemoglobina glicada, triglicérides, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL), uma
fração da amostra centrifugada (1500 rpm por 10 minutos) que não foi utilizada para os
exames foi armazenada em frascos esterilizados tipo eppendorf a uma temperatura de -80°C
até o momento da análise imunológica dos biomarcadores.

4.7 Análises laboratoriais e processamento das amostras

4.7.1 Análise imunológica

A concentração dos biomarcadores foi determinada pelo sistema MAGPIX®System
(Merck, Darmstadt, Germany) através do software de análise X PONENT 4.2, da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP) no Laboratório de Análises de
Biomarcadores por Multiplex (LABIM). Este ensaio multiplex foi realizado conforme as
instruções do fabricante permitindo a análise, individual e simultânea, das citocinas: IL-1β,
IL-6, IL-17, TNF, IFN-γ (MILLIPLEX® MAP Kit- HCYTOMAG-60K), da MMP-8
(MILLIPLEX® MAP Kit- HSP2MAG-63K), e também para dosar as concentrações das
moléculas de adesão V-CAM (HSP1MAG-63K) e E-selectina (MILLIPLEX® MAP KitHCVD4MAG-67K) tanto no FCG quanto no soro.
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4.7.2 Análise hematológica

Os níveis de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, triglicérides, colesterol total,
colesterol LDL e HDL foram determinados pelo Laboratório de Análises Clínicas da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto- USP (FCFRP-USP).

4.8 Terapia periodontal

Adequação do Meio Bucal – todos os pacientes receberam tratamento periodontal
preventivo, que consiste em motivação e instrução de higiene oral para melhor controle do
biofilme bacteriano, com destaque para a escovação dentária sobre a Técnica de Bass (1954),
a limpeza interproximal com uso de fio dental e escovas interdentais; também foram
motivados a escovar o dorso da língua pelo menos uma vez ao dia. Em seguida, os pacientes
receberam raspagem supragengival com aparelhos ultra-sônicos (ProfiNeo, Dabi Atlante,
Ribeirão Preto,SP,Brazil), profilaxia e/ou polimento coronário com taças de borracha e
aplicação tópica de flúor em todos os dentes da cavidade bucal.
Tratamento Periodontal Não-Cirúrgico (TPNC) – Após a fase inicial (baseline), um
periodontista realizou raspagem e alisamento radicular (RAR), sob anestesia local nos sítios
com comprometimento periodontal. Foram utilizados instrumentos manuais como curetas de
Gracey (Hu-Friedy MFG. Co.Inc., Chicago, IL, EUA), aparelhos ultra-sônicos (ProfiNeo,
Dabi Atlante, Ribeirão Preto,SP,Brazil) para raspagem subgengival e supragengival, quando
necessário foi utilizado brocas multilaminadas para acabamento e polimento das superfícies
dentárias. Uma sonda exploradora verificou se a raspagem e alisamento foram adequados.
A reavaliação do tratamento periodontal foi realizada aos 45 dias após o término da
RAR, para determinar a necessidade de instrumentação adicional e/ou cirurgias periodontais.
Nos pacientes que responderam bem ao TPNC apresentando bolsas ≤ 4mm sem sangramento,
a intervenção adicional/cirúrgica não foi necessária. Esse momento será considerado dentro
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do delineamento do estudo e os fluidos biológicos serão coletados (+45 dias). Além disso,
avaliação final dos parâmetros clínicos e coleta dos fluidos foram realizadas aos 90 dias após
término do TPNC.

