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HOBOLD, Juliana Marcon. Antibioticoterapia sistêmica no tratamento das doenças
periodontais. 2004. 51f. Trabalho de conclusão (Especialização em Periodontia) — curso de
Especialização em Periodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
RESUMO
0 presente trabalho teve por meta revisar a literatura pertinente à aplicação dos
principais antibióticos utilizados na periodontia. Aspectos relativos à microbiologia da doença
periodontal, aos periodontopatógenos mais envolvidos nesta doença e à destruição periodontal
causada por estes foram considerados. Adicionalmente, abordou-se a importância da
utilização de métodos de diagnóstico bacteriológico para auxiliar na escolha do tratamento
periodontal e dos antibióticos mais indicados para cada tipo de doença periodontal. Concluiuse com a pesquisa que os benefícios clínicos e microbiológicos ocorrem em decorrência de
um diagnóstico preciso, para isto é necessário conhecimento da etiologia, microbiologia e
variações dos vários tipos de doenças periodontais. A cultura bacteriana tem como objetivo
auxiliar neste diagnóstico para assim planejar um correto tratamento, visto que este método é
o único que permite a realização do teste de sensibilidade a antibióticos, permitindo assim a
seleção da droga mais apropriada. Entretanto para o sucesso do tratamento periodontal é
necessário selecionar os pacientes com necessidade de uso de antibióticos, pois na maioria
dos casos a terapia mecânica é suficiente para eliminar os patógenos e promover estabilidade
dos níveis de inserção, nos casos indicados, é necessário selecionar o antibiótico mais
apropriado a cada tipo de doença, considerando suas propriedades farmacológicas e efeitos
adversos. Esta seleção deve ser feita, se possível, com o auxilio de diagnóstico microbiológico
através de cultura para permitir a realização do teste de sensibilidade a antibióticos.
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Especialização em Periodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
ABSTRACT
The goal of the present study was to revise the pertinent literature on the application of
the main antibiotics used in Periodontics. Aspects related to the microbiology of the
periodontal disease, the most involved periodontopathogens in this disease and the
periodontal destruction caused by them were considered. The importance of methods used for
bacteriological diagnosis to aid in the choice of the periodontal treatment and in the more
indicated antibiotics for each type of a periodontal disease were approached. In conclusion,
the clinical and microbiologic benefits occur due to a precise diagnosis. Therefore, the
knowledgement of the etiology, microbiology and variations of the several types of the
periodontal diseases are necessary. The bacterial culture is done to aid in this diagnosis for a
correct treatment planning, because this is the only method that allows the accomplishment of
a sensitive test for the antibiotics, allowing the selection of the most appropriate drug.
However, for the success of the periodontal treatment it's necessary to select the patients in
need of antibiotic therapy, since in most of these cases the mechanical therapy is not enough
to eliminate the pathogens and to promote stability of the insert levels. In the suitable cases,
it's necessary to select the most appropriate antibiotic to each type of disease, considering it's
pharmacologic properties and adverse effects. This selection should be made, if possible, with
the aid of a microbiologic diagnosis by means of sensibility tests to different antibiotics.

Palavras Chaves — antibióticos, antibiograma, cultura bacteriana, doença periodontal,
periodontopatógenos, microorganismos.
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1 INTRODUÇÃO

As doenças periodontais são patologias de etiologia complexa e estão associadas

perda de tecidos de suporte dental devido à ação de bactérias presentes na região dento
gengival e à resposta inflamatória do hospedeiro frente a presença destes microorganismos.
Conforme Lóe et al. (1965); Socransky e Haffajee (2002) a placa bacteriana, ou biofilme
dentário, é considerado o principal fator causal das doenças periodontais. Logo, o tratamento
da doença periodontal esta baseado na premissa que estas doenças são de origem bacteriana.
Já foram encontradas 30 a 100 tipos diferentes de bactérias em bolsas periodontais,
além disso, foi estimado que em bolsas profundas existe um número maior que 10 6 bactérias
habitando estes sítios (SOCRANSKY; HAFFAJEE, 1994).
valido salientar que essas bactéri as formam agregados aderidos uns aos outros e
sobre superficies, sendo este denominado placa dental, a qual é considerada um biofilme.
Darveau et al. (1997) conceituou o biofilme como "uma comunidade ecológica com
características próprias como: variedade de microorganismos, cooperativismo metabólico,
sistema circulatório primitivo e desenvolvimento de polissacarideo extracelular para proteção
mútua". 0 conhecimento do conceito de biofilme, das características microbiológicas e dos
microorganismos envolvidos na patogênese das doenças periodontais

é de extrema

importância no momento de tomar a decisão do tipo de tratamento a ser proposto para os
nossos pacientes visto que a organização deste biofilme pode impedir a penetração de drogas.
A doença periodontal pode ser tratada com sucesso por meio da remoção mecânica da
placa bacteriana e do calculo dentário, instruções de higiene bucal e eliminação de fatores que
retêm a placa, porém, alguns pacientes podem não responder ao tratamento de forma
adequada. Sendo assim, o reconhecimento de que as doenças periodontais resultam da ação de
microorganismos específicos, tem levado ao grande interesse em associar a terapia
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antimicrobiana ao tratamento convencional para aumentar a taxa de sucesso nos tratamentos
periodontais.
Diante do exposto, é de suma importância que o cirurgião dentista saiba quais agentes
antimicrobianos podem ser usados eficazmente como auxiliares na terapia periodontal,
considerando a real necessidade do uso de um antimicrobiano e os efeitos que este poderá
exercer em toda microbiota associada à doença.
Vários ensaios laboratoriais têm sido desenvolvidos para a detecção e quantificação
relativa das bactérias presentes nas amostras de placa bacteriana de pacientes. No entanto, o
único teste microbiológico capaz de fornecer informações referentes à susceptibilidade dos
microorganismos aos antibióticos, permitindo assim a seleção da droga mais apropriada, é a
técnica de cultura bacteriana.
Este trabalho tem como objetivo rever a literatura relacionada com a seleção dos
antibióticos mais apropriados para cada tipo de doença periodontal, e salientar as indicações e
vantagens do uso de testes microbiológicos para a detecção de patógenos periodontais
relacionados a fator de risco de instalação ou progressão da doença periodontal.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nos últimos cem anos, especialistas desenvolveram periodicamente novos sistemas de
classificação de doenças periodontais ou refinaram os existentes, desta forma, esta revisão de
literatura respeita a classificação original dos artigos que foram pesquisados. 0 mesmo
acontece com alterações ocorridas na nomenclatura dos periodontopatôgenos envolvidos nas
doenças periodontais.
Em um estudo realizado por Christersson et al. (1988) em 79 pacientes portadores de
periodontite do adulto, os efeitos clínicos e microbiológicos foram avaliados. Analisaram um
total de 428 lesões onde Bacteroides gingivalis foi detectado em 53,1% das lesões que
mostraram perda de inserção, e somente em 4,7% das lesões que apresentaram ganho de
inserção. Setenta porcento das lesões que apresentaram perda de inserção apresentaram B.
gingivalis ou Actinobacillus actinomycetemcomitans,

contra apenas 4,8% das que

apresentaram ganho de inserção. Sendo assim, tanto o uso de antimicrobianos como adjunto
da terapia como a monitoração microbiológica para avaliar o sucesso ou falha do tratamento
de periodontites crônicas do adulto, foram considerados benéficos pelos autores.
Dados microbiológicos realizados por Slots e Genco (1984) indicaram que o
Actinobacillus actinomycetemcomitans, um gram-negativo facultativo, é importante na
etiologia de periodontite juvenil localizada como também em periodontite do adulto severa.
Mandell (1986) mostrou em seus estudos que as infecções periodontais associadas a A.
actinomycetemcomitans não são tratadas prosperamente somente com raspagem e alisamento
radicular e para que o tratamento clinico tenha sucesso, a erradicação ou supressão
significante deste microrganismo deve ser atingida. Nestes estudos, foi sugerido a utilização
de um agente antimicrobiano como adjunto ao tratamento não cirúrgico.
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Gordon et al. (1985) demonstraram que o uso da clindamicina sistêmica associada
raspagem dental favoreceu o tratamento de pacientes portadores de doença periodontal ativa,
apesar do tratamento convencional prévio. Foi encontrada uma redução anual de 10,7% para
0,5% de sítios ativos por paciente. Além disso, houve uma redução no número de bolsas com
mais de 6mm de profundidade e um aumento de sítios com profundidade de sondagem entre 1
e 3 mm. Após 24 meses, o ganho clinico médio de inserção obtido foi de 1,5mm. Estes efeitos
clínicos estavam associados a uma redução no número de espiroquetas, bastonetes móveis e
bastonetes anaeróbios gram-negativos, incluindo Porphiromonas gingivalis e Porphiromonas
intermedia. Porém, a clindamicina não reprimiu permanentemente a P. gingivalis, o que pode
explicar a recorrência de doença observada em alguns pacientes.
Van Winkelhoff et al. (1989) realizou um estudo com 22 pacientes, onde 11
apresentavam periodontite juvenil localizada e 11 periodontite de progressão rápida. Os 22
pacientes apresentaram infecção subgengival por Actinobacillus actinomycetemcomitans.
Receberam tratamento de raspagem e alisamento radicular e uma terapia antibiótica de 250
mg de metronidazol mais 375 mg de amoxicilina, 3 vezes ao dia por 7 dias. A avaliação
clinica e microbiológica deste tratamento foi realizada em 2 a 4 meses e 9 a 11 meses após a
terapia. 0 A. actinomycetemcomitans foi suprimido abaixo dos níveis de detecção em todos os
pacientes em 2 a 4 meses e continuaram indetectáveis em 16 pacientes em 9 a 11 meses após
o tratamento. As condições clinicas também melhoraram notadamente.
A eficácia do agente antimicrobiano, metronicl17o1 (250mg 3 vezes ao dia) foi
avaliado por Loesche; Grossman; Giordano (1993). Os autores observaram que

