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n RESUMO: O estudo ava liou o efe ito de irri ga ções com gel de Metro ni da zol a
20% como coad ju vante à ras pa gem e ali sa mento radi cu lar (RAR) em paci en tes 
com doença peri o don tal. Foram inclu sos neste estudo cego seis paci en tes
com no mínimo três sítios em den tes unir ra di cu la res com Pro fun di dade de
Son da gem entre 5-7 mm e BANA-positivos. Após RAR, os 32 sítios foram
dis tri bu í dos ale a to ri a mente em um dos gru pos: grupo – 1; RAR, grupo – 2;
RAR + irri ga ção com gel pla cebo; grupo 3 – RAR + irri ga ção com gel de
Metro ni da zol a 20%. As irri ga ções foram rea li za das após a RAR ini cial, 7, 14
e 21 dias após. Os parâ me tros clí ni cos de Índice de Placa, Índice Gen gi val,
Pro fun di dade de Son da gem, Nível de Inser ção Clí nica e San gra mento à Son -
da gem foram rea li za dos antes do tra ta mento, 60 e 90 dias após, e a ava li a -
ção mi cro bi o ló gica foi rea li zada com o Teste BANA antes do tra ta mento e
90 dias após. Os resul ta dos demons tra ram uma redu ção nos parâ me tros clí -
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ni cos sem dife rença esta tis ti ca mente sig ni fi cante entre os três gru pos, com
exce ção da Pro fun di dade de Son da gem, na qual o grupo 3 pro mo veu uma
redu ção esta tis ti ca mente sig ni fi cante em rela ção aos gru pos 1 e 2 aos 60 e 90 
dias. Os gru pos 2 e 3 pro mo ve ram uma redu ção esta tis ti ca mente maior nos
sítios BANA-posi ti vos que o grupo 1. Esses resul ta dos suge rem que a asso ci a -
ção de irri ga ção com gel de Metro ni da zol a 20% à RAR demons trou efe i tos
clí ni cos e micro bi o ló gi cos seme lhan tes à tera pia de RAR iso lada. 

n PALAVRAS-CHAVE: Irri ga ção; doen ças peri o don tais; metro ni da zol; géis.

Intro du ção

A doença peri o don tal des tru tiva pode ser carac te ri zada como uma
série de infec ções com ple xas, que atin gem um ou mais sítios peri o don -
tais den tro da cavi dade bucal,8 e ocor rem em razão da pre sença de
micror ga nis mos espe cí fi cos na placa sub gen gi val.6, 14, 16, 25, 27

Já foi demons trado que o sucesso do tra ta mento peri o don tal con -
siste na remo ção da placa bac te ri ana supra gen gi val e, prin ci pal mente,
na com pleta remo ção da placa sub gen gi val por meio da ras pa gem e ali -
sa mento radi cu lar (RAR).26 Esse pro ce di mento leva a uma mudança da
micro bi ota sub gen gi val, redu zindo pro por ções de espé cies peri o don to -
pa to gê ni cas e tor nando esta com pa tí vel com a saúde peri o don tal.20 No
entanto, exis tem cer tos paci en tes que apre sen tam res posta ne ga tiva
aos dife ren tes pro ce di men tos tera pêu ti cos, havendo perda con tí nua de
inser ção.26

Uma vez que a doença peri o don tal é uma situ a ção em que bac té -
rias ana e ró bias são agen tes eti o ló gi cos espe cí fi cos, tem sido dese já vel
o emprego de uma tera pia quí mica espe ci fi ca mente ativa con tra esses
mi cror ga nis mos peri o don to pa to gê ni cos como coad ju vante ao tra ta -
mento de RAR.4, 14

O Metro ni da zol é um anti bió tico sin té tico, bac te ri cida, de espec tro
res trito, que atua espe ci fi ca mente con tra bac té rias ana e ró bias, medi an te 
a ini bi ção da sín tese do DNA des ses micror ga nis mos.5 

Com o obje tivo de pro mo ver uma tera pia anti mi cro bi ana mais con -
tí nua, aumen tando a expo si ção do medi ca mento no inte rior das bol sas
pe ri o don tais, vários Dis po si ti vos de Libe ra ção Lenta (DLL) têm sido
desen vol vi dos.3 Tais dis po si ti vos apre sen tam como prin ci pal van ta gem
o fato de pro por ci o nar altas con cen tra ções do medi ca mento com o mí -
nimo ou a ausên cia dos efe i tos cola te rais da admi nis tra ção sis tê mica,
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man tendo o nível cons tante do medi ca mento den tro dos limi tes dese ja -
dos e melho rando o acesso no sítio da doença.6, 28

Diver sos tra ba lhos com gel de Metro ni da zol têm sido rea li za dos na
ten ta tiva de ana li sar a sua efe ti vi dade no tra ta mento das doen ças peri o -
don tais, como mono te ra pia, como adjunto à RAR e nos perío dos de ma -
nu ten ção.2, 8, 10, 21, 22, 28, 29

Sendo assim, o obje tivo deste tra ba lho foi ava liar os efe i tos da apli -
ca ção sub gen gi val de um gel de Metro ni da zol a 20%, sobre a RAR em
pa ci en tes com doença peri o don tal crônica.