Tratamento Periodontal Cirúrgico (TPC) - As cirurgias a retalho para raspagem
foram realizadas nos sítios que apresentaram PS ≥ 5mm e presença de sangramento à
sondagem após o TPNC. Os participantes previamente já tinham sido submetidos inicialmente
à anamnese sendo questionados sobre possíveis condições sistêmicas que contra indicassem a
realização do procedimento cirúrgico e um contato prévio com a equipe médica também foi
estabelecido. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados por um especialista em
Periodontia. Inicialmente os participantes foram submetidos à anti-sepsia extra-oral com
solução de clorexidina 2% e intra-oral por meio de bochecho com solução de clorexidina
0,12%. As regiões a serem operadas foram submetidas à anestesias locais infiltrativas com
solução de mepivacaina a 2% e 1:100.000 de adrenalina. Foram realizadas incisões intrasulculares com lâmina de bisturi no 15C englobando o sítio com PS ≥ 5mm e os dentes
adjacentes. Um retalho mucoperiosteal foi levantado até a exposição da crista óssea, para
melhor visualização dos depósitos de cálculo subgengival e/ou tecido de granulação, que
foram removidos por meio de RAR com curetas Gracey (Curetas Gracey, Hu-Friedy,
Chicago, IL, EUA) e de aparelhos ultrassônicos. Logo após a conclusão da RAR a região
operada foi irrigada com soro fisiológico. O retalho foi posicionado no mesmo local de
origem ou deslocado coronalmente a fim de recobrir recessões e/ou entradas de bifurcações,
sendo estabilizado com suturas simples por meio de fio de nylon 5-0.
Com o objetivo de evitar sintomatologia dolorosa, foi prescrito analgésico
(Paracetamol 750 mg, 01 comprimido a cada 6 horas, por 48 horas). Também foi prescrito
bochechos com digluconato de clorexidina 0,12%, 2 vezes ao dia, por 15 dias, as suturas
foram removidas após 7 dias.
Terapia Periodontal de suporte (TPS)- Os pacientes receberam procedimentos para o
controle do biofilme dental, raspagem e alisamento radicular com curetas manuais nos sítios
com PS maior ou igual a 4 mm que ainda apresentassem sangramento. Os procedimentos para
controle do biofilme dental consistiram em reforço de higiene oral, profilaxia e polimento
dental.
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4.9 Análise estatística

A análise estatística das variáveis em estudo foi realizada para verificar possíveis
diferenças estatisticamente significante entre os diferentes períodos de avaliação clínica,
hematológica e imunológica. Inicialmente, os dados foram submetidos ao Teste de ShapiroWilk com a finalidade de verificar se os mesmos se ajustavam à distribuição normal de
probabilidades.
Para todos os testes, foi respeitado um nível de significância de 5%. Portanto, foram
considerados estatisticamente significantes todos os resultados que apresentaram valor de p <
0,05.

Parâmetros clínicos
Em cada paciente do grupo tratado, foi calculada a média e o desvio-padrão de PS,
NCI, IP e IG. Essas variáveis apresentaram distribuição normal (paramétricas) e suas
diferenças entre os tempos no baseline, 45 e 90 dias após o TP foram verificadas pelo teste
ANOVA seguidas com pós teste de Tukey.

Parâmetros imunológicos
Para análise desses parâmetros entre os grupo tratado no baseline com o grupo sem
DP, foi calculada a médias e desvio-padrão. Essas variáveis foram não paramétricas e aplicouse o teste Mann-Whitney.
Referente a análise dos marcadores inflamatórios no FCG intragrupo nos diferentes
tempos: baseline,45 dias e 90 dias após o TP do grupo tratado foram analisados através do
teste de Friedman com pós teste de Dunn. Quanto ao soro, por ter sido observado em 2
tempos: baseline e 90 dias, o teste utilizado foi Wilcoxon.