o

cumprimento no uso correto do medicamento pelo paciente influencia nos resultados obtidos.
Foi mostrado por testes microbiológicos que apenas 56% dos pacientes não supervisionados
cumpriram a prescrição do antimicrobiano. Houve uma redução de necessidades cirúrgicas de

o
8.3 dentes nos pacientes que cumpriram corretamente o uso do medicamento, contra 3.6
dentes nos pacientes considerados não cumpridores.
0 uso da tetraciclina foi introduzido no tratamento periodontal nos anos 70 devido sua
atividade bacteriostatica de largo espectro, porém foram recentemente identificadas várias
outras propriedades como inibição de colagenase, ações antiinflamatórias, inibição de
reabsorção óssea e habilidade para promover a união de fibroblastos nas superficies das
raizes. Uma revisão sobre os estudos da utilização da tetraciclina como adjunto no tratamento
de doenças periodontais foi realizado por Seymour e Heasman (1995). Nesta revisão Seymour
e Heasman mostraram o uso da tetraciclina no tratamento da doença periodontal adulta

crônica na dose de 1 g ao dia por 14 dias como suplemento ao tratamento não cirúrgico. As
observações foram controversas, onde alguns estudos mostravam nenhum efeito clinico
significante, e outros estudos obtiveram um valor particular, eliminando supuração

e

modificando a microflora subgengival em pacientes com periodontite refratária, e ainda
mostraram redução na inflamação gengival e substituição da microflora subgengival
compatível com a saúde, no uso de minociclina 100 mg ao dia por 7 dias, em pacientes com

periodontite de severa a moderada, ambos associados ao tratamento não cirúrgico. Os autores
observaram que a tetraciclina não eliminou o Actinobacillus actinomycetemcomitans em
aproximadamente 50% dos locais depois do tratamento cirúrgico e/ou não cirúrgico associado
minociclina na dosagem de 200mg ao dia por 3 semanas, em pacientes com periodontite
severa generalizada. Foi sugerido que devido à grande complexidade de microflora
subgengival em periodontite de adulto, torna-se mais dificil a erradicação de uma flora que
contém uma alta porcentagem de um ou dois pat6genos. Neste estudo, foi citado que a doença
periodontal refratária tratada usando terapia adjunta com tetraciclina sistêmica tem um papel
de grande importância. Pacientes com este tipo de periodontia usando tetraciclina na dosagem
de lg ao dia por 14 — 21 dias parece estabilizar, caso não pare o processo de doença e suprima
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os patógenos putativos para níveis abaixo de detectáveis. Porém, na ausência de raspagem e
do tratamento de manutenção, este efeito antimicrobiano pode ser por curto prazo,
acontecendo repopulação subsequente. Em relação à doença periodontal juvenil localizada, o
uso da tetraciclina também foi revisada, e mostrou ser amplamente pesquisada devido
associação conhecida de organismos gram negativos sensíveis a tetraciclina, como o A.
actinomycetemcomitans, com a doença. Verificaram que alguns estudos obtiveram um ganho
de inserção clinica utilizando a dosagem de 1 grama ao dia durante 14 dias, e este ganho é
mais freqüente em sítios tratados quando o A. actinomycetemcomitans não está presente.
Seymour e Heasman (1995) demonstraram na pesquisa realizada, o uso de doxiciclina na
dosagem de 100 mg ao dia por 14 dias, neste caso a droga era prescrita como suplemento ao
tratamento não cirúrgico em um estudo duplo-cego, com grupo placebo - controle de 16
pacientes portadores de periodontite juvenil localizada. Após 8 semanas, a droga parecia não
conferir nenhum efeito microbiológico e clinico quando comparada à raspagem e alisamento
radicular somente.
Sefton et al. (1996) realizaram um estudo duplo-cego com a utilização da azitromicina,
um antibiótico com excelente atividade contra uma larga variedade de bactérias orais.
Quarenta e seis pacientes com doença periodontal do adulto severa foram divididos em dois
grupos, sendo que 23 receberam tratamento não cirúrgico e azitromicina na dosagem de
500mg uma vez ao dia por 3 dias e o outro grupo idem com cápsulas de placebo. Após 1, 2, 6,
10 e 22 semana foram observados os resultados clínicos e colhidas as amostras subgengivais
em bolsas com profundidade maior que 6mm para avaliação microbiológica. Nos 44 pacientes
que concluíram o tratamento, os resultados clínicos mostraram uma diminuição significativa
da profundidade de sondagem em bolsas maiores de 6mm no grupo que usou o medicamento.
No teste microbiológico, o maior resultado foi em relação ao número de espiroquetas
presentes em 19 pacientes do grupo placebo na semana 0, e 10, permanecendo na semana 22,
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e dos 21 pacientes do grupo teste que tinham a bactéria apenas 2 continuaram a apresentá-la

na semana 22. Em todas as outras bactérias pesquisadas: Porphiromonas gingivalis,
Porphiromonas intermédia e algumas pigmentadas anaeróbias no grupo teste sempre foram
presentes em menor quantidade. Uma vantagem do uso da azitromicina segundo os autores é
que por ser administrada 1 vez ao dia por apenas 3 dias, o paciente cumpre com mais rigor o
tratamento.
Novos métodos de diagnóstico bacteriológico ajudam na escolha de procedimentos
mais efetivos, como menor tempo de tratamento, dosagem adequada, seleção do dispositivo
ou da droga e aumento da especificidade, adicionalmente, pennitem avaliar pacientes com um
aumento do risco à periodontite recorrente. Isto foi concluído por Rams, Listgarten, Slots em
1991 em um estudo feito com 78 pacientes tratados que participavam de um programa de
manutenção trimestral. A análise microbiológica de 5 patógenos

(Actinobacillus

actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis, Porphiromonas intermédia,
compylobactero rectus e Peptostreptococus micros) mostrou aumento com o passar do tempo
até 42%, aos doze anos de estudo, o que indica que estas proporções elevadas subgengivais
dos principais patógenos juntamente com o aumento da profundidade de sondagem, predispõe
adultos em programas de manutenção a um aumento do risco à periodontite recorrente, e
evidencia a importância do uso do diagnóstico bacteriológico como rotina.
A grande quantidade de Actinobacillus actinomycetemcomitans elou Porphiromonas
gingivalis, na região subgengival, aumenta significativamente o risco para perda de inserção
periodontal. Uma terapia que resulta em supressão destes patógenos em níveis abaixo dos
detectáveis pode barrar a progressão da doença periodontal. Esta avaliação foi realizada por
Flemmining et al. (1998) em 48 pacientes com periodontite de adulto. Neste estudo
perceberam que a raspagem, somente, não era suficiente para eliminar estes microorganismos,
e que a recorrência pode ser atribuida ao fracasso na eliminação de todos os reservatórios
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bacterianos presentes nas mucosas orais, na raspagem incompleta do dente, na presença de
bactérias que permanecem em tecidos gengivais e/ou devido a contaminação por fontes
exógenas. Os 48 pacientes foram divididos em dois grupos, o teste que recebeu raspagem e
alisamento radicular mais a associação com metronidazol (250 mg) e a amoxicilina (375 mg)
três vezes ao dia durante 8 dias e o grupo controle que recebeu apenas a raspagem e
alisamento radicular. Em análise microbiológica após 12 meses de terapia, os pacientes do
grupo teste não apresentaram Actinobacillus actinomycetemcomitans em 50% dos pacientes e
em 8% dos pacientes do grupo controle. Somente 1 dos 18 pacientes (6%) do grupo teste não
foi detectado, e todos os pacientes do grupo controle apresentaram este microorganismo, logo
houve uma persistência ou recorrência após o tratamento em ambos os grupos. Este estudo
realça a importância do uso de antibiótico somente após a identificação microbiológica dos
patógenos periodontais, para que desta forma sejam mais efetivos.
0 sucesso do debridamento mecânico e o uso adjunto das tetraciclinas são bem
aceitos, devido A eliminação do Actinobacillus actinomycetemcomitans, um microorganismo
fortemente associado A periodontite juvenil localizada. 0 A. actinomycetemcomitans é
susceptível as tetraciclinas em níveis presentes no fluido gengival, mas é geralmente resistente
i eritromicina, ao metronidazol e a clindamicina (GENCO, 1996).
Tonetti e Mombelli (1997) concluíram que dentre os métodos de identificação de
periodontopatógenos, a técnica de cultura bacteriana é a única capaz de fornecer informações
da droga mais apropriada. Esta característica faz com que este exame seja parte integrante do
correto tratamento da periodontite agressiva, já que o sucesso desta terapia está centrado na
eliminação dos patógenos periodontalmente suspeitos.
Bactérias das famílias Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae podem atuar como
agravantes de alguns tipos de doenças periodontais como na periodontite refratária

