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RESUMO
Durante anos, o tratamento periodontal esteve voltado apenas para remoção do agente etiológico principal.
No entanto, visto que o sistema imunoinflamatório do hospedeiro (patogênese da doença periodontal) é o principal
responsável por promover a destruição dos tecidos periodontais, o uso de agentes que modulem essa resposta foi
introduzido com o objetivo de melhores resultados no controle da doença. Dentre os Moduladores da Resposta
do Hospedeiro (MRH), destacam-se a doxiciclina em dose subantimicrobiana, os anti-inflamatórios não esteroidais,
bifosfonatos, agentes inibidores de citocinas, os moduladores da síntese de óxido nítrico e as lipoxinas. Desta forma,
diante da grande importância que os MRH podem ter no controle da doença periodontal, o objetivo desta revisão é
abordar diversas características e peculiaridades dos principais MRH adjuvantes no tratamento da doença periodontal,
a fim de viabilizar seu uso na prática clínica.
UNITERMOS: Doxiciclina, Anti-inflamatórios não esteroides, Doenças periodontais. R Periodontia 2017; 27: 57-68.

INTRODUÇÃO
A doença periodontal (DP) é caracterizada pela presença
de microorganismos gram-negativos na superfície dental
(Preshaw et al ., 2004). No entanto, as bactérias são
responsáveis por apenas 20% da expressão da doença,
sendo o maior componente para destruição tecidual a
ativação da resposta imunoinflamatória do hospedeiro, que
acaba por afetar os tecidos de suporte do dente (Grossi et
al., 1994; Page & Kornman, 1997; Rizzo et al., 2010; Tariq
et al., 2012).
A partir dos lipopolissacarídeos (LPS), a resposta do
hospedeiro inicia-se com o recrutamento e ativação de
neutrófilos polimorfonucleares (PMN), e a liberação de
espécies reativas de oxigênio (ROS) (Delima & Van Dyke,
2003; Yoshie et al., 2007). Ao mesmo tempo, citocinas
pró-inflamatórias são secretadas, como interleucina (IL)
-1β e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), promovendo
o recrutamento de células imunes, e maior ativação de
PMN, além da liberação de enzimas proteolíticas, como
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metaloproteinases de matriz (MMP) (Sorsa et al., 1988;
Offenbacher, 1996; Van Dyke & Serhan, 2003; Kantarci et
al., 2006; Rizzo et al., 2010; Sculley, 2014). Produtos que
modulam a vasodilatação, como prostaglandinas (PGs), e
a permeabilidade vascular, como leucotrienos (LTs) também
são liberados (Meghji et al., 1988; Gallwitz et al., 1993;
Garcia et al., 1996).
Dessa forma, visto que as bactérias representam o início
da DP, seu tratamento objetiva obter uma superfície radicular
biocompatível por meio da raspagem e alisamento radicular
(RAR), sendo este considerado o tratamento periodontal
básico (TPB) (Paquette & Williams, 2000). No entanto, ainda
é considerado um grande desafio devido à alta resistência
das bactérias, as quais podem permanecer nos sítios mesmo
após o TPB (Tariq et al., 2012).
Assim, baseado nas descobertas a respeito da
patogênese da DP, novas estratégias de tratamento foram
implantadas para viabilizar a modulação da resposta do
hospedeiro, surgindo assim os Moduladores da Resposta do
Hospedeiro (MRH) (Preshaw et al., 2004; Tariq et al., 2012).
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Dose subantimicrobiana de Doxiciclina
As MMPs são produzidas por diferentes células. Quando o
tecido periodontal está saudável, sua produção ocorre a partir
de fibroblastos (MMP-1 ou colagenase-1), e são responsáveis
por controlar a renovação de colágeno. Por outro lado, na
presença de inflamação, a partir dos PMN, há uma excessiva
produção de MMP-8 e MMP-9 (Golub et al., 1995; Golub et
al., 1998a), os quais degradam colágeno tipo 1, predominante
na gengiva e ligamento periodontal (Mariotti, 1993). Além
do mais, a expressão de MMP-13, derivada de tecido ósseo,
também está aumentada e provoca a proliferação de epitélio
no tecido conjuntivo (Uitto et al., 1998; Ejeil et al., 2003).
Desta forma, como as MMPs promovem destruição do tecido
periodontal, um medicamento que atue sobre as mesmas
pode ser importante no controle da DP.
No início dos anos 80, por meio de experimentos com
ratos diabéticos, foi visto que os mesmos apresentavam alta
atividade de colagenase na gengiva, sendo suposto que o
processo estava ocorrendo devido às bactérias presentes no
local (Ramamurthy & Golub, 1983). No entanto, por meio
da administração de minociclina para combater as bactérias,
a mesma acabou provocando uma redução nos níveis de
colagenase (Golub et al., 1983). Desta forma, para comprovar
o efeito do fármaco sobre a colagenase, o mesmo foi utilizado
em animais livres de bactéria, e a minociclina continuou
por atuar nos níveis de colagenase, sendo confirmada a
efetividade das tetraciclinas em inibir a atividade colagenolítica
(MMP) e a destruição do tecido conjuntivo (Golub et al., 1984;
Sorsa et al., 2016).
Desta forma, a partir da metade dos anos 80, as
tetraciclinas passaram a ser reconhecidas como um
tratamento alternativo para DP (Burns et al., 1989; Golub et