Parâmetros clínicos x imunológicos
Para verificar a correlação entre os parâmetros clínicos e imunológicos nos diferentes
períodos avaliados, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, pois foi apresentado
normalidade na distribuição dos dados.
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Parâmetros hematológicos
Para análise dos parâmetros hematológicos do grupo tratado (DAOP/DP) no baseline e
90 dias após o TP, os dados foram apresentados como médias e desvios-padrão. Pela análise
da normalidade foi possível observar distribuição normal (paramétricos) e assim foi utilizado
o teste t-Student pareado.
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Resultados
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5 RESULTADOS

No grupo com doença periodontal (DAOP/DP) composto por 25 pacientes com idade
média de 54,71 ± 6,69, tinham no mínimo 15 dentes com média 20,85 ± 5,25. Em relação ao
grupo sem doença periodontal (DAOP) composto por 15 participantes com idade média de
51,3 ± 11,84 também apresentavam no mínimo 15 dentes, com média 22,7± 6,18.
O resultado relacionado ao perfil inflamatório inicial apresentado pelo grupo tratado e
o grupo sem DP mostrou que IL-1β estava aumentada no FCG de pacientes com periodontite,

pg IL-1β/ mg pt

o que pode ser observado na figura 2.

DAOP/DP

DAOP

IL-1β

Figura 2- Médias e desvio padrão do perfil inflamatório local do grupo tratado (coluna verde) no baseline em
relação ao grupo sem DP (coluna azul). Através do teste estatístico Mann-Whitney foi possível observar
aumento significativo da IL-1β (p=0.0027)*.

Os parâmetros clínicos periodontais foram avaliados no grupo tratado no início
(baseline), aos 45 e 90 dias após o TP. Os resultados obtidos das comparações entre os tempos
mostraram que houve melhora significativa nos indicadores como o NCI (gráfico A) e PS
(gráfico B) das bolsas selecionadas para coleta das amostras de FCG, além da redução geral
(boca toda) no índice de placa (gráfico C) e gengival (gráfico D) (p<0.0001) entre os três
tempos mostrando que o tratamento foi efetivo nesses pacientes.

NCI (mm)

PS (mm)
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D

IG (%)

IP (%)

C

Figura 3- Médias e desvio padrão do NCI (mm), PS (mm), IP (%), IG (%) do grupo tratado nos 3 tempos:
baseline (T0), 45 e 90 dias após o TP. Após análise de variância verificada pelo teste ANOVA seguidas com pós
teste de Tukey , foi possivel observar redução significativa dos parâmetros clínicos periodontais (p<0.0001)*.

Em relação aos parâmetros imunológicos encontrados no FCG, é possível observar
nos gráficos (E, F, G e H) que a maioria dos marcadores avaliados teve uma tendência de
aumento transitório no período de 45 dias após o TP. No entanto, a análise estatística não
revelou nenhuma alteração significativa nos níveis dos marcadores em nenhum dos tempos,
quando comparado baseline ,45 e 90 dias após terapia. Conforme os dados da figura 4.
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F

pg E-sel / mg pt

pg V-CAM / mg pt

E

E-SEL

V-CAM

pg IL-1β / mg pt

pg TNF / mg pt

pg MMP-8 / mg pt

G

IL-1β

TNF-α

MMP-8

pg IFN / mg pt

pg IL-17 / mg pt

pg IL-6 / mg pt

H

IFN-γ

IL-17

IL-6

Figura 4 - Médias e desvio padrão referente aos marcadores inflamatórios no FCG do grupo tratado, no
baseline (coluna verde), 45 dias (coluna cinza) e 90 dias (coluna vermelha) após o TP. Através do teste de
Friedman com pós teste de Dunn, os seguintes valores de p foram: V-CAM (p =0.2865), E- selectina (p
=0.3160), IL-1β (p =0.8187), IL-6 (p =0.5220), TNF- α (p =0.4493), IFN-γ (p =0.6376), IL-17 (p =0.7047),
MMP-8 (p =0.5488). Não apontando diferenças estatísticas significantes (p > 0,05).
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Quanto aos parâmetros imunológicos em soro no baseline e 90 dias após o TP
também não foi observado redução nos níveis de nenhum dos marcadores inflamatórios,
apenas a IL-6 e IL-1β apresentaram aumento significativo aos 90 dias após a terapia
periodontal podendo ser observado na figura 5.