Mate rial e método

Par ti ci pa ram do pre sente estudo seis paci en tes, sele ci o na dos na
Clí nica de Peri o don tia da Facul dade de Odon to lo gia de Ara ra quara.
Esses paci en tes eram por ta do res de doença peri o don tal crônica, sendo
quatro do sexo femi nino e dois do sexo mas cu lino, com idade vari ando
entre 29 e 40 anos. A ade são do paci ente à pes quisa foi obtida por meio
de um termo de con sen ti mento que con ti nha infor ma ções deta lha das a
res pe ito da pes quisa, seus obje ti vos, con se qüên cias, tipos de tra ta men -
t o, ris cos e des con for tos decor ren tes das tera pias.

Ini ci al mente, os paci en tes foram sub me ti dos a uma anam nese em
que os requi si tos bási cos para a sele ção da amos tra se base a ram na
his tó ria médica nega tiva: com rela ção a febre reu má tica ou a pro ble mas 
car día cos que neces si tas sem de anti bi o ti co te ra pia pro fi lá tica; dis fun -
ções hepá ti cas, renais ou dis cra sias san güí neas; de estado ges ta ci o nal
e/ou uso de con tra cep ti vos nos 3 meses ante ri o res ao estudo ou du -
rante ele; de anti bi o ti co te ra pia e/ou de tera pia peri o don tal nos últi mos
6 meses e/ou o uso de antis sép tico ou irri ga dor bucal como parte dos
hábi tos de higi ene bucal. Pos te ri or mente a essa anam nese, os paci en te s
sele ci o na dos foram enca mi nha dos para uma tri a gem clí nica, na qual
cada um deve ria apre sen tar no mínimo três sítios com Pro fun di da de de
Son da gem entre 5 e 7 mm em den tes unir ra di cu la res, dife ren tes, um em
cada qua drante, de pre fe rên cia homó lo gos. Após uma semana, foi rea li -
zado o exame clí nico pro pri a mente dito e os dados foram ano ta dos em
fichas indi vi du ais. Nessa mesma con sulta, os paci en tes rece be ram ins -
tru ções de higi ene bucal (IHB), moti va ção e RAR nos sítios ele i tos pa ra a
pes quisa (período T0). Para tais pro ce di men tos, foram uti li za das cu re tas
da série Gra cey (New mar), limas do tipo Hirschfeld e Dun lop (Ne w mar).
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A esco lha do tipo de tra ta mento para cada sítio se deu por dis tri bu i -
ção sim ples após a ras pa gem dos sítios esco lhi dos para a amos tra,
sendo inclu í dos em um dos três gru pos: Grupo 1 – somente RAR (dez
sítios); Grupo 2 – RAR + irri ga ção com gel pla cebo (dez sítios); Grupo 3 –
RAR + irri ga ção com gel de Metro ni da zol a 20% (doze sítios). Tanto a
RAR como as irri ga ções foram rea li za das por um único ope ra dor, dife -
ren te do exa mi na dor que ava liou os parâ me tros clí ni cos ini ci ais e pos -
te ri o res medi ções.

O gel uti li zado neste estudo foi espe ci al mente desen vol vido pela dis -
ci plina de Far ma co téc nica da Facul dade de Ciên cias Far ma cêu ti cas do
Cam pus de Ara ra quara – UNESP –, tendo como base um polí mero car bo -
xi vi ní lico (car bo pol), que não pos sui ati vi dade anti mi cro bi ana e é bio -
com pa tí vel, sendo ampla mente uti li zado na indús tria far ma cêu tica como
veí culo de medi ca men tos.1 O pla cebo é o car bo pol, na con cen tra ção de
0,5%, enquanto o gel de Metro ni da zol é com posto de pla cebo (car bo pol),
acres cido do sal de Metro ni da zol a 20%. Após 1 semana, os paci en tes
retor na ram à clí nica para o tér mino das ras pa gens dos sítios que não es -
ta vam inclu í dos na pes quisa, para a rea li za ção de novas irri ga ções dos
den tes que per ten ciam aos gru pos 2 e 3 e o con trole de hi gi ene bucal. O
pe ríodo das irri ga ções con sis tiu em qua tro apli ca ções de gel sub gen gi -
vais rea li za das sema nal mente (dias 0, 7, 14, 21). As irri ga ções foram rea -
li za das com seringa de insu lina e agu lha hipo dér mica com diâ me tro de
0,6 m m e ponta romba, com um cur sor de plás tico, que deli mi tava a Pro -
fun di dade de Son da gem, pre vi a mente medida. À me dida que se rea li zou
a irri ga ção, a agu lha foi sendo recu ada para fora da bolsa, até que o gel
che gasse no nível da mar gem gen gi val, toman do -se sem pre o cui dado
para que não extra va sasse para as áreas adja cen tes. Aos 60 (T1) e 90 (T2)
dias, após o período ini cial (T0), cada paci en te retor nou à clí nica, onde
foram ava li a dos os mes mos parâ me tros clí ni c o s. Sete dias após a aná lise
clí nica dos 90 dias, os paci en tes foram sub me ti dos ao teste micro bi o ló -
gico BANA, sendo con si de rado o mes mo no T2 (Figura 1).