al., 1991). Dentre as tetraciclinas, a doxiciclina foi escolhida
por apresentar menor concentração inibitória (Burns et al.,
1989), além de ser mais efetiva em bloquear MMP-8, sendo
considerada segura e interferindo na colagenase sem interferir
com a renovação de tecido conjuntivo normal (Golub et al.,
1995; Smith et al., 1999).
A doxiciclina pode inibir a atividade de MMP por um
mecanismo dependente de cálcio e zinco, ou inibir a produção
de ROS provenientes de PMN (Wasil et al., 1988; Golub et al.,
1998), o que contribui com suas propriedades antimicrobianas
e anti-inflamatórias (Ramamurthy et al., 1993; Ryan & Ashley,
1998). Pode ainda inibir a produção de células epiteliais
derivadas de MMP (Nip et al., 1993), além de contribuir com
a diminuição da quebra de tecido conjuntivo pela diminuição
da expressão de mediadores pró-inflamatórios e citocinas,
aumentar a produção de colágeno e a atividade osteoblástica
e, consequentemente, a formação óssea (Milano et al., 1997;
Golub et al., 1998).
No entanto, apesar de seus benefícios, seu uso durante
um longo período acaba por provocar resistência bacteriana
(Kornman & Karl, 1982). Para resolver este problema, seu uso
em dose subantimicrobiana foi introduzido, sendo utilizada
atualmente na dose de 20 mg, duas vezes ao dia, durante
um período que varia entre 3 a 9 meses (Caton et al., 2000;
Gokhale & Padhye, 2013). Considerada até o momento como o
único MRH aprovado pela U.S. Food and Drug Administration
(FDA) para o tratamento da DP, a dose subantimicrobiana
de doxiciclina (DSD) ao ser administrada durante 2 semanas
por pacientes com periodontite crônica, reduziu a atividade
da colagenase em 60–80% no tecido gengival (Golub et
al., 1990), sendo o mesmo fato comprovado por estudos
posteriores, indicando que a mesma previne a progressão
da doença sem provocar resistência microbiana (Golub et
al., 1994).
Em estudo realizado com sujeitos com periodontite
crônica (PC) submetidos ao TPB seguido pelo uso de placebo
ou DSD (2 meses, intervalo de 2 meses, uso por mais 2
meses), foi visto que a DSD provoca melhora significativa na
profundidade de sondagem (PS) e no nível clínico de inserção
(NCI), além de reduzir a atividade de colagenase (Crout et al.,
1996). Outro estudo demonstrou que o uso de DSD promove
uma redução na atividade de MMP com concomitante
redução dos níveis de degradação de colágeno (Golub et al.,
1997). Ainda, após 4 anos, o mesmo grupo, ao submeter
pacientes ao TPB com o uso de DSD ou placebo (12 semanas,
intervalo de 12 semanas, uso por mais 12 semanas), observou
redução nos níveis de colagenase, confirmando os achados
prévios (Golub et al., 2001).
Com relação aos parâmetros clínicos periodontais,
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O objetivo dessa terapia é alterar a resposta do hospedeiro,
reduzindo os níveis de destruição tecidual, podendo ser usada
como adjuvante no tratamento (Tariq et al., 2012; Gokhale &
Padhye, 2013). Dentre os MRH, destacam-se a doxiciclina em
dose subantimicrobiana, anti-inflamatórios não esteroidais,
bifosfonatos, agentes inibidores de citocinas, moduladores da
síntese de óxido nítrico, mediadores lipídicos (lipoxinas), entre
outros (Tariq et al., 2012; Barbato et al., 2015).
Portanto, diante da grande importância que os MRH
podem ter no controle da doença periodontal, esta revisão de
literatura tem como objetivo abordar diversas características e
peculiaridades dos principais MRH adjuvantes no tratamento
da doença periodontal, a fim de viabilizar seu uso na prática
clínica.
REVISÃO DE LITERATURA