pg MMP-8 / mg pt

pg E-sel / mg pt

pg V-CAM / mg pt

I

MMP-8

E-SEL

V-CAM

IL-17

pg IFN / mg pt

pg IL-17 / mg pt

pg TNF / mg pt

J

TNF-α

IFN-γ
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pg IL-6 / mg pt

pg IL-1β / mg pt

K

IL-6

IL-1β

Figura 5- Médias e desvio padrão referente aos marcadores inflamatórios no soro do grupo tratado, no baseline
(coluna verde) e 90 dias após o TP (coluna vermelha). Através do teste Wilcoxon, os seguintes valores de p
foram V-CAM (p=0.2943), E-selectina (p=0.6742), MMP-8 (p=0.4010), IL-17 (p=0.3683), TNF-α (p=0.8408),
IFN-γ (p=0.1140), IL-6 (p=0.0446) * e IL-1β (p=0.0266) *. Mostrando diferenças estatísticas apenas para IL-6 e
IL-1β (p< 0,05).

Ao comparar os parâmetros clínicos e imunológicos do grupo tratado, os resultados
mostram que há correlação do perfil inflamatório de alguns marcadores tanto local (FCG)
como sistêmico (soro) com a condição periodontal (tabela 1). Aos 90 dias, foi possível
observar nos níveis plasmáticos, correlação positiva e moderada entre a redução de MMP-8 e
o NCI (r =0,621; p= 0,0035).
No FCG, a diminuição dos níveis da E-selectina, IL-17, IFN-γ se relacionaram com a
redução do NCI aos 90 dias. As correlações foram positivas e moderadas para a IL-17 (r
=0,501; p= 0,0243) e fracas para E-selectina (r =0,473; p=0,0354) e INF-γ (r =0,484;
p=0,0304). A citocina IL-1β se relacionou moderadamente ao NCI 45 dias (r=0,532; p=
0,0157) e apresentou correlação fraca com PS aos 90 dias (r =0,454; p= 0,0445) após TP.
Quando consideramos essa associação com um parâmetro clínico antes do tratamento (T0)
apenas a IFN-γ no FCG estava correlacionada ao NCI no baseline (r=0,490; p= 0,0282).
Como observamos na tabela 1:
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Tabela 1- Parâmetros clínicos X Imunológicos

* Correlação entre os parâmetros clínicos e imunológicos nos diferentes períodos avaliados utilizou-se o
coeficiente de correlação paramétrico de Pearson. Sendo associação moderada (0.5 < r < 0.8) e fraca (0.1 < r <
0.5).

Ao analisar os resultados dos exames hematológicos observa-se que não houve
aumento nem diminuição dos marcadores lipídicos (colesterol total, LDL, HDL, triglicérides),
assim como os indicadores glicêmicos (hemoglobina glicada e glicemia em jejum) de acordo
com a figura 6.
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L

Hemoglobina Glicada

Glicemia em Jejum

Figura 6- Médias e desvio padrão referente aos parâmetros hematológicos do grupo tratado, no baseline (coluna
vermelha) e 90 dias após TP (coluna verde). Após análise de variância seguida pelo teste-t pareado, os seguintes
valores de p quanto ao perfil lipídico foram: colesterol total (p =0.1448), HDL (p=0.8274), LDL (p=0.0742),
triglicérides (p=0.9733); em relação ao perfil glicêmico: hemoglobina glicada (p =0.2479) e glicemia em jejum
(p=0.4320). Não mostrando resultados estatisticamente significantes.
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Discussão
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6 DISCUSSÃO