e na

periodontite severa do adulto. Além disso, a cavidade bucal pode servir como reservatório
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destes microorganismos, o que apresenta importância, principalmente em indivíduos
debilitados ou imuno comprometidos. Sabendo que as doenças periodontais são o resultado da
ação de microorganismos específicos, tem sido grande o interesse em associar terapia
antimicrobiana ao tratamento convencional para aumentar a taxa de sucesso nos tratamentos
periodontais. Com isso, Santos e Jorge (1999) utilizaram 65 amostras de microorganismos das
famílias Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae , isolados da cavidade bucal de 51
pacientes, para verificar a sensibilidade, in vitro, a alguns antimicrobianos utilizados na
odontologia. Os resultados demonstraram que todos os microorganismos testados foram
resistentes a penicilinas e sensíveis a ciprofloxacina. Sugerem, porém que seja feita uma
análise microbiológica antes do uso do antimicrobiano, e que a mesma seja repetida um ou
dois meses após a terapia para poder ter certeza de que os patógenos suspeitos foram
erradicados ou significantemente suprimidos. Idealmente a composição da microbiota póstratamento deve ser aquela do periodonto saudável.
0 fumo é um fator de risco estabelecido para periodontite, vários estudos mostraram
que ele esta associado à maior perda de dentes, maior profundidade de sondagem, perda de
inserção e perda óssea. Além disso, os fumantes apresentam uma resposta menor favorável ao
tratamento periodontal, incluindo raspagem e alisamento radicular. Palmer; Matthews; Wilson
(1999) realizaram uma pesquisa implementando o tratamento periodontal não cirúrgico com e
sem metronidazol adjunto nos fumantes e não fumantes, foram 90 pacientes (47 femininos e
43 masculinos) com periodontite moderada a avançada. Todos os pacientes receberam
tratamento de raspagem e alisamento radicular e um grupo, além disso, recebeu metronidazol
sistêmico na dosagem de 200 mg, 3 vezes ao dia por 7 dias. Foram realizados, antes do inicio
do tratamento, as medidas clinicas e exame microbiológico, o qual foi repetido 2 e 6 meses
após a terapia. Concluíram o estudo 84 pacientes e confirmou-se que os fumantes tem uma
pobre resposta ao tratamento comparados aos não fumantes. Houve maior redução de
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profundidade de sondagem nos pacientes não fumantes (média de 1,75 mm) que usaram
metronidazol como adjunto que nos fumantes (média de 1,05 mm). 0 nível de espiroquetas
também foi significantemente menos nos não fumantes.
A placa dentária em bolsas periodontais é estruturada como um biofilme, e este surge
de interações moleculares especificas entre os microorganismos que colonizam a superficie da
raiz, assim, a difusão dos antibióticos é prejudicada dentro da placa subgengival e a atividade
antimicrobiana fica reduzida. Kleinfelder; Muller; Lange (1999) com o propósito de avaliar as
concentrações inibitórias mínimas (CIM) de agentes antibióticos, realizaram uma pesquisa em
56 pacientes com periodontite avançada. Todos os pacientes selecionados não abrigavam
Actinobacillus actinomycetemcomitans subgengivalmente, e dos 56 pacientes um total de 214
colônias bacterianas foram isoladas claramente. Os microorganismos mais prevalentes eram
Fusobacterium nucleatun (38/214), Prevotella oralis (32/214), Peptostreptococcus micros
(34/214) e Porphyromonas gingivalis (32/214). Os antibióticos testados foram tetraciclina na
dosagem de 250 mg 4 vezes ao dia por 14 dias, metronidazol na dosagem de 250 mg 3 vezes
ao dia por 10 dias e amoxicilina mais Acido clavulânico na dosagem de 500 mg 3 vezes ao dia
por 7 dias, em concentrações realizável em fluido crevicular gengival. Avaliando a
suscetibilidade de F. nucleatun a amoxicilina com ácido clavulánico, verificou-se que 11 das
38 culturas bacterianas (29 %) mostraram resistentes, P. micros mostraram resistência em
todos os três antibióticos em 3 a das 34 culturas (12%). Nenhuma resistência foi vista a
quaisquer dos antibióticos testados para P. °rails e P. gingivalis, logo, os resultados deste
estudo sugerem que microorganismos periodontais presentes em pacientes com doença
periodontal avançada podem ser resistentes a agentes antimicrobianos geralmente usados em
terapia periodontal antiinfecciosa. Além disso, os testes convencionais de susceptibilidade
parecem não ser suficientes nestes casos devido ao caráter do biofilme. Para tratar doenças
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relacionadas a placa, a capacidade dos agentes antibióticos para eliminar microorganismos em
um ambiente com biofilme ainda tem que ser descoberta.
Eick; Pfister; Straube (1999) estudaram 66 pacientes com periodontite progressiva
onde acharam 164 espécies de bactérias. As espécies mais encontradas foram: Prevotella
intermedia, Prevotella nigrescens e Porphyromonas gingivalis. Testaram também a
concentração inibitória minima de alguns antibióticos mais usados, são eles: penicilina,
amoxicilina, clindamicina, doxiciclina, metronidazol e ciprofloxacina. Verificaram que 6%
dos microorganismos isolados produziam 13-lactamase, logo eram resistentes a penicilinas,
assim estes antibióticos não devem ser usados como escolha na doença periodontal
progressiva. Nesta doença é comum a presença de Actinobacillus actinomycetemcomitans e
Eikenella corrodens, e estas duas espécies tem resistência natural ao metronidazol e i
clindamicina, sendo assim é importante a identificação destes através de cultura microbiana.
Caso sejam detectados, os autores sugeriram o uso de doxiciclina ou de uma combinação de
metronidazol e amoxicilina. Mostraram também que o A. actinomycetemcomitans é suscetível
à ciprofloxacina.
0 objetivo do estudo realizado por Winkel et al. (1999) foi investigar os efeitos
clínicos e microbiológicos da terapia periodontal não cirúrgica adjunto ao uso de amoxicilina
e ácido clavulânico, em 21 pacientes com periodontite de adulto generalizada. Neste estudo,

foram realizadas medidas clinicas e avaliações microbiológicas e repetidas após 12 meses de
terapia. Todos receberam raspagem e alisamento radicular e instruções de higiene, e após 6
semanas foram reexaminados e distribuído o medicamento (500 mg de amoxicilina 125 mg de
ácido clavuldnico) para um grupo e um placebo para outro grupo, sendo administrado de 8/8
horas por 10 dias. Em resumo, a terapia não cirúrgica junto com amoxicilina e acido
clavuldnico não mostrou ser mais efetiva que a terapia não cirúrgica sozinha, tanto nas
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medidas clinicas como na eliminação de microorganismos patogênicos, mostrando ambos
resultados semelhantes.
0 desenvolvimento de exames laboratoriais capazes de detectar os microorganismos
no sulco gengival ocorreu em decorrência do conceito de especificidade da placa bacteriana,
da necessidade de identificação de indivíduos de risco, assim como de um diagnóstico mais
preciso da doença periodontal. 0 objetivo do trabalho realizado por Cortelli et al. (2000) foi
analisar através de revisão da literatura, os principais ensaios microbiológicos empregados em
periodontia para análise dos componentes da microbiota subgengival. Técnica de cultura
bacteriana, ensaios imunológicos e enzimáticos, provas de DNA, microscopia de campo
escuro e contraste de fase bem como a utilização de marcadores bioquímicos têm sido
utilizados com esta finalidade. As pesquisas encontradas indicam a necessidade de análise
criteriosa para seleção adequada do teste a ser empregado e que a presença de patógenos
subgengivais está relacionada a fator de risco para instalação ou progressão da doença
periodontal.
Tetraciclina é um agente antibacteriano que foi experimentado como suplemento para
terapia não cirúrgica subgengival no tratamento de periodontite juvenil e do adulto. Para
avaliar o efeito a curto e a longo prazo de um protocolo de tratamento que inclui
administração de tetraciclina sistêmica na dosagem de 250 mg 4 vezes ao dia por 3 semanas, e
a intervenção não cirúrgica durante a fase de terapia básica, Ramberg et al. (2001) estudaram
35 pacientes adultos com doença periodontal avançada, as quais foram acompanhados após 1,
3, 5 e 13 anos, neste período participavam de uma terapia de suporte/manutenção de 3 a 4
vezes ao ano. Os resultados no reexame de 1 ano apontavam que o grupo teste apresentava um
ganho no nível clinico de inserção de 0,47 mm, quase tits vezes maior que no grupo controle
(0,16 mm), e garantiu uma redução da microbiota subgengival o que resulta no alivio de
características dos sintomas da desordem. 0 acompanhamento a longo prazo descobriu que
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mesmo com uma terapia de suporte e manutenção, muitos pacientes recorreram com sinais de
infecção e progressão da doença, ficando claro que o efeito da tetraciclina aconteceu durante
os primeiros 12 meses.
Um possível fator responsável pela progressão da doença no pós-tratamento é a
incapacidade da terapia de suprimir patógenos periodontais a níveis compatíveis com saúde
periodontal. Winkel et al. (2001) verificaram que a presença de patógenos periodontais como
Porphyromonas gingivalis, Bacteróides forsythus e Actinobacillus actinomycetemcomitans foi
associado à destruição periodontal continua. Em seu estudo realizado com 54 voluntários com
periodontite de adulto generalizada severa, utilizando em associação à raspagem e alisamento
radicular, dois antibióticos, a amoxicilina na dosagem de 375 mg e o metronidazol na
dosagem de 250 mg de 8/8 horas por 7 dias, alcançando significantemente melhores
resultados clínicos e microbiológicos que somente o tratamento periodontal inicial. Pacientes
que usaram os antibióticos suprimiram o A. actinomycetemcomitans e reduziram a níveis
baixos os patógenos P. gingivalis, B. forsythus e Peptostreptococcus micros em cultura. Os
autores relataram a importância de uma correta raspagem e alisamento radicular para a
completa eliminação de P. gingivalis. Outra observação importante deste estudo é que
pacientes com P. gingivalis negativo não apresentam diferenças significativas entre usar ou
não o antibiótico, reforçando desta forma a importância do teste microbiológico antes de
prescrever o medicamento.
Entre as espécies associadas à doença periodontal, Bacteró ides forsythus