Revista Perio - 4ª REV - 19-12-17.indd 58

19/12/2017 16:33:38

Braz J Periodontol - December 2017 - volume 27 - issue 04 - 27(4):57-68

estudos mostraram que o uso de DSD adjunto ao TPB resulta
em maior número de sítios com resolução da inflamação
(Caton et al., 2000; Caton et al., 2001). Quarenta e seis por
cento (46%), das bolsas de 4-6 mm passaram a ter 3 mm ou
menos de PS após 9 meses em comparação a apenas 34% do
grupo placebo. Além do mais, o uso de DSD previne que sítios
percam inserção ao longo do tratamento. Em ensaio clínico
randomizado (ECR) ficou demonstrado que o uso de DSD
durante 6 meses após TPB em pacientes com periodontite
severa generalizada reduz a PS e previne seu aumento com o
passar do tempo (Novak et al., 2002). Ainda, ao indicar uso de
DSD durante 6 meses após cirurgia de retalho, foi encontrada
uma cicatrização significativamente melhor em comparação
ao placebo com relação a PS (Gapski et al., 2004).
Para identificar a interferência da DSD no crescimento
bacteriano, um estudo realizado com pacientes submetidos
ao TPB com placebo ou DSD, concluiu por meio da coleta
de placa subgengival que a terapia não provoca crescimento
bacteriano ou aparecimento de bactérias oportunistas
(Thomas et al., 1998). Outro estudo encontrou redução de
espiroquetas e bacilos e aumento de cocos, indicando a
presença de microbiota associada com saúde periodontal
(Walker et al., 2000).
Com relação aos seus efeitos colaterais, o uso de DSD é
bem tolerado, sem diferença em relação ao placebo (Caton et
al., 2000), sendo dor de cabeça e resfriado os efeitos adversos
mais frequentes (Preshaw et al., 2004). A American Dental
Association mostrou que RAR sozinha e RAR combinada
com DSD são considerados os tratamentos mais eficientes e
seguros, sendo a DSD responsável por uma melhora de 71%
no NCI comparada a RAR sozinha (Golub et al., 2016).
Anti-inflamatórios não esteroidais
O ácido araquidônico pode ser metabolizado por duas
vias: ciclooxigenase (COX) e lipooxigenase (LOX). A enzima
COX dá origem a duas isoformas, as quais produzem
prostanóides, como PGs, prostaciclinas (PGI2) e tromboxanos
(TXs); já a LOX produz os LTs. COX-1 (constitutiva) é expressa
na maioria das células e tecidos e assegura a homeostase
dos mesmos; já a COX-2 (patológica) está presente,
principalmente, quando há inflamação (Paquette & Williams,
2000; Morton & Dongari-Bagtzoglou, 2001; Salvi & Lang,
2005b).
Neste sentido, foi proposto que o processo de reabsorção
óssea pode ocorrer a partir de PGs, PGI2 e LTs (Klein & Raisz,
1970; Goldhaber, 1971;Goodson et al., 1974; Salvi & Lang,
2005a). Estudos encontraram um considerável aumento nos
níveis de PGE2 em pacientes com periodontite (Goodson et
al., 1974; ElAttar et al., 1976), estando os níveis mais elevados