O TP tem sido comumente relacionado com a redução de marcadores biológicos
locais e sistêmicos em diferentes doenças crônicas, entretanto ainda não há evidências do
impacto desta terapia em pacientes com DAOP (HADA et al.2015; VALENTINE et al.,
2016; COSGAREA et al., 2018). No presente estudo foi possível observar que esse
tratamento melhorou os parâmetros clínicos periodontais que estes estavam correlacionados
positivamente com a redução sérica da MMP-8, e local (FCG) de E-selectina, IFN-γ, IL-17 e
IL-1β. A diminuição dos níveis séricos desses mediadores inflamatórios é de grande relevância
no processo patogênico da aterosclerose e é onde o tratamento periodontal pode ter sua
importância.
Ao se comparar o perfil infamatório dos grupos DAOP/DP com DAOP, foi observado
que os níveis de IL-1b estavam aumentados no FCG dos pacientes que apresentavam DP. Essa
citocina tem sido encontrada em grandes quantidades no FCG de pacientes com doença
periodontal, sendo fortemente associada à destruição dos tecidos periodontais, inibição da síntese
de colágeno e reabsorção óssea alveolar (FITZSIMMONS et al. 2010; YUCEL-LINDBERG E
BÅGE, 2013)
Por outro lado, os achados deste estudo mostraram que não houve diferenças estatísticas
nos níveis dos marcadores inflamatórios sistêmicos entre os grupos em nenhum dos tempos
avaliados sugerindo que a periodontite não teve efeito somatório no quadro inflamatório desses
pacientes vasculares. Chen et al. (2008) descreveram que a presença de DP pode contribuir para
o aumento sérico dos níveis de IL-6 e TNF-α em pacientes com DAOP. No entanto, Aimetti et
al. (2007) questionam se apenas a condição inflamatória local dos tecidos periodontais seria
suficiente para causar impacto sistêmico ou se também seria necessário que ocorra
simultaneamente uma invasão bacteriana. Entretanto, a literatura é conflitante e estes dados
merecem atenção.
No presente estudo a terapia periodontal foi capaz de melhorar parâmetros clínicos
periodontais em pacientes com DAOP. Tal achado pode ser caracterizado pelas diferenças
estatísticas observadas no NCI, PS, IP e IG, nos diferentes tempos do estudo (p< 0,0001). Apesar
da melhora não foi possível observar reduções significativas nos níveis sistêmicos dos
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marcadores inflamatórios. Resultados semelhantes foram discutidos por Ide et al. (2003) e
Yamazaki et al. (2005) , os quais também não notaram benefícios do TP no perfil inflamatório
sistêmico, mesmo em pacientes normosistêmicos.
Contudo, o presente estudo mostrou correlação positiva entre melhora dos parâmetros
clínicos e redução de alguns dos marcadores inflamatórios analisados, entre eles a MMP-8, Eselectina, IFN-γ, IL-17 e IL-1β. Em relação à MMP-8 este foi o único biomarcador no soro que
teve correlação positiva e moderada (r =0,621; p =0,0035) com o ganho do NCI aos 90 dias após
o tratamento. Esses achados estão de acordo com Marcaccini et al. (2009) que mostraram, em
indivíduos normosistêmicos, a importância do TP reduzindo 35% os níveis séricos dessa
protease. Noack et al. (2017) em concordância com o estudo anterior reforçam a ideia que este
marcador no soro pode estar relacionado de forma significativa com a extensão e gravidade da
doença periodontal - foi possível estabelecer uma relação direta entre o estado periodontal e a
presença desse marcador no soro sugerindo que TP pode melhorar o nível sistêmico da MMP-8,
importante mediador na ruptura das placas ateromatosas (LENGLET et al.2013).
Os outros marcadores apresentaram correlação positiva apenas no FGC, a redução dos
níveis de IFN-γ (r=0,484; p= 0,0304), IL-17 (r= 0,501; p= 0,0243) e E-selectina (r= 0,473;
p=0,0354) correlacionaram-se com a melhora do NCI, aos 90 dias. Isso demonstrou que quanto
mais saudável os sítios periodontais menor concentração desses marcadores, o que corrobora