é

considerado um patógeno de extrema importância, sendo associado à periodontite do adulto,
periodontite de progressão rápida e a casos de periodontites considerados refratárias. A
presença desta microbiota é um fator de risco para a doença periodontal, aumentando o risco
de perda de inserção em 2,5 vezes. Lotufo; Pannuti; Saraiva (2001) realizaram teste de
sensibilidade antimicrobiana in vitro (técnica de diluição em agar) para 105 cepas de B.
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forsythus obtidos de pacientes portadores de periodontite. Conforme o teste realizado, o
microorganismo demonstrou ser sensível ao metronida 7°1 (100% das cepas) e a amoxicilina
(94 % das cepas testadas), enquanto 75% e 62% das cepas foram suscetível à tetraciclina e
ciprofloxacina, respectivamente. Sendo assim, a realização de antibiograma, apesar de suas
reconhecidas limitações, é uma norma que deveria ser seguida nos casos de indicação precisa
de antibioticoterapia complementar ao tratamento periodontal convencional.
A periodontite crônica é a mais comum das formas de doença periodontal destrutiva
em adultos, caracterizadas por perda clinica de inserção em decorrência da destruição do
ligamento periodontal e perda de osso de suporte. Em um estudo realizado por Santos et al.
(2002), verificaram que microorganismos da família Enterobacteriaceae e gênero
Pseudomonas apresentaram fatores de virulência capazes de agravar o quadro de doença
periodontal, além de dificultar o tratamento periodontal convencional, reservatórios bucais
destes microorganismos podem comprometer a vida de pacientes debilitados. Dos 88
indivíduos estudados, 43,18% apresentaram estas bactérias na cavidade bucal e 15,9% na
bolsa periodontal, sendo mais prevalentes em indivíduos do sexo masculino. Ao verificar a
sensibilidade dos microorganismos a 17 antibióticos, todas as cepas testadas (n = 65) foram
sensíveis somente à ciprofloxacina quando consideraram o nível sérico atingido após a dose
usual de cada antimicrobiano.
A Academia Americana de Periodontia (1999) classificou a periodontite agressiva em
localizada e generalizada, que é caracterizada pela rápida perda de inserção e severa
destruição óssea em pacientes sistemicamente saudáveis, com tendência a agregação familiar.
Clinicamente, a quantidade de placa é inconsistente com o grau de destruição periodontal.
Além disto outras características podem estar relacionadas com a proporção elevada de
Actinobacillus actinomycetemcomitans e Porphyromonas gingivalis. Conforme Walker e
Karpinia (2002) o exame microbiológico para a identificação dos microorganismos presentes
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é de fundamental importância. Isto porque a microbiota presente é heterogênea, e há uma
significante variação de um paciente para outro. Em um relato de caso clinico desta mesma
doença, realizado por Back; Solis; Jardini (2002) em uma paciente de 23 anos que apresentava

as características da periodontite agressiva, a partir deste diagnóstico, foi solicitado o exame
microbiolágico. Este exame foi feito através de um kit contendo pontas de papel estéril e um

frasco com meio de cultura fornecido pelo laboratório de análise, Periolab (São Paulo). Os
resultados deste estudo mostraram que os

patógenos

identificados (Actinobacillus

actinomycetemcomitans, Prevotella sp e Peptostreptococcus micros) eram sensíveis a
amoxicilina e clavulanato de potássio na dosagem de 500 mg por 7 dias.
Vários estudos têm demonstrado o beneficio do uso adjunto da amoxicilina e
metronidazol com a raspagem e alisamento radicular no tratamento da doença periodontal.

Um estudo de Rooney et al (2002), avaliaram 66 pacientes com doença periodontal crônica
avançada, onde foram divididos em 4 grupos que usam: grupo 1 (AM) — amoxicilina (250

mg) e metronidazol (200 mg); grupo 2 (PM) placebo e metronidazol (200 mg); grupo 3 (AP)
amoxicilina (250 mg) e placebo e grupo 4 (PP) placebo e placebo. Todos os pacientes

receberam previamente raspagem e alisamento radicular. Os resultados demonstraram que os
parâmetros clínicos melhoraram em todos os grupos, mas era maior no grupo AM e menor no

grupo PP. Dados microbiológicos mostraram significante diferenças a favor do grupo AM
comparado aos grupos PP e PM para aeróbios e anaeróbios em 1 mês. Contagens de
Prevotella intermédia foram menores nos grupos que tinham antibiótico associado, sendo

ainda menores nos grupos AM e AP em 1 mês e AM e PM em 3 meses.
Herrera et al. (2002) realizaram uma revisão sistemática dos efeitos de antibiótico
sistêmico na raspagem e alisamento radicular em pacientes periodontais. Após a seleção
inicial, 158 artigos foram identificados por procura manual e eletrônica, porém somente 25
cumpriram o critério de inclusão. Os dados foram agrupados entre estudos usando os mesmos
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antibióticos, para a mesma categoria de bolsa inicial, incluindo pacientes com o mesmo tipo
de periodontite. As conclusões desta meta -análise foram:
1 — Evidências disponíveis indicaram que o uso de antimicrobianos em conjunto com a
raspagem e alisamento radicular pode oferecer um beneficio adicional superior à raspagem
somente, em termos de profundidade de sondagem e nível de inserção clinica, especialmente
em bolsas profundas.
2 — Espiramicina e amoxicilina mais metronidazol em conjunto com debridamento radicular
em bolsas profundas, demonstrou um beneficio estatisticamente significante com relação a
redução de profundidade de sondagem e ganho de inserção clinica.
3 — 0 limite de informação disponível mostrou que o efeito da raspagem e alisamento
radicular adjunto com alguns antimicrobianos aumenta seu poder em formas agressivas de
periodontites. Porém, controle clinico adicional é necessário para estabelecer este beneficio.
4 — A informação sobre efeitos adversos revela que estes foram suaves e freqüentemente
relacionados ao trato gastro intestinal. Efeitos adversos microbiológicos não tem sido testados
para a maioria das drogas. Portanto um antimicrobiano sistêmico pode oferecer um beneficio
em termos de resultados clínicos, especialmente em bolsas profundas, em pacientes com sítios
ativos, com formas de periodontite agressiva, ou com perfil de microorganismos específicos,
sendo nestes casos seu uso justificado.
Vários antibióticos mostraram efetividade quando utilizados em tipos especiais de
doença periodontal, como mostrou a revisão de literatura de Cianco (2002), onde estabeleceu
qual droga é mais indicada para cada tipo de doença. Concluiu que:
- Tetraciclina é efetivo para periodontite agressiva localizada e generalizada;
- Metronidazol para periodontite crônica severa, sem Actinobacillus actinomycetemcomitans;
e periodontite agressiva generalizada;

- Clindamicina é indicada para periodontite agressiva generalizada;
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- Augmentin (amoxicilina mais ácido clavulânico) para periodontite agressiva generalizada;
- Metronidazol mais amoxicilina é indicada para periodontite agressiva localizada;
- Metronidazol mais augmentin é indicada para periodontite agressiva generalizada.
E evidenciou que os antibióticos tem uma efetividade limitada para: peri-implantites, cirurgia
de procedimentos regenerativos e como adjunto para cirurgia de bolsa periodontal.
Periodontopatógenos são transmissíveis entre os familiares. A diminuição do risco
para a transmissão bacteriana entre os pais e crianças pode ajudar a prevenir a periodontite
dentro de uma família. Por isso pode ser oportuno identificar crianças que abrigam bactérias
periodontopatogênicas e erradicar estes organismos antes de eles causarem um desarranjo
periodontal. Com este objetivo que Sirinian et al. (2002) realizaram um estudo com 150
crianças, de 4 a 16 anos, para identificar a freqüência de

Actinobacillus

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Bacter6ides forsythus e Treponema
denticola. 0 método utilizado foi o PCR (Reação de Polimerase em Cadeia). De todos os
pacientes do estudo, 15% apresentaram A. actinomycetemcomitans, 15% P .gingivalis, 14% B.
forsythus e 18% T. denticola.
Com

o

objetivo de avaliar a suscetibilidade bacteriana aos antibióticos

amoxicilina/clavulanato potássico, metronidazol e tetraciclina em pacientes com periodontite
agressiva, Buchmann et al. (2003) realizaram uma pesquisa com 23 pacientes. Mostraram
que a doença periodontal agressiva freqüentemente está associada ao Actinobacillus
actinomycetemcomitans, porém em alguns pacientes ele não está presente, e nestes casos a
terapia antibiótica com amoxicilina mais metronidazol não é necessária, realçando a
importância da avaliação microbiológica antes da administração de antibióticos. Os pacientes
apresentavam defeitos intra-ósseos que excediam 50% do comprimento da raiz, profundidade
de sondagem maior que 5mm pelo menos em 8 locais em cada quadrante, perda de suporte
dental incompatível com a idade, inflamação gengival persistente e mobilidade progressiva.
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No inicio foi realizado análise microbiológica e definido o antibiótico mais adequado para
cada paciente. Todos os pacientes foram monitorados do inicio até 1 ano após o tratamento,
onde eram reavaliados novamente os parâmetros clínicos, análise microbiológico e
suscetibilidade a antibióticos. Os resultados da análise microbiológica: Porphyromonas
gingivalis - inicio estava presente em 82,6, após 1 ano estava presente em 47,8%; Bacteróides
forsythus - inicio 65,2%, após 1 ano 26,1%; Fusobacterium nucleatum - inicio 86,9%, após 1

ano 34,8%; Peptostreptococcus micros - inicio 65,2%, após 1 ano 52,2%.
Quanto a suscetibilidade a antibióticos todas as espécies testadas eram sensíveis a
metronidazol e tetraciclina, enquanto 12,9% e 25,8% de linhagens eram resistentes a
amoxicilina/clavulanato do potássio antes e após a terapia, respectivamente. Todos os
pacientes se beneficiaram da terapia quando avaliados os parâmetros clínicos. As diminuições
médias em profundidade de sondagem foram de 2,8 ± 1,7 mm para usuários de
amoxicilina/clavulanato de potássio, 3,5 ± 1,9 para usuários de metronidazol e 2,4 ± 1,2 para
usuários de tetraciclina. As diminuições comuns em nível de inserção clinica foram de 2,2 ± 1
mm para amoxicilina/clavulanato de potássio, 1,7± 1,2 mm para metronidazol e 3,1 ± 1,4 mm
para tetraciclina. Os autores concluíram que em periodontite agressiva onde a infecção
microbiana resulta em respostas do hospedeiro ampliadas com dano severo de tecidos
periodontais, o uso de informação microbiológica pode ajudar selecionando o melhor regime
antibiótico baseado na presença e nos níveis de patógenos
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3 DISCUSSÃO

3.1 MICROBIOLOGIA DA DOENÇA PERIODONTAL

A placa bacteriana é formada por uma grande variedade de microorganismos, e sua
composição varia significantemente de indivíduo para indivíduo. Algumas espécies estão

associadas a formas especificas de doença periodontal, e têm seu potencial patogênico bem
definido, enquanto que para outros grupos ainda falta evidência cientifica para provar sua
relação com a doença periodontal.
Pannuti e Lotufo (2003) apresentaram o grau de associação entre algumas espécies de

bactérias e a doença periodontal (QUADRO 1).