em pacientes com perda de inserção em comparação aos
pacientes estáveis (Offenbacher et al., 1986). Visto isso, como
os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) bloqueiam a
formação de metabólitos do ácido araquidônico, seu uso
pode ser benéfico no tratamento da DP, sendo classificados
como não seletivos (atuam sobre COX-1 e COX-2) e seletivos
para COX-2, também chamados de coxibes (FitzGerald&
Patrono, 2001).
A primeira descoberta que comprovou a eficiência dos
AINEs foi com o uso da aspirina, onde a mesma inibiu a
produção de PGs pelo bloqueio da COX (Vane, 1971). Já o
primeiro estudo in vivo, realizado em cães com DP durante
12 meses, ao comparar o uso de flurbiprofeno com placebo
em associação com o TPB, observou que o uso de AINE
diminuiu significativamente a perda óssea (Williams et al.,
1984; Williams et al., 1985). Em outros experimentos in
vitro, o uso de indometacina esteve relacionado com uma
redução maior que 50% na reabsorção óssea (Goldhaber et
al., 1973), chegando a bloquear mais de 90% do processo
(Gomes et al., 1976). Ainda, a mesma foi capaz de suspender
a resposta inflamatória aguda, e diminuir a reabsorção óssea
em cães (Nyman et al., 1979), além de suprimir a densidade
osteoclástica em macacos com DP (Weaks-Dybvig et al., 1982).
Ao avaliar a prevalência da DP em pacientes usuários de
AINEs para tratamento de outras doenças em comparação
com não usuários, foi constatado que seu uso está relacionado
com menor inflamação gengival e bolsas mais rasas (Waite et
al., 1981). Ainda, pacientes que receberam flurbiprofeno duas
vezes ao dia, durante 2 anos, tiveram menor perda óssea
em comparação ao grupo placebo (Williams et al., 1989);
além do fato de que o uso de naproxeno (2 vezes ao dia, 3
meses) adjunto ao TPB em casos de periodontite de rápida
progressão promoveu uma significante diminuição na perda
óssea (Jeffcoat et al., 1991).
Para comparar a eficácia de AINEs seletivos e não seletivos,
ratos com DP experimental receberam indometacina (não
seletivo) ou meloxicam (seletivo) durante 7 dias. Como
resultado, ambos os fármacos provocaram inibição da perda
óssea e inflamação. No entanto, meloxicam provocou menor
dano gástrico (Bezerra et al., 2000). Ainda, seguindo o mesmo
modelo de estudo, foi observado que a administração de
celecoxibe (seletivo para COX-2) promoveu uma diminuição
na resposta inflamatória aguda e na perda óssea alveolar
(Holzhausen et al., 2002). Por outro lado, ao incluir o uso de
antibiótico após cirurgia periodontal, o mesmo promoveu
maior ganho de inserção, ao passo que o ibuprofeno não
apresentou efeito benéfico no parâmetro periodontal (Haffajee
et al., 1995), sendo o mesmo resultado encontrado com o
uso de flurbiprofeno na cicatrização tecidual após cirurgia de
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retalho, o qual apresentou os mesmos efeitos que o placebo,
tanto no nível ósseo, como na PS e NCI (Bragger et al., 1997).
No entanto, embora os AINEs possam ter efetividade
no controle da DP, seu uso fica restrito em virtude de seus
efeitos colaterais. O bloqueio de COX-1 provoca danos
gastrointestinais. Além disso, problemas renais também
podem ocorrer, pois tanto PGE2 como PGI2 são responsáveis
pelo controle do fluxo sanguíneo renal e excreção de sal e
água. Já em relação ao bloqueio de COX-2, o mesmo pode
provocar sérios problemas cardiovasculares (Salvi & Lang,
2005a).

Agentes inibidores de citocinas
Citocinas são proteínas regulatórias que controlam as
funções celulares. No entanto, como uma citocina pode
compensar a perda de outra, seu bloqueio não assegura que