com os resultados de diversos estudos que apoiam a existência da relação entre a atividade da
doença periodontal e os níveis de FCG dessas citocinas (GARLET et al. 2003; AWANG et al.
2014).
O IFN-γ apresentou-se em elevadas concentrações no período de maior inflamação
periodontal, antes do TP, mostrando correlação positiva fraca (r =0,490; p =0,0282) com o NCI
no baseline. Concordando com Garlet et al. (2003) que mostraram associação entre o aumento da
IFN-γ no FCG com piores condições periodontais. Além disso, o presente estudo também
mostrou que houve tendência a diminuição dos níveis desses marcadores com a melhora do NCI
aos 90 dias.
Em relação a IL-17, os resultados do presente estudo corroboram com os resultados de
Fu et al. (2013) que reforçam a ideia de uma relação direta desse marcador com os parâmetros
clínicos, apresentando redução dos seus níveis após melhora da condição periodontal. Awang et
al. (2014) mostraram maior concentração local e sistêmica dessa citocina na presença da
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periodontite comparado a indivíduos saudáveis. Com relação a E-selectina não foi encontrado
estudos que correlacionassem essas moléculas de adesão ao estado periodontal.
Quanto a IL-1β no FCG, Gamonal et al. (2000) e Kinney et al. (2014) estabelecem que a
presença da periodontite induz maiores níveis locais dessa citocina. O presente estudo também
mostrou correlação dessa citocina com os parâmetros clínicos periodontais, sendo a única que
apresentou associação moderada com o NCI já aos 45 dias (r =0,532; p = 0,0157) e fraca com a
PS aos 90 dias após o TP (r =0,454; p =0,0445). Esses achados estão de acordo com Becerik et
al. (2012) que demonstraram relação dos níveis da IL-1β com a PS e o NCI, expondo uma
tendência de menores níveis locais dessas citocinas após a TP.
O tempo de análise desse estudo pode não ter sido suficiente para evidenciar alterações
significativas no perfil inflamatório sistêmico - 3 meses podem não ter sido suficiente para
detectar as alterações significativas que poderiam ter sido observadas se mais tempo tivesse
sido dado à cicatrização tecidual após TPC. Vale lembrar que a terapia cirúrgica só foi
estabelecida após os 45 dias inicias. Além disso, pode ser detectada grande variabilidade entre
os indivíduos desse estudo inerentes à própria característica sistêmica dos participantes –
DAOP vem acompanhada de outras alterações sistêmicas relevantes e nem sempre bem
quantificadas. Esse pode ser visto como o principal fator de infuência nos resultados, pois
maioria dos estudos que abordaram redução significativa dos marcadores inflamatórios foi
realizada apenas em indivíduos saudáveis sistemicamente (PISCHON et al., 2007; YING
OUYANG et al., 2011; CAÚLA et al., 2014). Entre estes, destaca-se o trabalho de D’aiuto et al.
(2004) que mostraram reduções séricas da IL-6 em 2 e 6 meses após o TPNC, porém esse
resultado foi mais significativo aos 6 meses.
Em outro estudo importante de D’aiuto et al. (2007) ao avaliar níveis séricos de
marcadores como IL-1-β, TNF-α e E-selectina observaram que apesar da redução da Eselectina, o tabagismo e índice de massa corporal influenciaram na liberação sistêmica da
IL-1β e E-selectina mostrando um aumento transitório dos marcadores logo após a terapia.
Sendo assim, pode se dizer que esses fatores de risco interferem na carga inflamatória
sistêmica.
Recentemente, a obesidade foi um dos fatores estudados através de um estudo
experimental que avaliou os efeitos periodontais e sistêmicos em ratos obesos e mostrou que
nesses animais houve maior inflamação sistêmica com quadro clínico periodontal mais severo
(VIRTO et al., 2018). Em um estudo clínico Offenbacher et al. (2009) retrataram os benefícios