Associação muito forte
A. actinomycetemcomilans
P. gingivalis

Associação
forte
B. forcythus
P. intermédia
T. denticola

Associação moderada Sob investigação

S. intermedius
P. negrescens
P. micros
F. nucleatum
C. rectus
E. corrodens

Selenomonas sp.
Enterobactérias
Pseudomonas sp.
Staphylococcus sp.

Tabela 1 — Grau de associação entre algumas espécies de bactérias e doença periodontal.
Fonte — Pannuti e Lotufo (2003). Modificado de Haffajee e Socransky, 1994.

Conforme Walker, Karpinia e Baehni (2004) três microorganismos são indicados
como agentes etiológicos de doença periodontal, o Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia. A presença de qualquer destas três

bactérias é considerada indesejada e coloca o indivíduo a um risco para a progressão da
doença.
A maioria dos pesquisadores periodontais concordam que estas bactérias são agentes
etiológicos primários da destruição periodontal. Porém ha evidencias recentes que certos
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agentes viróticos, por exemplo, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, papilomavirus e virus
simples do herpes possa exercer um papel no inicio da periodontite, afetando provavelmente a
resposta do hospedeiro (WALKER; KARPINIA; BAEHNI, 2004).
Embora microorganismos específicos possam ser considerados patógenos periodontais
potentes, tem se tornado aparente que estes são necessários, mas não suficientes para ativar a
doença. A doença periodontal destrutiva é uma conseqüência de uma interação genética, meio
ambiente, hospedeiro e fatores microbianos.

3.2 DESTRUIÇÃO PERIODONTAL

Patógenos periodontais, produzem uma variedade de enzimas e toxinas que podem
causar danos aos tecidos e iniciar a inflamação. Eles produzem produtos nocivos que
destroem e irritam os tecidos. Estas enzimas quebram substancias extracelulares semelhante a
um tipo de colágeno e igualmente à membrana celular do hospedeiro para a produção de
nutrientes para o seu crescimento. Muitas das proteínas moleculares da superficie microbiana
são capazes de estimular uma resposta imune do hospedeiro e são, também, capazes de criar
uma inflamação tecidual local. Estes microorganismos podem destruir os tecidos do
hospedeiro e instigar inflamação e resposta imune, embora o objetivo principal seja sua
multiplicação, crescimento e sobrevivência no interior da bolsa periodontal. Uma vez que os
processos inflamatórios são induzidos, várias moléculas inflamatórias, tal como, proteases,
citocinas, prostaglandinas e enzimas principais são liberadas para taxia dos leucócitos e
fibroblastos da estrutura celular dos tecidos. Os tecidos periodontais começam a perder a
adaptação ao dente e começam a aumentar e inflamar. Nas periodontites, a conexão tecidual
com o dente é destruída, as células epiteliais proliferam apicalmente ao longo da superfície
radicular e a bolsa começa a se aprofundar. Além disso, os osteócitos começam a destruição
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óssea. O acúmulo de placa subgengival aumenta e, conseqüentemente, ha um aumento da
densidade microbiana, ajudando a propagação da destruição desta lesão periodontal
(KINANE, 2001; LINDHE; KARRING; LANG, 1997; DARVEAU et al., 1997;
SCHWARTZ et al., 1997).

3.3 MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE PATOGENOS PERIODONTAIS

0 desenvolvimento de exames laboratoriais capazes de detectar os microorganismos
no sulco gengival ocorreu em decorrência do conceito de especificidade da placa bacteriana, e
da necessidade de identificação de indivíduos de risco, assim como de um diagnóstico mais
preciso da doença periodontal. Os principais ensaios microbiológicos empregados em
periodontia para análise dos componentes da microbiota subgengival são: técnicas de cultura
bacteriana, ensaios imunológicos e enzimáticos, provas de DNA, microscopia de campo
escuro e contraste de fase, bem como a utilização de marcadores bioquímicos (CORTELLI et
al., 2000).
De acordo com Zambom (1994) os testes para diagnóstico de patógenos periodontais
podem ser indicados:
1)

para diagnóstico inicial e plano de tratamento;

2)

para monitorar a eficácia do tratamento;

3)

para selecionar intervalos apropriados entre as consultas de manutenção;

4)

para determinar sítios ativos de doença periodontal;

5)

para determinar pacientes de risco;

6)

para aplicação mais freqüente de métodos preventivos.
Conforme Rams, Listgarten

e Slots (1991) novos métodos de diagnóstico

bacteriológico ajudam na escolha de procedimentos mais efetivos, como menor tempo de
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tratamento, dosagem adequada, seleção do dispositivo ou da droga, aumento da
especificidade, e permitem avaliar pacientes com um aumento do risco A periodontite
recorrente.
Um ensaio ideal para uso clinico deveria ser rápido o suficiente para fornecer os
resultados enquanto o paciente se encontra no consultório, simples o suficiente para ser
realizado pelo pessoal odontológico com pouco treino ou experiência, e de custo
relativamente baixo.
Neste capitulo enfatizaremos apenas a cultura bacteriana, visto que a partir deste, é
possível adquirir informações A respeito da susceptibilidade dos microorganismos aos
antibióticos, permitindo assim a seleção da droga mais apropriada (TONETTI; MOMBELLI,
1997). Esta técnica fornece a maior parte dos microorganismos presentes, o que apresenta
maior impacto na seleção do antimicrobiano. As amostras de placa são colhidas de bolsas
periodontais com o auxilio de pontas de papel absorvente e então são rapidamente colocadas
em um frasco contendo um meio de transporte, para garantir a viabilidade dos
microorganismos. No laboratório, as amostras são homogeneizadas e semeadas em vários
tipos de meios de culturas e incubadas em condições de aerobiose e anaerobiose. Após um
adequado período de incubação as placas são examinadas e as colônias isoladas subcultivadas,
sendo então as culturas bacterianas isoladas e identificadas por meio das características
morfológicas e de coloração das colônias e por testes bioquímicos específicos (PANNUTI;
LOTUFO, 2003).
Todavia esta técnica é dispendiosa e utiliza muito tempo, necessitando de pessoal
especializado. Os fatores limitantes associados a esta técnica incluem: a dificuldade no
crescimento de espiroquetas e alguns bacilos móveis em meio de cultura, a perda de
viabilidade dos microorganismos durante o transporte, o cultivo e a identificação apenas de
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algumas espécies. Porém, atualmente a cultura bacteriana ainda é vista como padrão ouro em
relação aos demais testes (PANNUTI; LOTUFO, 2003).

3.4 SELEÇÃO DOS PACIENTES COM NECESSIDADE DO USO DE ANTIBIÓTICOS

A doença periodontal pode ser tratada com sucesso por meio de remoção mecânica da
placa bacteriana e do cálculo dentário, instrução de higiene bucal e eliminação de fatores que
retêm a placa. Na maior parte dos casos, esta terapia mecânica é suficiente para eliminar os

patógenos e promover estabilidade dos níveis de inserção. Alguns pacientes, no entanto,
podem apresentar formas "refratárias" de doença periodontal, isto 6, não respondem ao
tratamento convencional de maneira adequada. Além disso, uma proporção da população
pode apresentar periodontite agressiva, também dificil de ser controlada apenas com o
tratamento mecânico (ARMITAGE, 1999).
A permanência de

patógenos

virulentos,

como

o

Actinobacillus

actinomycetemcomitans, pode promover perda de inserção mesmo que o paciente venha a
manter uma higiene bucal razoável. Esta permanência pode ocorrer devido A capacidade de

invasão tecidual de determinadas bactérias, ou devido ao fato de residirem em sítios de dificil
acesso aos instrumentos periodontais, como nos casos de furcas, concavidades radiculares e
bolsas muito profundas. Além disso, alguns estudos, como o de Adriaens, Deboever e