uma resposta não seja ativada por vias alternativas (Salvi &
Lang, 2005). Desta forma, visto que na patogênese da DP
as citocinas promovem a destruição dos tecidos, combater
a inflamação controlando esses mediadores vem a ser uma
alternativa na terapia de MRH (Graves & Cochran, 2003). Esse
grupo farmacológico atua neutralizando citocinas que estão
agindo de maneira inadequada, principalmente IL-1 e TNFα,
pela utilização de anticorpos monoclonais ou receptores
proteicos (Elliott et al., 1995; Dinarello, 2004; Levine, 2004).
O uso de terapias anti-citocinas já foi aprovado para
algumas doenças inflamatórias crônicas, no entanto, na
DP, pesquisas ainda estão sendo realizadas (Wooley et al.,
1993). Em modelo animal, o fármaco bloqueou a progressão
da inflamação, o recrutamento de osteoclastos, a perda de
inserção alveolar, e a perda óssea (Salvi & Lang, 2005). Desta
forma, como IL-1 e TNF-α são essenciais para destruição, seu
bloqueio facilita a cicatrização dos tecidos; no entanto, seu
uso prolongado provoca efeitos adversos deletérios (Gokhale
& Padhye, 2013).
Os fármacos disponíveis são Infliximabe, Etanercepte e
Anakinra, estando apenas os dois primeiros disponíveis no
Brasil. Infliximabe é considerado um anticorpo monoclonal
IgG, o qual neutraliza a atividade de TNFα. Ao avaliar a
condição periodontal de pacientes com artrite reumatóide
submetidos ao tratamento com Infliximabe, concluiu-se que
os mesmos apresentavam menor perda de inserção clínica
(Pers et al., 2008). Já o Etanercepte é uma proteína fusionada
que liga o receptor de TNF solúvel ao componente Fc de
IgG1. Ao avaliar sua eficácia em ratos com DP experimental,
foi observado que o fármaco reduz a inflamação e a injúria
tecidual, infiltração de PMN, liberação de óxido nítrico (NO)
e apoptose (Di Paola et al., 2007). Por outro lado, Anakinra é
um receptor antagonista de IL1, bloqueando a atividade de
IL-1 durante a inflamação (Waykole et al., 2009).
Moduladores da síntese de óxido nítrico
NO é uma molécula presente na homeostase tecidual
relacionada com diversos processos biológicos, sendo
produzida por isoenzimas óxido nítrico sintase (NOS) induzidas
(iNOS) em grandes concentrações em resposta a estímulos
pró-inflamatórios (Southan & Szabo, 1996; Brennan et al.,
2003). Em altas concentrações, juntamente com seu produto,
peroxinitrito, passa a ser citotóxica para bactérias, além de
estimular a liberação de mais citocinas, provocando condições
inflamatórias (Boughton-Smith et al., 1993; Middleton et al.,
1993).
Neste sentido, o uso de um inibidor de iNOS, promoveu
redução na perda óssea alveolar e na inflamação gengival,
confirmando que a modulação de NO pode prevenir a
destruição do periodonto (Lohinai et al., 2001). Ainda,
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Bifosfonatos
Osteoprotegerina (OPG) e receptor ativador de NF-kβ
ligante (RANKL) são moléculas que regulam a formação de
osteoclastos e a reabsorção óssea. Enquanto RANKL induz
a diferenciação e ativação de osteoclastos, OPG inibe o
mesmo (Liu et al., 2003; Valverde et al., 2004; Belibasakis et
al., 2005). Para controlar esse processo de reabsorção, o uso
de bifosfonatos pode ser feito em pacientes com DP.
Este fármaco representa uma classe de compostos
químicos estruturalmente relacionados ao pirofosfato, produto
do metabolismo humano com propriedades quelantes de
cálcio. No entanto, ao contrário do pirofosfato, o bifosfonato
é um composto estável e resistente (Rodan, 1998; Rogers et
al., 2000). Os bifosfonatos, devido à alta afinidade com cristais
de hidroxiapatita, impedem o crescimento dos mesmos, o que
aumenta a diferenciação dos osteoblastos e inibe a atividade
osteoclástica (Fleisch, 1997). Além do mais, estudos in vitro
apontam que o mesmo ainda interfere com a atividade de
MMP (Teronen et al., 1999; Nakaya et al., 2000).
Experimentos em modelo animal também comprovaram
sua eficácia. No entanto, dois estudos mostraram que,
embora tenha ocorrido diminuição da perda óssea, os sinais
da inflamação e a PS não foram afetados (Brunsvold et al.,
1992; Reddy et al., 1995). Em estudos com humanos, ainda
há uma divergência de resultados (Salvi & Lang, 2005).
Porém, de maneira negativa, o uso de bifosfonatos pode
provocar osteonecrose nos maxilares, afetando com maior
prevalência a mandíbula. A partir do desenvolvimento desse
processo, o osso da região fica exposto, podendo provocar
mobilidade dentária e até mesmo a perda do mesmo, além de
o osso poder ficar comprometido (Giannobile 2008; Preshaw
2008).
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ratos com deficiência de NO, submetidos ao modelo de
periodontite experimental, apresentaram menor perda óssea
em comparação com o controle (Herrera et al., 2011). Dentre
os fármacos, Guanidina Alquil Mercapto (GAM) bloqueia a
indução da síntese de NO (Lohinai et al., 1998; Lohinai et
al., 2001). Desta forma, concluiu-se que inibidores de NOS
protegem a reabsorção óssea e o processo inflamatório
em ratos (Leitão et al., 2005), podendo se revelarem como
potenciais agentes MRH. No entanto, mais estudos em
humanos são necessários para avaliar os efeitos colaterais e
o benefício terapêutico (Gokhale & Padhye, 2013).

O uso de MRH na Odontologia foi introduzido como
um importante auxiliar para combater a progressão da DP,
representando assim um avanço considerável tanto para os
clínicos bem como para os pacientes (Preshaw 2008) (Tabela
1).
Tendo seu benefício amplamente comprovado por meio
de ensaios clínicos (Preshaw et al. 2004; Salvi and Lang
2005; Preshaw 2008; Reddy et al. 2003), até o momento, o
único modulador aprovado como adjuvante no tratamento
periodontal é a DSD (Salvi and Lang 2005; Preshaw et al. 2004;
Preshaw 2008). A partir do início do tratamento periodontal
básico, o paciente com periodontite crônica, de moderada a

