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Como fazer uso de antibióticos em periodontia?

Há basicamente duas frentes de combate ao biofilme bacteriano:
a terapia mecânica e o controle químico. Diagnosticada a atividade
da doença periodontal, a terapia mecânica, ou seja, a associação
de raspagem e polimento coronário-radicular com medidas de
controle de placa bacteriana focadas na mudança dos hábitos de
higiene bucal do paciente, tem se mostrado na literatura como
altamente eficiente2,5,6,7 na maioria dos casos,7,8 sendo a principal
protagonista dessa estratégia. Mas existem casos em que a resposta a essa terapia não atinge os resultados esperados e a estratégia
de intervir quimicamente por meio de antibióticos (AB) e antissépticos começa a fazer sentido. A instrumentação das superfícies
dentárias nem sempre é capaz de eliminar suficientemente as bactérias responsáveis pelo desenvolvimento da doença periodontal.
A virulência dos microrganismos, as limitações técnicas do operador e até mesmo a capacidade de resposta do sistema imunológico
podem fazer parte da explicação dos casos persistentes.
A história dos AB na Odontologia começa no final da Segunda
Grande Guerra, quando a penicilina, a primeira dessa classe de
medicamentos, era utilizada topicamente, particularmente no
tratamento da gengivite necrosante aguda (Vincent).10 Sua eficácia no tratamento das doenças periodontais encontra respaldo
na literatura11, e está necessariamente ligada à associação com a
terapia mecânica. Não remover ou remover insuficientemente a
placa bacteriana das superfícies dentárias compromete a eficácia
do AB, pois restringe seus efeitos.12
Existem duas formas de utilização do antibiótico descritas na literatura: a sistêmica e a local. O uso de antibióticos sistêmicos
como um complemento para a raspagem e o aplainamento da
raiz tornou-se o padrão de atendimento em formas de periodontite agressivas e não responsivas,5 o que equivale a afirmar que
não se justifica o uso de antibióticos para o tratamento indiscriminado de qualquer doença periodontal crônica,13,14 dada a eficiência da terapia mecânica.

Entre os numerosos protocolos terapêuticos, a associação do metronidazol com amoxicilina, introduzida por Van Winkelhoff em
1989,* é o mais frequentemente utilizado,11,13 pois a literatura relata benefícios nos casos de bolsas profundas (maiores de 5mm)11,
situação em que a raspagem/aplainamento radicular apresenta
limitações de resultados pela dificuldade de acesso. Outras drogas encontradas na literatura foram a azitromicina, clindamicina,
doxiciclina, espiramicina e tetraciclina.15 Embora o efeito benéfico
em bolsas profundas esteja ricamente documentado,16,17,18 curiosamente não é possível identificar uma recomendação específica
quanto ao tipo de antibiótico, seu regime de uso e condição clínica,
sendo que a relação entre os riscos e benefícios de várias situações
clínicas ainda permanece em debate.11
Outra controvérsia sobre a estratégia de utilização dos AB é a que
diz respeito ao momento certo em que ela deve ser combinada
ao tratamento periodontal. Os resultados encontrados em estudos comparando sua prescrição durante a fase não cirúrgica e a
fase cirúrgica são inconclusivos.19
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Academia Americana de Periodontia (American Academy of Periodontology) define a periodontite como
a inflamação dos tecidos periodontais que resulta em
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suscetíveis,2,3 ou seja, é uma doença inflamatória provocada por
um biofilme bacteriano.4 Combatê-lo torna-se o objetivo principal de qualquer estratégia que busque o resgaste do estado de
saúde dos tecidos gengivais.
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Nos últimos anos, o valor prático da terapia local antibiótica diminuiu, uma vez que a maioria das formulações testadas adequadamente foi retirada do mercado por razões econômicas (sem muitas
oportunidades de obter lucro); devido a obstáculos (ter que registrar novamente os produtos como dispositivos odontológicos em
vez de dispositivos médicos); ou uma combinação de ambos (muito
caro para cumprir os requisitos para aprovação continuada).
A verdadeira contribuição para o problema da resistência de microrganismos ao AB causada por um dentista tratando uma vez
na vida de um paciente uma infecção periodontal com amoxicilina e metronidazol adjuvantes, em uma situação controlada após
desbridamento mecânico completo, e administrando ao mesmo
tempo duas drogas com ação antimicrobiana diferente, é desconhecida e merece pesquisas futuras. Essa contribuição pode ser
menor em comparação com os efeitos da prescrição frequente
de antibióticos por dentistas e demais profissionais de saúde
para outros fins terapêuticos e profiláticos.11
Dessa forma, combinar antibióticos à terapia mecânica pode melhorar o resultado clínico do tratamento periodontal não cirúrgico, especialmente nos casos de bolsas periodontais profundas
(maiores de 5mm)11 e de periodontite agressiva,20 reduzindo assim a necessidade de intervenções cirúrgicas complementares.
Não há evidências científicas suficientes na literatura que expliquem a correlação entre a utilização de AB para o tratamento
de doenças periodontais agressivas e/ou não responsivas e o
mecanismo de resistência de microrganismos. Vale ressaltar que
isso não deve ser interpretado como uma liberação para o uso
de AB em todos os pacientes periodontais. A utilização dessa estratégia em pacientes diabéticos21 ou fumantes22,23 parece, até o
momento, não prover benefícios adicionais quando comparada à
terapia convencional. O conceito de identificar e erradicar seletivamente um determinado patógeno por meio do AB pode ser
ilusório, considerando a grande diversidade da microbiota de todas as formas de periodontite e as múltiplas interações sinérgicas
e antagônicas entre os membros da flora.11
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Representação em 3D das
bactérias gram-negativas
Porphyromonas gingivalis,
associadas a alguns tipos
de periodontite

Recomenda-se que casos simples sejam tratados pela terapia
mecânica e sem AB.21 A orientação em higiene bucal deve ser
implementada e acompanhada em todas as situações. O plano
de tratamento inicial de casos complexos (presença de múltiplas bolsas maiores de 5mm) deve ser revisto e adaptado após
de 3 a 6 meses, baseado nos dados da reavaliação. Como novas intervenções – cirúrgicas, inclusive – podem ser necessárias
para reduzir ainda mais as bolsas persistentes, para o tratamento de furcas ou para regenerar tecidos periodontais, o paciente
deve ser avisado previamente.
Embora seja de conhecimento geral que alguns regimes de antibióticos são capazes de suprimir especificamente certos organismos, não foi provado que a supressão seletiva de membros
específicos do complexo microbiano subgengival é o elementochave para o sucesso.11 A prevalência dos eventos adversos varia
muito. O mais comumente relatado é o gastrointestinal,24 mas,
além dele, podem se manifestar alergias, náusea, dor de cabeça,
perda do apetite e gosto metálico. Para limitar o aumento da resistência aos antibióticos e evitar efeitos sistêmicos indesejados,
parece razoável adotar uma atitude cautelosa e restritiva.

Como fazer uso de antibióticos em periodontia?
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