A aná lise clí nica foi rea li zada de acordo com os parâ me tros a se gu i r:

Índice de Placa (IPL) – rea li zado de acordo com a meto do lo gia de Sil -
ness & Löe:24

l Grau 0 = Não há placa bac te ri ana na área gen gi val da super fí cie den -
tal, pas san do-se uma sonda.
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l Grau 1 = Há um filme de placa ade rido à mar gem gen gi val e área adja -
cente ao dente. A placa somente pode ser reco nhe cida pas san do-se
uma sonda sobre a super fí cie den tal (invisí vel a olho nu).

l Grau 2 = Há mode rado acú mulo de depó si tos moles den tro do sulco
gen gi val, mar gem e/ou super fí cie den tal adja cente (pode ser vista a
olho nu).

l Grau 3 = Há abun dante acú mulo de depó si tos moles den tro do sulco
gen gi val, mar gem e/ou super fí cie den tal adja cente.

Índice Gen gi val (IG) – rea li zado de acordo com Löe:13 

l Grau 0 = Gen giva nor mal: a gen giva apre sen ta-se firme, colo ra ção
rósea ou rosa pálida e super fí cie opaca, com mar gens finas e grau
variá vel de pon ti lhado. À son da gem, com sonda mili me trada, mos -
trará ser firme.

l Grau 1 = Infla ma ção lige ira: a mar gem gen gi val apre senta lige ira
mudança de colo ra ção (aver me lhada ou ver me lho-azulada). Não há
san gra mento à son da gem. 

l Grau 2 = Infla ma ção mode rada: a gen giva apre sen ta-se ede ma ci ada,
bri lhante e aver me lhada ou ver me lho-azulada. Há san gra mento à son -
da gem. 

l Grau 3 = Infla ma ção severa: a gen giva apre sen ta-se mar ca da mente
aver me lhada ou ver me lho-azulada, ede ma ci ada e aumen tada com ul -
ce ra ções. Ten dên cia ao san gra mento espon tâ neo. 

Reces são Gengi val (RG) – medido da dis tân cia da mar gem gen gi val
livre até a jun ção cemen to-esmalte (J.C.E), com a sonda mili me trada.
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Ex.S      T0     7d     14d     21d        T1                        T2

    (Ini cial)                            (60 dias)                (90 dias)

FIGURA 1 – Esquema de tra ta mento.

Ex.S: Exame de Sele ção – Anam nese e Tri a gem Clí nica.

• Período das irri ga ções dos gru pos 2 e 3, nos dias 0, 7, 14, 21.

T0ð Aná lise clí nica e micro bi o ló gica ini cial + RAR;

T1ð Aná lise clí nica 60 dias após a RAR ini cial;

T2ð Aná lise clí nica e micro bi o ló gica 90 dias após a RAR ini cial.



Nível de Inser ção (NI) – dado pela dis tân cia entre a por ção mais api cal
son dá vel e a jun ção cemen to-esmalte (J.C.E.) e medido com uma sonda 
mili me trada.
Pro fun di dade de Son da gem (OS) – dado pela dis tân cia da por ção mais
api cal son dá vel e a mar gem gen gi val livre, medida com a sonda mili me -
trada.
San gra mento à Son da gem (SS) – ava li ado pela pre sença (+) ou ausên cia
(-) de san gra mento após 20 segun dos da son da gem com a sonda mili -
me trada.

A aná lise micro bi o ló gica foi rea li zada com o BANA TESTE (PE -
RIOS CAN®, Oral B), o qual per mite a detec ção de um grupo de mi -
cror ga nis mos peri o don to pa to gê ni cos ana e ró bios: Porphyro mo nas
gin gi va lis, Tre po nema den ti cola e/ou Bac te ro i des forsythus na placa
bac te ri ana sub gen gi val. Esses micror ga nis mos pro du zem uma enzima 
se me lhante à trip sina, que hidro lisa o subs trato N-Benzoyl-DL Argi ni -
ne- 2-Naphthylamide (BANA) quando levada à incu ba ção, pro du zindo
uma rea ção cro mó gena pro por ci o nal à quan ti dade de enzima pre sen t e.