severa, deve iniciar o tratamento com o fármaco na dose de
20 mg, via oral, duas vezes ao dia, 1 hora antes ou 2 horas
após a refeição, durante pelo menos 3 meses (Gokhale and
Padhye 2013).
De acordo com os resultados encontrados por Górska
e Nedzi−Góra (2006), em casos de periodontite severa e
bolsas com PS maior que 6 mm, o TPB sozinho não consegue
eliminar quantidade suficiente de bactéria para promoção
de saúde. Desta forma, para evitar a necessidade de cirurgia
periodontal, o uso de DSD foi realizado. Seu uso promoveu
melhoras significativas nos parâmetros clínicos em relação ao
grupo que foi apenas submetido ao tratamento básico, como
índice de sangramento (IS), índice de placa (IP) e redução na
PS (Gorska and Nedzi-Gora 2006). Concordando com os
resultados, outros estudos também mostraram que o uso da
DSD promove melhoras no NCI e na PS (Crout et al. 1996;
Caton et al. 2000, 2001; Novak et al. 2002). Ainda, autores
demonstraram que além de o seu uso promover melhoras no
NCI e na PS, a DSD também melhora o IS e o IP (Emingil et al.
2004; Choi et al. 2004; Lee et al. 2004). Em revisão sistemática
conduzida por Smiley et al. (2015), por meio do teste estatístico
de meta-análise, foi possível concluir que administração de
DSD em associação com RAR é melhor significativamente que
a RAR sozinha (Smiley et al. 2015).
Como alteranativas ao uso da DSD, AINEs e bifosfonatos
poderiam ser indicados. Porém, ambos estão relacionados
com efeitos adversos significativos aos usuários. Estudos
mostram que o uso de AINEs pode provocar diversos
problemas gastrointestinais (Preshaw et al. 1998; Heasman
et al. 1993; Heasman and Hughes 2014).
Em estudo clínico conduzido em pacientes com doença
periodontal, os mesmos foram submetidos à RAR em
associação com o uso de loxoprofeno (AINE seletivo para
COX-2) durante 28 dias. Como resultado, quando bolsas com
PS maior que 7 mm foram analisadas, o grupo que usou o
AINE foi mais efetivo na redução da PS, podendo o mesmo
ser considerado efetivo no tratamento da DP (Pinho Mde et
al. 2008). Ainda, em estudo realizado com pacientes com DP
apresentando ao menos 4 sítios com PS entre 4 e 6 mm, os
mesmos foram submetidos ao TPB e concomitantemente,
fizeram uso de AINE (tenoxicam) 1 vez ao dia, durante 10
dias. No entanto, como resultado, não foram encontradas
diferenças entre o grupo que recebeu o fármaco e o grupo
que recebeu apenas TPB. Desta forma, diante da ausência
de efeitos complementares significativos no tratamento
periodontal, bem como o fato de seu uso estar relacionado
com complicações no sistema gastrointenstinal, sua prescrição
ao paciente periodontal deve ser questionada (Ozgoren et
al. 2014).
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Análogos de lipoxinas
Estudos no início do século XXI apontaram as lipoxinas
como uma classe de eicosanóides envolvida na regulação
de respostas inflamatórias. No entanto, ao contrário das
moléculas vistas anteriormente, as lipoxinas facilitam a
resolução da inflamação, tendo importante papel como MRH,
podendo bloquear a migração de PMN para região (Van Dyke
& Serhan, 2003; Kantarci & Van Dyke, 2003).
As lipoxinas provêm da cascata do ácido araquidônico,
sendo rapidamente sintetizadas e degradadas. Dessa
forma, análogos da lipoxina metabolicamente estáveis
foram investigados (Serhan et al., 1995), sendo capazes de
bloquearem a secreção de IL-1β a partir de PMN estimulados
por TNF-a, reduzir a migração dos mesmos, e aumentar os
níveis de IL-4. Além do mais, seu uso em camundongos
após introdução de Porphyromonas gingivalis promoveu um
bloqueio na migração de PMN, além da redução nos níveis
de PGE2 (Pouliot et al., 2000). Ainda, por meio do uso de
coelhos expressando altas quantidades de lipoxina e coelhos
normais, ambos com periodontite experimental, a presença
de lipoxina esteve diretamente relacionada com menor perda
óssea e inflamação (Serhan et al., 2003).
DISCUSSÃO
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Com relação ao uso de bifosfonatos, o mesmo esteve
relacionado com a ocorrência de osteonecrose na maxila e/ou
mandíbula, sendo mais frequente na mandíbula. Esse quadro
é caracterizado pela exposição de osso na região, o qual não
consegue cicatrizar no período de oito semanas, podendo
levar a perda do elemento dentário, bem como do osso em
questão (Giannobile 2008; Preshaw 2008).
Em alguns estudos clínicos, a partir do uso de bifosfonatos
em associação com a RAR, foi encontrada uma melhora
significativa nos valores de PS, mobilidade dentária e
cicatrização periodontal (Rocha et al. 2001; Takaishi et al.
2003; Lane et al. 2005). Rocha et al. avaliaram os efeitos
do alendronato em pacientes diabéticos e mulheres após
a menopausa. Como resultado, nesses indivíduos que
apresentam maior susceptibilidade à doença periodontal,
além de apresentaram uma cicatrização prejudicada, o uso
do fármaco pode ter um pequeno benefício adicional, porém
significativo (Rocha et al. 2001).
De forma complementar, embora estudos realizados
em humanos tenham mostrado que o uso de bifosfonatos
pode interferir positivamente sobre a perda óssea alveolar
(El-Shinnawi and El-Tantawy 2003; Jeffcoat et al. 2007), outro
estudo mostrou que injeções intramusculares de 12,5 mg de
neridronato, uma vez por semana, durante 12 semanas, como
complemento ao TPB não tiveram benefício complementar
em relação ao TPB isolado (Graziani et al. 2009). Desta forma,
até o presente momento, não há indicação e aprovação de
bisfosfonatos para o uso como adjuvantes no tratamento da
doença periodontal (Preshaw 2008).
No que se refere aos agentes inibidores de citocinas, ainda
não há estudos clínicos voltados especificamente para seu
uso na DP, estando os estudos relacionados em sua maioria
com pacientes portadores de artrite reumatóide (Heasman
and Hughes 2014). Neste sentido, ao estudar pacientes que
fizeram uso de Infliximabe, foi encontrado que o mesmo pode
inibir a reabsorção óssea em pacientes que apresentam risco
de desenvolver DP, no entanto, as PS não diferiram (Pers et
al. 2008). Ainda, em outro estudo conduzido em pacientes
com artrite reumatoide, o uso de infliximabe provocou menor
sangramento à sondagem (SS) nos pacientes, e menores
valores de PS quando comparados com pacientes com artrite
que não receberam tratamento (Mayer et al. 2009; Mayer et
al. 2013). Concordando com os resultados, Nilsson e Kopp,
mostraram que altos níveis de TNF-alfa circulantes estavam
associados com gengivite e periodontite (Nilsson and Kopp
2008).
No entanto, embora esse grupo possa apresentar
resultados promissores, o clínico deve avaliar sua atuação
com cautela, pois estudos que avaliaram o efeito do fármaco