Loesche (1988) mostraram a penetração de bactérias até mesmo em túbulos dentinários. Este
estudo foi concordante com os de Slots e Genco (1984), Christersson et al. (1985) e Mandell
et al (1996) os quais mostraram que as infecções periodontais associadas ao Actinobacillus
actinomycetemcomitans

não são debeladas prosperamente somente com raspagem

e

alisamento radicular, e sugerem teste microbiológico e um agente antimicrobiano como
adjunto ao tratamento não cirúrgico, na presença deste microorganismo.
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Sallum, Casati e Nociti (2002) relataram em sua pesquisa que pacientes portadores de
periodontites crônicas que apresentam colapso continuo, mesmo após tratamento mecânico
convencional, podem beneficiar-se com o uso de antimicrobianos sistêmicos. Conforme esses
autores além desses pacientes, portadores de periodontites agressivas

e de condições

sistêmicas predisponentes as doenças periodontais devem ser considerados para o uso de
antibióticos. Outra indicação são os processos agudos (abcessos periodontais, gengivites e
periodontite necrosante) com envolvimento sistêmico ou sinais de disseminação da infecção
como febre, mal-estar, perda de apetite e linfodenopatia.
Nestas circunstancias, a administração de agentes antimicrobianos como tratamento
coadjuvante a terapia mecânica deveria ser indicado, porém sob algumas condições conforme
Magini e Schiochett (2001):
1) identificação do patógeno periodontal responsável pela instalação da doença;
2) susceptibilidade da bactéria A droga;
3) necessidade do patógeno não desenvolver resistência ao antibiótico;
4) exposição do agente antimicrobiano em concentração efetiva durante período adequado
de tempo;
5) fornecimento de pouco ou nenhum efeito colateral.
Estas drogas podem chegar na bolsa periodontal por duas vias: por via sistêmica,
absorção intestinal e passagem pela corrente sanguínea até o fluxo gengival e por aplicação
local da droga diretamente na bolsa. Neste trabalho abordamos o uso de antimicrobianos
sistêmicos como coadjuvante da terapia periodontal, assim como suas vantagens
desvantagens.

e
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3.5 SELEÇÃO DO ANTIBIÓTICO

Diversos antibióticos têm sido utilizados no tratamento da doença periodontal, entre
eles tetraciclina, penicilina, metronidazol, clindamicina; ciprofloxacina e azitromicina. Esses
antibióticos podem ser utilizados isoladamente ou combinados entre si.
A seleção do antibiótico deve levar em conta as características do ambiente
subgengival e a prevalência das bactérias causadoras da infecção. Eles tem sido agrupados de
acordo com o seu mecanismo de ação (MAGINI; SCHIOCHETT, 2001):
1) inibição da síntese da parede celular da B — lactamase, notavelmente penicilinas
(amoxicilina), ácido clavulinico e cefalosporina;
2) inibição da síntese do DNA, metronidazol;
3) inibição reversível da síntese de proteína, destacando-se a tetraciclina incluindo a
minociclina, clindamicina, espiramicina e eritromicina.
Conforme Lotufo et al. (2002) cada pat6geno apresenta um perfil de sensibilidade
antimicrobiana diferente. Por exemplo, Bacteróides forsythus é sensível ao metronidazol,
porém algumas cepas podem ser resistentes à amoxicilina, tetraciclina e ciprofloxacina.
Algumas cepas, do Actinobacillus actinomycetemcomitans são resistentes ao metronidazol, no
entanto a combinação de metronidazol (250 mg) com amoxicilina (375 mg) é eficiente na
eliminação desta bactéria. Por sua vez, bacilos entéricos gram-negativos podem ser resistentes
is penicilinas em geral, mas sensíveis is ciprofloxacina. Devido a essa variação no perfil de
sensibilidade antimicrobiana, a escolha errada de um antibiótico pode promover o
crescimento de espécies resistentes e o desenvolvimento de uma superinfecção. Assim o uso
racional de um agente antibiótico deve ser precedido do diagnóstico microbiológico.
O antibiótico escolhido para o tratamento da periodontite deveria ser um que: chegue
prontamente ao local da infecção e se concentre em níveis terapêuticos no fluido crevicular e
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tecido gengival, tenha efeitos colaterais mínimos no hospedeiro, tenha ação eficaz sobre os
microorganismos e ofereça relação risco/beneficio positiva (SALLUN; CASATI; NOCITI,
2002).

3 5 1 Penicilinas

As penicilinas são compostos naturais e semi-sintéticos que agem inibindo a síntese da
parede celular bacteriana, fazendo com que esta perca sua integridade.

Sao indicadas em

infecções agudas resultantes de bactérias gram-positiv as. Dentre as penicilinas, a amoxicilina
demonstrou ter um maior espectro de ação e ser capaz de atingir níveis plasmáticos mais
elevados que outras penicilinas, sendo atualmente a primeira escolha para o tratamento de
infecções periodontais agudas com envolvimento sistêmico, como nos casos de abscessos
periapicais e periodontais associados A drenagem, e da gengivite ulcerativa necrosante aguda
(GUNA) quando estiver associada i dor severa, febre e linfodenopatia (TUNES; RAPP, 1999;
SALLUM; CASATI; NOCITI, 2002; PANNUTI; LOTUFO, 2003).
A maior dificuldade de utilização das penicilinas naturais em periodontia é pela
resistência primal-4 do Actinobacillus actinomycetemcomitans a esse tipo de droga, porém
estudos com uso da amoxicilina, uma penicilina semi-sintética, tem mostrado bons resultados
sobre este microorganismo (BACK; SOLIS; JARDINI, 2002). Outra dificuldade é devido a
presença de microorganismos produtores de 13-lactamase, que são enzimas capazes de destruir
o anel B-lactdmico das penicilinas convertendo-as em Acido penicilóico, o qual não possui
atividade antimicrobiana (PANNUTI; LOTUFO, 2003).
Devido a esta dificuldade na pesquisa realizada, dificilmente encontrou-se estudos
realizados com o uso somente de penicilina para o tratamento de doença periodontal, esta
sempre vem associada com clavulanato de potássio, onde este sal exerce uma ação inibitória
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sobre as B-lactamases, unindo-se irreversivelmente a estas enzimas inativando-as, ou

associada ao metronidazol que será discutido adiante.
Na pesquisa realizada por Eick; Pfister; Straube (1999), 66 pacientes com periodontite
progressiva, apresentaram 164 espécies de bactérias. Os autores concluíram que 6% dos
isolados produziam B-lactamase, logo eram resistentes as penicilinas. Assim este antibiótico
isolado não deve ser usado como escolha na doença periodontal progressiva.
Outro estudo, realizado por Winkel et al. (1999) onde 21 pacientes com periodontite
de adulto generalizada, foram tratados com a associação de amoxicilina (500 mg) e ácido
clavulanico (125 mg) de 8/8 horas por 10 dias depois de realizada a raspagem e alisamento
radicular e comparados à raspagem e alisamento radicular somente. Os resultados mostraram
que a associação da terapia não cirúrgica com o uso do medicamento não mostrou ser mais
efetiva que a terapia não cirúrgica sozinha, tanto nas medidas clinicas como na eliminação de
microorganismos patogênicos, mostrando ambos resultados semelhantes.
No estudo de Lotufo; Pannuti; Saraiva (2001), onde isolaram 105 cepas de
Bacteróides forsythus, obtidos de pacientes portadores de periodontite, patógeno este
associado a vários tipos de doença periodontal como periodontite de adulto, periodontite de
progressão rápida e casos de periodontites consideradas refratárias, realizaram teste de
sensibilidade microbiana e concluíram que este microorganismo é sensível à amoxicilina em
94% dos casos.
A associação de amoxicilina com o Acido clavulinico também mostrou ser efetiva em
um estudo realizado por Back; Solis; Jardini (2002), quando uma paciente de 23 anos de idade
apresentando características de periodontites agressiva, foi submetida a um exame
microbiológico e os patógenos identificados foram: Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Prevotella sp.e Peptostreptococcus micros, e eram sensíveis a amoxicilina (500 mg) e
clavulanato de potássio (125 mg), tendo sido prescritas de 8/8 horas por 7 dias.
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0 principal efeito adverso no uso de penicilinas é a hipersensibilidade, que ocorre em
0,6% a 10% dos pacientes. A toxicidade direta é rara. Adicionalmente, pode ocorrer diarréia,
redução da eficácia dos anticoncepcionais e haver antagonismo com antibióticos
bacteriosaticos como eritromicina e tetraciclina.

3.5.2 Tetraciclinas

As tetraciclinas constituem um grupo de antibióticos bacteriostiticos de amplo
espectro que inibem a síntese de proteínas bacteriostaticas, que foram amplamente utilizadas.
Devido a isto, existe um grande número de cepas resistentes reduzindo sua utilidade clinica.
Na odontologia destacam-se o cloridrato de tetraciclina, e os derivados semi-sintéticos como
doxiciclina e a minociclina que são mais lipofilicas o que resultam em melhor absorção e
assim melhor penetração sistêmica, desta forma, doses menores e menos freqüentes podem de
administradas (WALKER; KARPINIA; BAEHNI, 2004). Investigações conduzidas na década
de 1980 revelaram bons resultados da administração de cloridrato de tetraciclina (250 mg) de
6/6 horas por 2 semanas, associada ao tratamento mecânico. No entanto, esta eficácia tem

diminuído devido ao seu uso indiscriminado e conseqüente aparecimento de espécies
resistentes (ASSAF; BARBOZA, 1998; TUNES; RAPP, 1999; SALLUM; CASAT1;
NOCITI, 2002; PANNLJTI; LOTUFO, 2003).
Estudos foram realizados avaliando o efeito das tetraciclinas no tratamento de
periodontites agressivas localizadas, demonstrando que sua utilização estava associada com a
eliminação da inflamação gengival e com o ganho clinico de inserção, provavelmente devido
sua ação contra o Actinobacillus actinomycetemcomitans. Outras propriedades recentemente
identificadas foram: a inibição de colagenase endógena, e que protege o colágeno e fortalece a
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resistência do hospedeiro; ações antiinflamatórias; inibição de reabsorção óssea e habilidade
para promover a união de fibroblastos nas superfícies das raizes (RAMBERG et al., 2001).
Em uma revisão da literatura sobre o uso da tetraciclina como adjunto no tratamento
de doenças periodontais, realizada por Seymour e Heasman (1995), foi destacando que os
resultados encontrados eram contraditórios, alguns autores mostraram nenhum efeito clinico
significante e outros que o medicamento eliminou supuração e modificou a microflora
subgengival em pacientes com periodontite refratária, e ainda reduziu a inflamação gengival e
promoveu a substituição da microflora subgengival para uma compatível com saúde no uso de
100 mg de minociclina ao dia por sete dias em pacientes com periodontite severa para
moderada, ambos associados ao tratamento não cirúrgico. Nesta mesma revisão, citaram uma
pesquisa onde a tetraciclina não eliminou o Actinobacillus actinomycetemcomitans em
aproximadamente 50% dos sítios após o tratamento cirúrgico ou não cirúrgico associado A
administração de 200 mg de minociclina ao dia por três semanas para pacientes com
periodontite severa generalizada.
Conforme Genco (1996), o debridamento mecânico e o uso das tetraciclinas são bem
aprovados, devido A. eliminação do

Actinobacillus actinomycetemcomitans,

um

microorganismo associado A periodontite juvenil localizada. No entanto Walker, Karpinia e
Baehni (2004) consideram que a tetraciclina associada à raspagem e alisamento não é capaz
de reprimir o A. actinomycetemcomitans

de todos os pacientes com este tipo de doença.