Para veri fi car a hidró lise do BANA, foi uti li zada a meto do lo gia pro -
posta por Loes che et al.,18 que con siste nos seguin tes pas sos: as amos -
tras de placa sub gen gi val foram colhi das e depo si ta das em uma tira de
fil tro embe bida com o rea tivo (BANA), loca li zado na parte infe rior do
car tão. Após ati va ção por ume de ci mento com água des ti lada, o corante 
negro de Evans, loca li zado na por ção supe rior do car tão, este foi do -
brado de modo que as par tes supe rior e infe rior entras sem em con tato.
O car tão foi incu bado em uma uni dade de aque ci mento a 55oC por 15
minu tos. Os resul ta dos foram ano ta dos de acordo com a rea ção cro mó -
gena esta be le cida:

l resul tado posi tivo – pre sença da cor azul;
l resul tado nega tivo – ausên cia de cor azul.

Aná lise esta tís tica

O estudo dos efe itos que os fato res grupo e período, bem como os
efe i tos da inte ra ção entre eles sobre os parâ me tros de Pro fun di dade da
Son da gem (mm), Reces são Gen gi val (mm), Índice de Placa, Índice Gen -
gi val e Nível de Inser ção (mm) foram ava li a dos a par tir de um modelo
de aná lise de variân cia para mé trico (ANOVA) a dois cri té rios fixos:
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grupo e período em 32 sítios, dos seis paci en tes da amos tra. A reje i ção
ou não das hipó te ses envol vi das neste estudo foi cons tru ída ao nível de
sig ni fi cân cia de 0,05, e a regra de deci são ado tada foi esta be le cida a
par tir de p = P ( F > F0) – pro ba bi li dade de que a esta tís tica F seja maior
do que o seu valor obser vado (F0) nos dados amos tra dos – do modo que
se segue: se p foi maior que 0,05, o valor de (F0) não foi sig ni fi cante, e a
hipó tese sob teste não foi reje i tada; em caso con trá rio, se esse valor foi
sig ni fi cante, a hipó tese sob teste foi reje i tada. Nos casos em que a hi -
pó tese sob teste foi reje i tada, rea lizaram-se múl ti plas com pa ra ções,
com o auxí lio da deter mi na ção de con jun tos de médias, a par tir dos in -
ter va los de con fi ança a 95%, tendo duas ou mais médias sido con si de -
ra das iguais se per ten ces sem ao mesmo con junto, e dife ren tes, se per -
ten ces sem a con jun tos dife ren tes. As letras mai ús cu las se refe ri ram ao
fa tor grupo, e as letras minús cu las se refe ri ram ao fator período.

Ava li ou-se a alte ra ção rele vante da pre sença (+) para a ausên cia (-)
do San gra mento à Son da gem entre os perío dos, em cada nível do fator
Grupo, a qual não pôde ser ana li sada esta tis ti ca mente por causa do pe -
queno número de obser va ções.

Para o teste BANA, foi uti li zado o Teste de Igual dade de pro por -
ções ao nível de sig ni fi cân cia de 0,05.

Resul tado

Em rela ção ao Índice de Placa na aná lise con junta dos dados,
pôde-se obser var uma redu ção esta tis ti ca mente sig ni fi cante em todos
os gru pos do período ini cial para 60 e 90 dias, não sendo esta última re -
du ção sig ni fi cante. Não houve dife rença sig ni fi cante (p > 0,05) entre os
gru pos (Tabe las 1 e 5).

Em rela ção ao Índice Gen gi val, pôde-se obser var redu ção esta tis ti -
ca mente sig ni fi cante em todos os gru pos do período ini cial para 60 dias, 
bem como para 90 dias, não sendo esta última redu ção sig ni fi cante.
Não se obser vou dife rença esta tis ti ca mente sig ni fi cante entre os gru -
pos (p > 0,05) (Tabe las 1 e 6).

Ava li ando a Reces são Gen gi val, obser vou-se que houve uma esta -
bi li za ção dos resul ta dos desde o período ini cial até o final do es tudo. O
grupo 3 apre sen tou médias de reces sões mai o res que os outros gru pos,
em todos os perío dos. Ape sar disso, não houve dife rença sig ni fi cante
(p > 0,05) (Tabe las 1 e 3).
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Pôde-se obser var um ganho clí nico de inser ção em todos os gru -
pos, sendo esta tis ti ca mente sig ni fi cante no período ini cial para 60 dias,
per ma ne cendo está vel até 90 dias.