no tecido ósseo são escassos e, além disso, o medicamento
tem um custo consideravelmente alto (Mayer et al. 2009).
Com o objetivo de comparar a eficácia de um AINE
(Diclofenaco de sódio) e de um inibidor de NOS (Cloridrato
de aminoguanidina) na inibição da perda óssea alveolar em
ratos, Jagadish e Mehta (2014) encontraram como resultado
que ambos os fármacos foram efetivos em inibir a reabsorção
óssea em comparação ao grupo controle (Jagadish and
Mehta 2014). Outro grupo de pesquisadores comparou ainda,
durante 5 dias, o uso de inibidor de NOS seletivo com um
não seletivo em camundongos que foram inoculados com P.
gingivalis. Como conclusão, ambos foram efetivos em reduzir
os níveis de NO. No entanto, as consequências de seu uso
ainda devem ser estudadas (Nemec et al. 2010).
Neste sentido, por meio de estudos recentes, tem-se
visto que análogos das lipoxinas podem vir a ser os novos
MRH de destaque. Foi demonstrado, por meio de estudos em
modelo animal, que os mesmos são eficazes na prevenção
e tratamento da DP. Além disso, esses análogos podem
acelerar a resolução da inflamação, restaurando a homeostase
tecidual, porém, isso ainda precisa ser demonstrado em
ensaios clínicos em humanos (Van Dyke 2008; Preshaw 2008;
Salvi and Lang 2005; Kantarci et al. 2006; Serhan 2008).
A partir de periodontite experimental induzida por
P. gingivalis em ratos, a resolvina E1, depois de aplicada
localmente durante 6 semanas, mostrou-se efetiva na resolução
da inflamação, com redução da PS e reestabelecimento
da perda óssea alveolar (Hasturk et al. 2006). Ainda, em
estudos realizados com coelhos que expressavam maiores
concentrações de lipoxinas, concluíram que estes possuíam
menor inflamação local e perda óssea em modelo de
periodontite experimental induzida por P. gingivalis. Sendo
esse mesmo resultado encontrado quando coelhos receberam
análogos de lipoxina (Serhan et al. 2003).
Ainda, a resolvina E1 promove a resolução da inflamação
e consegue regular o remodelamento ósseo (Gao et al.
2013; Zhu et al. 2013), sendo a mesma capaz de regenerar
o periodonto, bem como promover o desaparecimento da
P. gingivalis sem terapia mecânica e antimicrobiana (Hasturk
et al. 2007). No estudo de Lee et al. (2016), realizado em ratos,
o uso da resolvina E1 esteve associado com a regeneração
do osso alveolar, redução da inflamação e uma mudança na
microbiota gengival (Lee et al. 2016).
Ao estudar neutrófilos, in vitro , de pacientes com
periodontite agressiva, na presença da resolvina E1, as
anormalidades das células foram revertidas (Fredman et al.
2011). Da mesma forma, Hasturk et al. concluíram que os
neutrófilos desses pacientes respondem às resolvinas, mas
não às lipoxinas (Hasturk et al. 2006; Van Dyke 2017).
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De maneira geral, os estudos em modelo animal
têm demonstrado resultados promissores na prevenção
da inflamação gengival e perda óssea em periodontite
experimental. Neste sentido, o uso de análogos das lipoxinas