Verificaram, neste estudo, que a doxiciclina e minociclina podem suprimir com mais
efetividade este microorganismo, mas não erradicar totalmente de todos os sítios.
Para avaliar o efeito a curto e a longo prazo de um protocolo de tratamento que inclui a
administração de 250 mg de tetraciclina de 6/6 horas ao dia por três semanas, e a intervenção
não cirúrgica durante a fase de terapia básica, Ramberg et al. (2001) trataram 35 pacientes
com doença periodontal avançada, os quais foram avaliados após 1, 3, 5 e 13 anos e os
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resultados no reexame de 1 ano o grupo teste havia ganhado 0,47 mm no nível de inserção a
sondagem, quase três vezes mais que no grupo controle (0,16 mm), e garantiu uma redução da
microbiota subgengival, o que resulta no alivio de características dos sintomas da desordem.
0 acompanhamento a longo prazo revelou que mesmo com uma terapia de suporte e
manutenção, muitos pacientes apresentaram recorrência de infecção e progressão da doença,
ficando óbvio que o efeito da tetraciclina aconteceu durante os primeiros 12 meses. Lindhe
(1981) mostrou que ocorre recorrência da doença em 25% dos pacientes com periodontite
agressiva localizada que foram tratados com tetraciclina.
Cianco (2002) estabeleceu qual droga é mais indicada para cada tipo de doença
periodontal e concluiu que a tetraciclina é efetiva para periodontite agressiva localizada e
generalizada.
As reações adversas mais freqüentes são náuseas, vômitos, diarréia, fotosensibilidade e
risco de superinfecçã'o com bactérias e leveduras. Estas drogas não devem ser prescritas
durante a gravidez e para crianças até 8 anos, pois se depositam em ossos e dentes,
provocando retardo no desenvolvimento esquelético e formação de manchas dentárias ou
hipoplasia de esmalte.

3.5.3 Metronidazol

E um quimioterápico bactericida ativo contra microorganismos anaeróbios, porém não
tem efeito contra bactérias aeróbias

e microaeróbias,

logo

o

Actinobacillus

actinomycetemcomitans, um gram-negativo facultativo, tem resistência natural a esta droga.
Seu mecanismo de ação envolve a síntese de DNA bacteriano, causando morte celular.
Diversos estudos têm demonstrado sua eficiência na redução de profundidade de bolsa, no
ganho clinico na inserção e aumento do nível ósseo radiográfico (PALMER, 1999). Os níveis
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do metronidazol no fluido sulcular são levemente maiores que aqueles encontrados no soro,
resultando em concentrações letais para muitas bactérias da placa.
A eficácia de 250 mg de metronidazol administrando de 8/8 horas foi avaliada por
Loesche; Grossman; Giordano (1993) e concluíram que apenas 56% dos pacientes cumpriram
a prescrição do antimicrobiano e nestes ocorreu uma redução de necessidades cirúrgicas de
8,3 dentes, contra 3,6 dentes dos pacientes considerados não cumpridores.
Lotufo; Pannuti; Saraiva (2001) mostraram que as 105 cepas de Bacteró ides forsythus
obtidas de pacientes portadores de periodontite eram 100% sensíveis ao metronidazol. Em
outra pesquisa, realizada por Buclunann et al. (2003), que estudou 23 pacientes com
periodontite agressiva onde os resultados encontrados foram: Porphyromonas gingivalis
(82,6%),

Bacteróides forsythus

(65,2%),

Fusobacterium nucleatum (86,9%)

e

Peptostreptococcus micros (65,2%), e quanto a susceptibilidade antibiótica todas as espécies
testadas eram sensíveis ao metronidazol.
No estudo de Cianco (2002) onde estabeleceu qual droga é mais indicada para cada
tipo de doença, concluiu que o metronidazol é indicado para periodontite crônica severa, sem
presença do

Actinobacillus actinomycetemcomitans,

e

para periodontite agressiva

generalizada.
É importante salientar que ao considerar o uso de metronidazol como coadjuvante no
tratamento das periodontites, deve-se lembrar do espectro limitado de atuação desta droga.
Isto é importante para restringir o seu uso para tratamento de pacientes com microbiota
reconhecidamente anaeróbia. 0 uso dessa droga em patógenos não susceptiveis poderia
exarcebar a doença. Esta droga pode causar efeitos colaterais como dor de cabeça, náusea,
vômito, diarréia e gosto metálico na boca. A ingestão de bebidas alcoólicas durante a
tratamento com esta droga resulta em acúmulo de acetaldeido no sangue, causando dores
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abdominais, náuseas e vômitos. Este antibiótico passa para o leite materno e, portanto, não
deve ser prescrito para mães no período de lactação (SALLUM; CASATI; NOCITI, 2002).
Os melhores resultados se apresentam quando o metronidazol é utilizado associado
com amoxicilina como veremos adiante.

3.5.4 Ciprofloxacina

A ciprofloxacina é um antimicrobiano bactericida de amplo espectro o qual inibe a
replicação de DNA bacteriano. Este apresenta excelente atividade contra Enterobactérias,
Pseudomonas aeruginosa e vários microorganismos gram-negativos, porém, muitas bactérias
anaeróbias são resistentes a este medicamento (LOTUFO; PANNUTI; SARAIVA, 2001).
Santos e Jorge (1999) realçaram que bactérias das famílias Enterobacteriaceae e
Pseudomonadaceae podem atuar como agravantes de alguns tipos de doença periodontal,
como a periodontite refratária e a periodontite severa do adulto. Nesta pesquisa utilizaram 65
amostras de microorganismos destas duas famílias, isoladas da cavidade bucal de 51
pacientes, para verificar a sensibilidade in vitro a alguns antimicrobianos utilizados na
odontologia. Os resultados mostraram que todos os microorganismos foram resistentes i
penicilina e sensíveis A ciprofloxacina.
No estudo realizado por Eick; Pfister; Straube (1999), em 66 pacientes portadores de
periodontite progressiva, foi detectado o Actinobacillus actinomycetemcomitans como sendo
susceptível A ciprofloxacina.
Esta droga pode causar nausea, desconforto abdominal, diarréia e fotosensibilidade,
podendo passar pela placenta e para o leite materno, portanto é contra indicada para gestantes
e mulheres no período de lactação. Adicionalmente a sua administração potencializa o efeito
de anticoagulantes.
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3.5.5 Chndamicina

A clindamicina é um derivado semi-sintético da lincomicina. Em baixas concentrações
ela exibe atividade bacteriostitica. Entretanto, exibe ação bactericida contra vários
microorganismos sensíveis em concentrações facilmente alcançadas, in vivo, sendo eficazes
contra vários microorganismos gram-positivos, anaeróbios e facultativos, e gram-negativos
anaeróbios, não incluindo espiroquetas. Atualmente, é o antibiótico de escolha para o
tratamento de processos agudos com envolvimento sistêmico, em pacientes alérgicos
penicilina (TUNES; RAPP, 1999; SALLUM; CASATI; NOCITI, 2002).
Este medicamento associado a raspagem e alisamento radicular favoreceu o tratamento
de pacientes portadores de doença periodontal ativa. Houve redução no número de bolsas com
mais de 6 mm de profundidade e um aumento de sítios com profiindidade de sondagem entre
1 e 3 mm. Estes efeitos clínicos estavam associados a redução no número de Porphyromonas
gingiva/is e Porphyromonas intermédia, porém não reprimiu permanentemente o P.
gingivalis, o que pode explicar a recorrência da doença observada em alguns pacientes
(GORDON et al., 1985).
A clindamicina foi indicada para o tratamento de periodontite agressiva generalizada
no estudo de Cianco (2002). JA no estudo de Eick; Pfister; Straube (1999) e Walker, Karpinia
e Baehni (2004) concluíram que o Actinobacillus actinomycetemcomitans e a Eikenella
corrodens têm resistência natural a esta droga.
No entanto, devido a administração deste antibiótico ter sido associado à colite
pseudomembranosa, uma superinfecção potencialmente fatal causada por

Clostridium

difficile, mais freqüentemente que por outros antibióticos, seu uso foi limitado e aconselha-se
cautela. Clindamicina apresenta ainda antagonismo com a eritromicina e a azitromicina
(PANNUTI; LOT'UFO, 2003).
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3.5.6 Azitromicina

Este antibiótico inibe a síntese protéica bacteriana, podendo ser bacteriostático ou
bactericida de acordo com a concentração e a espécie bacteriana. Ela apresenta como
vantagens seu amplo espectro de ação e suas excelentes características farmacocinéticas. Por
apresentar meia vida prolongada, pode ser administrada uma vez ao dia, favorecendo a
cooperação do paciente com o tratamento (ANDRADE, 1999). Em concordância com este
estudo, Sefton (1996), estudando 46 pacientes com doença periodontal adulta severa que
receberam tratamento não cirúrgico e 500 mg de azitromicina uma vez ao dia por três dias. Os
resultados clínicos mostraram uma diminuição significante em profundidade de sondagem das
bolsas maiores que 6 mm, e diminuição no número de Porphyromonas gingivalis,
Porphyromonas intermédia e de algumas bactérias pigmentadas anaeróbias. 0 autor realçou a

vantagem deste medicamento por ser administrado uma vez ao dia por três dias apenas,
ocorrendo o cumprimento com mais rigor do tratamento pelo paciente.
Conforme Walker, Karpinia e Baehni (2004) este antibiótico mostra boa atividade in
vitro

contra vários patogenos gram-negativos, incluindo todos os soros tipos de Actinobacillus

actinomycetemcomitans e Porphyromonas gin givalis.