Os gru pos 1 e 3 apre sen ta ram maior ganho de inser ção clí nica que
o grupo 2; esses resul ta dos foram esta tis ti ca mente sig ni fi can tes (p <
0, 05) (Tabe las 1 e 4). Obser vou-se redu ção esta tis ti ca mente sig ni fi cante 
na pro fun di dade de son da gem em todos os gru pos após 60 dias, a qual
per ma ne ceu está vel até o período de 90 dias. No entanto, houve uma
re du ção esta tis ti ca mente sig ni fi can tes (p < 0,05) na pro fun di dade de
son da gem no grupo 3 em rela ção aos gru pos 1 e 2 (Tabe las 1 e 2). Ana -
li sando a pre sença ou ausên cia de san gra mento à son da gem, pôde-se
obser var uma redu ção rele vante da por cen ta gem de sítios posi ti vos do
período ini cial para 60 dias, em todos os gru pos, sendo, no grupo 1,
77,8%, no grupo 2, 83,3% e no grupo 3, 90%, e desse período para 90
dias essa redução foi de: 100% grupo 1, 66,7% grupo 2, e 80% grupo 3
(Tabela 8).

Na aná lise dos resul ta dos do teste BANA, pôde-se obser var uma
redu ção na por cen ta gem de sítios BANA-positivos do período ini cial
para 90 dias em todos os gru pos, sendo essa redu ção esta tis ti ca mente
sig ni fi cante nos gru pos 2 e 3, com pa rados ao grupo 1. No entanto, não
houve dife rença sig ni fi cante quando se com pararam os gru pos 2 e 3
(Tabela 7).

Tabela 1 – Aná lise de variân cia. Valo res obti dos de F0, p rela ti vos ao
fator grupo  (1, 2 e 3), período, e inte ra ção grupo x período
para os parâ me tros de I. Placa, I. Gen gi val, Pro fun di dade de
Son da gem e Nível de Inser ção

Parâ me tros Índice
Placa

Índice
Gen gi val

Reces são
Gen gi val

Pro fun di dade
de Sonda gem

Nível de
Inser ção

Vari a ção   GL F0 p F0 p F0 p F0 p F0 p

Grupo      2  0,029n 0,972  0,636n 0,532 2,122n 0,126  3,960* 0,023  4,250* 0,017

Período     2 12,149* 0,000 16,227* 0,000 0,148n 0,863 57,997* 0,000 38,477* 0,000

Grupo x     4  1,321n 0,268  2,606* 0,041 0,181n 0,947  1,408n 0,238  0,747n 0,562

Per.
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Tabela 2 – Fre qüên cias, médias (Md), con jun tos de médias iguais (Cj) e
número de amos tras (N), segundo grupo (1, 2 e 3), período
(inicial, 60 e 90) e inte ra ção para Pro fun di dade de Son da gem
(mm)

Grupo N Inic.
Período

Cj 60d Cj. 90d Cj. N
Md p/
Grupo Cj.

1 10  6,00 A  2,80 A 3,20 A 30 4,00 A

Cj.     a    b    b

2 10  5,70 A  4,05 A 3,20 A 30 4,32 A

Cj.     a     b    b

3 12  5,41 B  2,75 B 2,46 B 36 3,54 B

Cj.     a     b    b

N    32    32  32

Md p/

Período  5,71  3,20 2,95

Cj     a    b    b

Tabela 3 – Fre qüên cias, médias (Md), con jun tos de médias iguais (Cj) e
número de amos tras (N), segundo grupo (1, 2 e 3), período
(ini cial, 60 e 90) e inte ra ção para Reces são Gen gi val (mm) 

Grupo N Inic.
Período

Cj 60d Cj. 90d Cj. N
Md p/
Grupo Cj.

1 10  0,40 A  0,25 A 0,15 A 30 0,27 A

Cj.     a    a    a

2 10  0,85 A  0,65 A 0,65 A 30 0,72 A

Cj.     a     a    a

3 12  0,42 A  0,50 A 0,54 A 36 0,49 A

Cj.     a     a    a

N    32    32  32

Md p/

Período  0,56  0,47 0,45

Cj     a    a    a
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Tabela 4 – Fre qüên cias, médias (Md), con jun tos de médias iguais (Cj) e
número de amos tras (N), segundo grupo (1, 2 e 3), período
(ini cial, 60 e 90) e inte ra ção para Nível de Inser ção Clí nica
(mm)

Grupo N Inic.
Período

Cj 60d Cj. 90d Cj. N
Md p/
Grupo Cj.