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do TP em pacientes com essas condições e mostraram que esse estado de saúde pode anular os
efeitos da terapia e dificultar a redução de marcadores cardiovasculares.
Nesse contexto é possível observar que a carga inflamatória exacerbada desses
indivíduos pode diminuir o efeito do TP, pois a maioria dos participantes vasculares era
tabagista e apresentavam quadro de dislipidemia o que pode ter dificultado a redução dos
marcadores e influenciado nossos achados. A somatória de todas essas alterações sistêmicas
inflamatórias pode também ter intensificado o papel da IL-6 (p=0,0446) e IL-1β (p=0,0266),
principais citocinas da fase aguda, que se apresentaram significativamente aumentadas após a
terapia.
O presente estudo também não encontrou reduções nos níveis locais dos marcadores
inflamatórios após o TP, estando em conflito com os achados de Thunell et al. (2010) que
mostraram redução de 13 citocinas entre elas a IL-6 e IL-1β e Reis et al. (2014) que também
reforça a diminuição desses marcadores no FCG após TP. Nossos resultados também vão de
encontro com Stadler et al. (2016) que observaram níveis reduzidos de IL-1β e IL-17 e Türer
et al. (2017) que notaram menor taxa do TNF-α após a terapia. Mas uma vez, as características
gerais desta amostra podem não ter permitido chegar a significância estatística.
Possível variável que justifique a diferença do presente trabalho seria o efeito do
tabaco, pois entre os 25 participantes 9 eram fumantes e 6 ex-fumantes. Estudo tem
mostrado que tabagistas apresentam a microbiota subgengival modificada, além de
alterações na produção de anticorpos, assim como liberação de citocinas e mediadores
inflamatórios que modificam a resposta do hospedeiro (HAFFAJEE E SOCRANSKY, 2001;
RYDER, 2007).
Estudos demonstraram que no FCG de fumantes a IL-1β, TNF-α, IL-6, MMP-8
estavam em níveis mais altos, tais mudanças podem prejudicar o processo reparador e
regenerativo dos tecidos periodontais e repercutir um efeito negativo após o TP.
Considerando o efeito do tratamento em tabagistas Teeuw et al. (2014) concluíram que os
fumantes se beneficiam menos com a terapia complementando, a literatura recente mostra que
ainda são insuficientes as evidências que provem o impacto da RAR no perfil de citocinas
do FCG desses pacientes com periodontite crônica (BOSTRÖM et al., 2000;
GIANNOPOULOU et al., 2003; RIVERA-HIDALGO et al. 2003; BUNAES et al., 2017;
ESHGHIPOUR et al., 2018).
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Em relação aos parâmetros hematológicos não foi notado alterações significativas 3
meses após o TP. Nossos dados estão de acordo com a revisão sistemática de D’Aiuto et al.
(2013) onde fica claro que as evidências existentes não suportam um efeito positivo do TP
sobre fatores de risco cardiovasculares. No entanto, os próprios autores levantam a
possibilidade de que os fatores de confundimento, inerentes às doenças crônicas, sejam um
empecilho a se chegar a um corpo de evidência científica. Ao contário, Caúla et al. (2014)
identificaram redução nas taxas de colesterol total, LDL e triglicérides com avaliação final
de 6 meses e Oz et al. (2007) que encontrou diminuição nos mesmos marcadores lipídicos,
porém sem mudanças relevantes no triglicérides aos 3 meses. Os resultados de Hada et al.
(2015) contradizem os estudos anteriores mostrando que apesar da redução do triglicérides é
possível encontrar níveis aumentados de PCR, colesterol total, LDL e HDL com 6 meses de
acompanhamento após o TPNC. Diferente dos anteriores, esse estudo avalia uma população
de pacientes cardiovasculares com complicações sistêmicas conflitantes.
Ying Ouyang et al. (2011) através de uma revisão sistemática concluíram que apesar
dos benefícios do TP em relação ao perfil lipídico é possível observar discrepância entre os