No entanto Tramontina (2000) não demonstrou beneficios clínicos adicionais com a
associação da azitromicina ao tratamento mecânico.

A azitromicina apresenta baixa toxicidade, e os principais efeitos colaterais são
náuseas, dor abdominal e diarréia. É excretada pelo leite materno, logo contra indicada para
lactantes.
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3.5.7 Associação de Metronidazol e Amoxicilina

Uma vez que a microbiota subgengival encontrada na doença periodontal consiste em
uma variedade de pat6genos que podem apresentar susceptibilidade diferente aos diversos
antimicrobianos, o uso de uma combinação de antibióticos pode ser de grande valia no
tratamento medicamentoso das periodontopatias. 0 uso destas associações representa

uni

aumento no espectro de ação, possibilitando uma ação mais eficaz que é conseguida com uma
droga isolada. Além disso, previne o surgimento de bactérias resistentes e possibilita a
utilização de dosagens inferiores devido ao sinergismo obtido entre algumas drogas (TUNES;
RAPP, 1999; SALLUM; CASATI; NOCITI, 2002; PANNUTI; LOTUFO, 2003).
A associação mais utilizada no tratamento de doenças periodontais avançadas,
principalmente As relacionadas com o Actinobacillus actinomycetemcomitans é a do
metronidazol (250 mg) com a amoxicilina (375 mg) que tem sido largamente estudada. Isto é
comprovado por vários estudos, como o de Van Winkelhoff et al. (1989) em 22 pacientes com
periodontite juvenil localizada e periodontite de progressão rápida, todos infectados por A.
actinomycetemcomitans, que receberam tratamento de raspagem e alisamento radicular e
terapia com metronirlazol (250 mg) e amoxicilina (375 mg) de 8/8 horas por sete dias. A
avaliação microbiológica demonstrou que o A. actinomycetemcomitans foi suprimido abaixo
dos níveis de detecção em todos os pacientes, e as condições clinicas melhoraram
notadamente. Flemming et al. (1998) utilizaram a mesma metodologia com 48 pacientes com
periodontite de adulto, estes pacientes eram contaminados por altos indices de

A.

actinomycetemcomitans e/ou Porphyromonas gingivalis. Após 12 meses do tratamento não
apresentaram A. actinomycetemcomitans em 50% dos pacientes e somente em 6% dos
pacientes não foi detectado o P. gingivalis, logo houve uma persistência ou recorrência deste
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microorganismo. Isto realça a importância do uso de antibiótico somente após a identificaçã o.
microbiológica dos patógenos periodontais, para que sej am mais efetivos.
A associação destes dois medicamentos também foi utilizada em conjunto com
raspagem e alisamento radicular no estudo de Winkel et al. (2001) onde participaram deste
estudo 54 voluntários com periodontite do adulto generalizada severa infectados por
Porphyromonas gingivalis, Bacteráides forsythus e Actinobacillus actinomycetemcomitans.
Isto alcançou significantes resultados clínicos e microbiológicos. Em concordância com estes
resultados esta o estudo de Rooney et al. (2002) com 66 pacientes portadores de doença
periodontal crônica avançada.
Em uma revisão da literatura realizada por Herrera et al. (2002) avaliando os efeitos de
antibióticos sistêmicos na raspagem e alisamento radicular em pacientes portadores de
alterações periodontais, também concluíram que esta associação demonstrou um beneficio
estatisticamente significante com relação à redução de profundidade de sondagem e ganho de
inserção clinica.
Cianco (2002), estabeleceu a droga mais indicada para cada tipo de doença periodontal
e considerou o metronida7o1 associado com a amoxicilina indicado para a tratamento de

periodontite agressiva generalizada.
Esta associação não é indicada para todos os pacientes, pois não tem efeito sobre
Pseudomonas ou gram-negativas entéricas que, conforme pesquisas, atingem 14% das lesões
avançadas nos Estados Unidos (SLOTS; FEIK; RAMS, 1990). Quando a Eikenella corrodens
está presente, e esta é relativamente comum em lesões periodontais e é considerada um

patógeno periodontal putativo, também não deve ser indicada a associação
metronidazol/amoxicilina, pois ela é resistente ao metronidazol e pode ser resistente
amoxicilina devido a produção de 13-lactamase (WALKER; KARPINIA; BAEHNI, 2004).
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consenso a superioridade desta combinação com a raspagem e alisamento radicular,
conforme Slots e Ting (2002), é a melhor escolha para aproximadamente 70% dos pacientes
com periodontites avançadas, porém não deve ser utilizada indiscriminadamente, sendo a
cultura bacteriana e testes de suscetibilidade sempre recomendado.

3.5.8 Associação de Metronidazol e Augmentin (Amoxicilina mais Acido Clavulânico)

Não oferece real vantagem sobre a associação metronidazol/amoxicilina na maioria
vasta dos casos de periodontites. Esta associação pode ser (Ail em casos de tratamentos de
doenças periodontais que envolvem o Eikenella corrodens, pois como este microorganismo é
relativamente resistente ao metronidazol e pode ser resistente à amoxicilina devido a
produção de f3-lactamase, o ácido clavulânico exerce uma ação inibitória sobre as 13lactamases, unindo-se irreversivelmente a estas enzimas, inativando-as e permitindo assim
uma melhor ação do antibiótico (WALKER; KARPINIA; BAEHNI, 2004).
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4 CONCLUSÃO

0 principio da utilização de drogas antimicrobianas no tratamento das doenças
periodontais está baseado na premissa que estas doenças são multifatoriais, com relevante
importância da origem bacteriana. 0 conhecimento dos microorganismos envolvidos e o seu
grau de associação na patogênese da doença periodontal é de extremo valor no momento de
tomar a decisão de qual medicamento deverá ser indicado.
Atualmente a cultura bacteriana é vista como padrão ouro em relação aos outros testes,
visto que este é o único teste capaz de fornecer informações a respeito da susceptibilidade dos
microorganismos aos antibióticos, permitindo assim a seleção da droga mais apropriada.
Dentre os vários antibióticos mais utilizados para o tratamento da doença periodontal
concluímos que:
• Penicilinas:
- penicilinas naturais são pouco utilizadas isoladamente devido a resistência
primária do Actinobacillus actinomycetemcomitans a essa droga;
- amoxicilina,

penicilina semi-sintética, mostra bons resultados sobre

Actinobacillus actinomycetemcomitans;
- uma dificuldade na utilização desta droga é a presença de microorganismos
produtores de 0-lactamase, por isso geralmente são utilizadas em associação com
o ácido clavulinico, que liga-se irreversivelmente a estas enzimas inativando-as.
• Tetraciclinas:
- foi indicada para o tratamento de periodontite agressiva localizada e
generalizada;
- apresenta capacidade de eliminação do Actinobacillus actinomycetemcomitans

e apresenta propriedades como inibição de colagenase endógena, ações
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antiinflamatórias, inibição de reabsorção óssea e habilidade em promover a
união de fibroblastos nas superfícies das raizes;
- seu uso indiscriminado levou a uma diminuição de sua eficácia pelo
aparecimento de espécies resistentes.
• Metronidazol:
- Actinobacillus actinomycetemcomitans tem resistência natural a esta droga:
- Bacteróides forsythus é sensível a este medicamento.
• Ciprofloxacina:
- Actinobacillus actinomycetemcomitans

mostrou ser sensível a este

medicamento;
- é indicada quando se suspeita

da

presença

de superinfecção por

enterobactérias.
• Clindamicina:
- é indicada aos pacientes alérgicos à penicilina;
- não apresenta boa ação sobre o Actinobacillus actinomycetemcomitans;
- apresenta forte associação com a colite pseudomembranosa, o que exige
cautela na sua administração.
• Azitromicina:
- apresenta grande ação na diminuição de Porphyromonas gingivalis e
Porphyromonas intermédia;
- apresenta boa atividade in vitro contra vários patógenos gram negativos,
incluindo todos os soros tipos de Actinobacillus actinomycetemcomitans;
- apresenta grande vantagem por ser administrado uma vez ao dia por três dia
apenas, o que promove maior colaboração do paciente.
• Associação do Metronidazol e Amoxicilina:
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-

é a melhor escolha para aproximadamente 70% dos pacientes com

periodontites avançadas;
- sua ação é efetiva na eliminação Actinobacillus actinomycetemcomitans;
Porphyromonas gingivalis e Bacteróides forsythus, alcançando significativos
resultados clinicos e microbiológicos.
• Associação de metronida7o1 e Augmentin (amoxicilina mais ácido clavulânico):
não oferece real vantagem sobre o metronidazol/amoxicilina na maioria
vasta dos casos de periodontites;
pode ser útil em casos de tratamentos de doenças periodontais que envolvem
o Eikenella corrodens.
Há evidências suficientes na literatura para indicar o uso de antimicrobianos
sistêmicos como coadjuvantes da raspagem no tratamento de certas formas de doenças
periodontais, porém, deve ser utilizada de maneira racional, lembrando que cada patógeno
apresenta um perfil de sensibilidade antimicrobiana diferente, e assim, o ideal seria que a
escolha do antibiótico mais apropriado para cada caso fosse baseada no diagnóstico
microbiológico.
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