1 10  6,40 B  3,05 B 3,35 B 30 4,27 B

Cj.     a    b    b

2 10  6,55 A  4,70 A 3,85 A 30 5,03 A

Cj.     a     b    b

3 12  5,83 B  3,25 B 3,00 B 36 4,03 B

Cj.     a     b    b

N    32    32   32

Md p/

Período  6,26  3,67 3,40

Cj     a    b    b

Tabela 5 – Fre qüên cias, médias (Md), con jun tos de médias iguais (Cj) e
número de amos tras (N), segundo grupo (1, 2 e 3), período
(inicial, 60 e 90) e inte ra ção para con jun tos de médias iguais,
segundo grupo, período e inte ra ção para Índice de Placa

Grupo N Inic.
Período

Cj 60d Cj. 90d Cj. N
Md p/
Grupo Cj.

1 10  1,90 A  1,30 A 1,20 A 30 1,47 A

Cj.     a    b    b

2 10  1,70 A  1,30 A 1,50 A 30 1,50 A

Cj.     a     b    b

3 12  2,08 A  1,25 A 1,08 A 36 1,47 A

Cj.     a     b    b

N    32    32   32

Md p/

Período  1,89  1,28 1,26

Cj     a    b    b
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Tabela 6 – Fre qüên cias, médias (Md), con jun tos de médias iguais (Cj) e
número de amos tras (N), segundo grupo (1, 2 e 3), período
(inicial, 60 e 90) e inte ra ção para con jun tos de médias iguais,
segundo grupo, período e inte ra ção para Índice Gen gi val

Grupo N Inic.
Período

Cj 60d Cj. 90d Cj. N
Md p/
Grupo Cj.

Contr. 10  2,00 A  1,10 A 0,80 A 30 1,30 A

Cj.     a    b    b

Placebo 10  1,40 A  1,10 A 1,30 A 30 1,27 A

Cj.     a     a    a

Gel + Mt. 12  2,00 A  1,08 A 1,16 A 36 1,42 A

Cj.     -     a     b    b

N    32    32    32

Md p/

Período  1,80  1,09 1,09

Cj     a    b    b

Tabela 7 – Fre qüên cia de sítios com rea ti vi dade posi tiva de BANA nos
perío dos ini cial e 90 dias e valo res Z0 e p segundo grupo (1, 2
e 3)

Período ini cial 90 dias

Grupo N N % Z0 p
1 10 7 70,0 1,725n 0,086

2 10 5 50,0 2,846* 0,006

3 12 5 41,7 3,745* 0,000

Tabela 8 – Per cen tual de alte ra ção, entre perío dos ini cial para 60 e ini -
cial para 90 dias, de sítios posi tivo para nega tivo segundo
fator grupo

      Alte ra ção

Grupo Ini cial para 60 dias Ini cial para 90 dias
1 77,8 100,0

2 83,3  66,7

3 90,0  80,0
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Dis cus são

Neste tra ba lho, somente foram inclu í dos os paci en tes que apre sen -
ta ram sítios com exame micro bi o ló gico posi tivo (BANA-positivo), indi -
cando a pre sença de uma infec ção ana e ró bia nos paci en tes sele ci o na -
dos.15 Como já foi demons trado em estu dos recen tes, os micror ga nis -
mos mais envol vi dos (“com plexo ver me lho”) na doença peri o don tal
avan çada são jus ta mente os micror ga nis mos com rea ti vi dade posi tiva
ao teste BANA.27 

A aná lise dos resul ta dos mos trou redu ção sig ni fi cante nos Índi ces
de Placa e Gen gi val, após 60 e 90 dias, não havendo dife rença entre os
gru pos durante esses perío dos. Isso pode ter ocor rido em vir tude da
melhora no padrão de higi ene bucal, uma vez que os paci en tes foram
ins tru í dos no iní cio do tra ta mento. As repe ti das visi tas podem ainda ter 
moti vado e refor çado a alte ra ção do com por ta mento de higi e ne bucal.11

Mag nus son et al.19 obser va ram que a lim peza supra gen gi val da placa
bac te ri ana influ en cia posi ti va mente os parâ me tros clí ni cos e micro bi o -
ló gi cos.

Em rela ção à aná lise micro bi o ló gica, foi veri fi cado que, ao final do
período de aná lise (90 dias), o grupo 3 apre sen tou uma dimi nu i ção esta -
tis ti ca mente sig ni fi cante das bac té rias peri o don to pa to gê ni cas BANA
posi ti vas. No grupo 1 o número de sítios BANA-positivos não dimi nuiu,
demons trando que, após 90 dias da rea li za ção da RAR, as bac té rias
ante ri or mente iden ti fi ca das já haviam retor nado aos níveis do iní cio do 
estudo. Esses dados con fir mam os rela tos que obser va ram a redu ção
de micror ga nis mos peri o don to pa to gê ni cos com a uti li za ção do Metro -
ni da zol.7, 9