pode vir a oferecer, futuramente, vantagens terapêuticas
como adjuvantes no tratamento periodontal básico de
pacientes acometidos pela doença periodontal (Preshaw
2008; Salvi and Lang 2005; Van Dyke 2008).

TABELA 1. PRINCIPAIS RESULTADOS CLÍNICOS DO USO DE MRH.

Autor, data

Resultados

Górska e Nedzi−Góra, 2006

DSD + RAR > RAR: parâmetros clínicos, como IS, IP e PS.
20 mg, duas vezes ao dia, durante 3 meses.

Novak et al., 2002

DSD: melhor NCI e PS.
20 mg, durante 6 meses.

Emingil et al., 2004
Choi et al., 2004
Lee et al., 2004

DSD: melhor NCI, PS, IS e IP.
20 mg, duas vezes ao dia, durante 3 meses/ 4 meses/ 9 meses.

Ozgoren et al., 2014

TPB + AINE (tenoxicam) = TPB isolado.
20 mg, uma vez ao dia, durante 10 dias.

Lane et al., 2005

Bifosfonato + RAR: melhor PS e cicatrização periodontal, menor mobilidade dentária.
Aledronato 10 mg/ dia e risedronato 5 mg/dia, durante 12 meses.

Takaishi et al., 2003

Bifosfonato + RAR: redução mobilidade dentária e PS.
Etidronato 200 mg/ dia, administrado oralmente durante 2 semanas, com intervalo de 3 a
6 meses, em um período de 4 a 5 anos.

Rocha et al., 2001

Bifosfonato (alendronato) em pacientes diabéticos: pequeno benefício adicional, porém
significativo, nos parâmetros periodontais.
Aledronato 10 mg/dia, durante 6 meses.

Pers et al., 2008

Infliximabe: inibir reabsorção óssea em pacientes com risco de desenvolver DP.
Infusão 3 mg/kg a cada 6 semanas, duração de 22 meses ou mais,.

Mayer et al., 2013

Pacientes com artrite reumatoide: infliximabe provocou menor SS e PS.
Infusão 3 mg/kg a cada 8 semanas.

CONCLUSÃO
Dentre os diferentes MRH, o uso de DSD, até então
o único modulador aprovado pela FDA, tem se mostrado
benéfico como adjuvante no tratamento da DP. Por outro
lado, devido aos efeitos colaterais deletérios, o uso de AINEs
e bifosfonatos torna-se limitado. Além disso, estudos clínicos
randomizados ainda são necessários para que o clínico possa
usar com segurança os fármacos disponíveis.
ABSTRACT

periodontal disease) is the main responsible for promoting
the destruction of periodontal tissues, the use of agents
that modifies its response was introduced to obtain better
results on disease control. Among the modulators of the host
response (MHR), stand out subantimicrobial dose doxycycline,
non-steroidal anti-inflammatory drugs, bisphosphonates,
cytokine inhibitors, nitric oxide synthesis modulators and
lipoxins. Thus, in view of the great importance that MHR may
have on control of periodontal disease, the purpose of this
review is to address several characteristics and peculiarities of
the main adjuvant MHRs to treat periodontal disease, in order
to make than feasible to use in clinical practice.

For a long time, periodontal treatment was only focused
on removal of the main etiologic agent. However, since
the host immunoinflammatory system (pathogenesis of

UNITERMS: Doxycycline, Anti-inflammatory agents,
non-steroidal, Periodontal diseases.
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