resultados, que é explicada pela variabilidade do estado de saúde dos participantes que se
diferenciam quanto à hiperlipidemia, hipertensão ou outras doenças cardiovasculares.
No presente estudo também não foi possível notar benefícios relevantes no perfil
glicêmico após 3 meses do TP. Apesar de Teeuw et al. (2010) e Koromantzos et al. (2011)
fornecerem evidências de que é possível obter o controle glicêmico após 3 meses e 6 meses
do TP, os resultados da literatura ainda tem se mostrado contraditórios. Revisão sistemática
de Simpson et al. (2015) concluiu que as evidências existentes são de baixa qualidade não
sendo possível correlacionar TP com melhora do controle glicêmico e redução da
hemoglobina glicada.
Diante do exposto na literatura, ainda é possível observar uma falta de consenso que
abordem os efeitos do TP sobre marcadores inflamatórios devido a grande variabilidade de
resultados, tais discrepâncias podem ser explicadas pela heterogeneidade de cada indivíduo na
resposta inflamatória frente ao tratamento, que estão relacionadas às diferentes condições
sistêmicas desses participantes. Outra variável importante que deve ser considerada no
presente estudo é a falta dos ajustes dos fatores de confusão, pois muitos fatores de riscos
(dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo) que contribuem para o desenvolvimento da
aterosclerose são fatores comuns com a periodontite podendo fornecer mesmo que
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indiretamente uma ligação fisiopatológica e impedir a clareza dos resultados (BAHEKAR et
al., 2007; LOCKHART et al., 2012).
No tratamento também devem ser considerados esses fatores de risco, pois todos eles
possuem efeito cumulativo para contribuição da doença vascular e a resolução de apenas um
único fator pode não ser suficiente para um impacto notável do TP. O tempo de avaliação
pode ser uma limitação deste trabalho, pois a aterosclerose é uma condição crônica que requer
anos para se manifestar clinicamente, sendo assim uma terapia de semanas pode não surtir
efeitos palpáveis nesses pacientes (BECK E OFFENBACHER, 2005).
Além do curto período de avaliação, o número de participantes do estudo foi pequeno
mesmo que obedecendo aos valores determinados pelo cálculo amostral. Os autores Stewart
e West (2016) aborda a necessidade de estudos clínicos com maiores números de amostras e
avaliações em longo prazo para que se consiga detectar mudanças nos eventos
cardiovasculares em função do TP.
Esse estudo forneceu informações preliminares sobre um possível impacto do TP na
inflamação sistêmica, mostrando correlação dos marcadores inflamatórios com o estado
periodontal nos pacientes com DAOP e periodontite. Até o presente momento foi o primeiro
em avaliar o efeito do tratamento periodontal cirúrgico no perfil inflamatório, lipídico e
glicêmico de pacientes com DAOP.
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7 CONCLUSÃO

Foi encontrada correlação entre os parâmetros clínicos e imunológicos, mostrando que
o TP apresentou uma tendência na redução local das citocinas inflamatórias relacionadas à DP
e na diminuição sistêmica da MMP-8, que é um mediador importante no processo de ruptura
das placas ateroscleróticas.

Contudo, no geral, o TPC não foi capaz de reduzir

significativamente os níveis dos marcadores inflamatórios sistêmicos e locais em pacientes
com DAOP e periodontite.
Ao comparar o perfil inflamatório do grupo tratado (DAOP/DP) com o grupo sem
periodontite (DAOP) não apresentou diferenças significantes nos níveis séricos, apenas no
FCG a IL-1β mostrou-se inicialmente elevada nos pacientes periodontais. Em relação aos
parâmetros hematológicos do grupo tratado, 3 meses após o TP não houve melhora do perfil
lipídico e glicêmico nos pacientes ateroscleróticos.
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