O grupo 2 tam bém apre sen tou dimi nu i ção sig ni fi cante das bac té -
rias peri o don to pa to gê ni cas BANA-reagentes ao final de 90 dias. O pla -
cebo é cons ti tu ído de uma subs tân cia far ma co lo gi ca mente inerte (car -
bo pol).1 Desse modo, a alte ra ção pro lon gada da micro bi ota sub gen gi val 
não ocor reu por causa da ati vi dade anti mi cro bi ana do car bo pol, já que
não foram obser va das mudan ças nos parâ me tros clí ni cos, mas, pro va -
vel mente, decor rente da ação de irri ga ção que, com bi nada com a ras -
pa gem radi cu lar, tende a desor ga ni zar a placa sub gen gi val, per tur ban -
do seu equí li brio.23 Além disso, com a irri ga ção, o res ta be les ci mento da 
micro bi ota asso ci ada à doença peri o don tal é retar dado.11

O san gra mento à son da gem foi ana li sado para os três gru pos, com -
pa ran do-se o período ini cial, 60 dias e 90 dias. O grupo 1 não apre sen -
tou san gra mento à son da gem em 77% dos sítios aos 60 dias e em 100%
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dos sítios aos 90 dias. Ape sar desses resul ta dos, aos 90 dias, o teste
BANA reve lou-se posi tivo em 70% dos síti os-controle, mos trando a re -
co lo ni za ção desses sítios por bac té rias peri o don to pa to gê ni cas, o que
pre ce deu a infla ma ção clí nica. O grupo 2 apre sen tou 83% dos sítios sem 
san gra mento à son da gem após 60 dias. No entanto, esses valo res di mi -
nu í ram para 63,7%, após os 90 dias. No grupo 3, obser vou-se que, aos
60 dias, 90% dos sítios não apre sen ta vam san gra mento à son da gem e,
aos 90 dias, essa por cen ta gem foi de 80%. O fato de esse grupo apre -
sen tar 20% dos sítios com san gra mento à son da gem e 70% de BANA
po si ti vos após 90 dias pode ser atribuído à pre sença de micror ga nis mos 
não -reagentes ao teste BANA no inte rior das bol sas peri o don tais, uma
vez que a uti li za ção do Metro ni da zol pode ter oca si o nado a sele ção dos
micror ga nis mos da bolsa.

Os dados refe ren tes à reces são gen gi val mos tra ram que não houve
dife rença sig ni fi cante entre os gru pos nem entre os perío dos, durante
todo o estudo. Ape sar dos resul ta dos esta tis ti ca mente não sig ni fi can -
tes, o grupo 3 apre sen tou uma leve reces são gen gi val, o que não ocor -
reu com os demais gru pos. Isso pode ser atri bu ído à dimi nu i ção da in -
fla ma ção decor rente da ação do Metro ni da zol con tra as bac té rias ana e -
ró bias peri o don to pa to gê ni cas.5

A aná lise dos resul ta dos da pro fun di dade de son da gem reve lou
que todos os gru pos pro vo ca ram redu ção sig ni fi cante na pro fun di dade
média de son da gem, após os perío dos de 60 e 90 dias, não se regis -
trando dife rença na média entre esses perío dos, embora possa ser ob -
ser vado que houve um aumento da reces são gen gi val e, dessa forma,
muito da dimi nu i ção da pro fun di dade de son da gem possa estar rela ci o -
nada a essa con di ção clí nica.

A com pa ra ção entre os três tra ta men tos mos trou que o grupo 3
apre sen tou resul tados mais favo rá veis na redu ção de Profun di dade de
Sonda gem que os gru pos 1 e 2, tendo essas redu ções sido esta tis ti ca -
mente sig ni fi can tes até o final do estudo (90 dias). A rápida melhora
notada na Profun di dade de Sonda gem, após a tera pia mecâ nica e anti -
bió tica, pode refle tir o pro cesso de repa ra ção favo rá vel pro vo cado pelo
Metro ni da zol.12 Tem sido obser vado que a com bi na ção dessa tera pia
pode ace le rar o pro cesso de repa ra ção dos teci dos peri o don tais. Esse
bene fí cio rela ci o nado com a alte ra ção da micro bi ota sub gen gi val, espe -
ci al mente com a dimi nu i ção da por cen ta gem das bac té rias ana e ró bias
peri o don to pa to gê ni cas, indica o sucesso do tra ta mento da infec ção
peri o don tal.17 A pre do mi nân cia de bac té rias gram-positivas, micror ga -
nis mos facul ta ti vos e a sig ni fi cante dimi nu i ção das bac té rias ana e ró -
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bias ates tam cla ra mente o efe ito anti mi cro bi ano pro du zido pelo tra ta -
mento com Metro ni da zol.22, 30

O grupo 1 e o grupo 3 pro mo ve ram um ganho de inser ção maior
que o grupo 2. Tais resul ta dos foram esta tis ti ca mente sig ni fi can tes.
Pro va vel mente, o gel uti li zado como pla cebo, com seu pH ácido, pro -
por ci o nou uma con di ção favo rá vel ao cres ci mento bac te ri ano, difi cul -
tando a rein ser ção epi te lial. Embora tam bém tivesse a mesma base
(gel),o veí culo usado para o Metro ni da zol apre sen tava o agente anti mi -
cro bi ano, o que difi cul tou a colo ni za ção sub gen gi val, acar re tando um
ganho de inser ção clí nica. Em rela ção ao período, obser vou-se que, aos
60 e 90 dias, ocor reu ganho de inser ção clí nica para todos os gru pos,
quando com pa rados ao período ini cial.

Em rela ção à meto do lo gia empre gada, alguns fato res devem ser
obser va dos: o teste BANA uti li zado para detec tar os micror ga nis mos
pre sen tes na placa sub gen gi val apre senta a des van ta gem de ser sen sí -
vel ape nas a qua tro tipos de bac té rias, podendo não detec tar outras
espé cies bac te ri a nas envol vi das na doença peri o don tal como a Aa e Pi,
entre outras; além disso, mesmo detec tando as qua tro bac té rias, o
teste não detecta se elas são viru len tas ou não, sendo esse um dos pro -
ble mas para os dife ren tes tes tes para diag nós tico micro bi o ló gico peri o -
don tal. Outro fator a ser con si de rado é a esco lha do modelo de “boca
divi dida” na meto do lo gia empre gada. Embora atu al mente exista uma
ten dên cia a não uti li zar esse tipo de dese nho durante a apli ca ção de
fár ma cos, con si de ra mos que neste estudo não have ria influên cia. Isso
por que, além de uti li zar mos sítios dis tan tes, os medi ca men tos foram
apli ca dos em sítio sub gen gi val e, por tanto, a sua ação em outro sítio
tam bém sub gen gi val é muito difí cil de acon te cer e, tam bém, se uti li -
zás se mos di fe ren tes paci en tes, pode ría mos ter a res posta do paci ente
inter fe rindo com os resul ta dos.

Con clu são

No limite da meto do lo gia empre gada, pode mos con cluir que:

l Os três tra ta men tos pro mo ve ram redu ção sig ni fi cante nos parâ me tros 
clí ni cos ava li a dos.

l O grupo 3 apre sen tou uma redu ção esta tis ti ca mente sig ni fi cante na
Profun di dade de Sonda gem, em rela ção aos gru pos 1 e 2.
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l Ape nas os gru pos 2 e 3 apre sen ta ram redu ções sig ni fi can tes no
número de sítios BANA-positivos, porém iguais entre si.

l A asso ci a ção da irri ga ção com gel de Metro ni da zol a 20%, à ras pa gem 
e ali sa mento radi cu lar em paci en tes com peri o don tite crô nica de
adulto, apre sen tou peque nos efe i tos clí ni cos e micro bi o ló gi cos em
rela ção à ras pa gem iso lada, não jus ti fi cando, por tanto, sua uti li za ção.

ABI RACHED, R. S. G. et al. Clini cal and micro bi o lo gi cal avali a tion in the effects
of subgin gi val irri ga tion with a 20% metro ni da zole gel over sca ling and root
pla ning in pati ents with peri o don tal dise ase. Rev. Odon tol. UNESP (São
Paulo), v.31, n.1, p.83-99, jan./jun. 2002. 

n ABSTRACT: The study eval u ate the effect of the irri ga tion with a 20% me -
tronidazole gel as an adjunct to scal ing and root plan ing (SRP) in patients with 
periodontal dis ease. Thirty two sites with PD 5-7 mm and BANA pos i tive in 6
adult periodontitis sub jects were selected. Sites were assigned to dif fer ent
treat ment groups con sist ing of SRP only (group 1), SRP + irri ga tion with pa ce -
bo gel (group 2) or SRP + irri ga tion with 20% metronidazole gel (group 3).
Irriga tion was per formed after inicial SRP and at 7, 14 and 21 days. Clin i cal
mea sure ments includ ing PD, PI, GI, reces sion, BOP and PAL were per formed
at the selected sites at base line, 60 and 90 days while micro bi o log i cal test
was per formed with BANA-test at base line and 90. The results dem on strated
a re duc tion of the clin i cal param e ters in all groups with out any dif fer ence
between them, except in the Probing depth, where group 3 pro duced a sig nif -
i cantly grea ter reduc tion than the groups 1 and 2 at both 60 and at 90 days.
The groups 2 and 3 pro duced a more sig nif i cant reduc tion in sites BANA
positives than group 1. These results sug gest that irri ga tion with 20%
metronidazole gel should be con sid ered prom is ing method as an adjunct to
SRP.

n KEYWORDS: Irri ga tion; periodontal dis eases; metronidazole; gels.
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