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RESUMO 
 
 

Araujo IMP. Doença periodontal em adultos com Deficiência Isolada do Hormônio do 
Crescimento: aspectos clínicos, microbiológicos e imunológicos [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 
 

Indivíduos com Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (IGHD), 

homozigotos para a mutação c.57+1G>A no  gene do receptor do hormônio liberador 

do hormônio de crescimento (GHRH),  apresentam maior chance de apresentarem 

perda de inserção periodontal devido a possível efeito direto da IGHD sobre os 

tecidos periodontais e/ou a repercussões locais ou sistêmicas da IGHD sobre a 

resposta imune. Este estudo teve como objetivos avaliar as repercussões locais e 

sistêmicas da IGHD sobre a resposta imune e comparar os níveis dos patógenos 

periodontais. Material e Métodos: Foi composto por uma amostra de 19 indivíduos 

com IGHD e 19 indivíduos no grupo controle, pareados por idade, gênero, condição 

sócio-econômica, tabagismo e diabetes. Todos foram submetidos a exame 

periodontal completo, em 6 sítios por dente, e entrevistados por meio de um 

questionário estruturado. Foi realizada coleta de biofilme subgengival (em sítios 

rasos e profundos, pareados pela PCS) para verificar os níveis dos 

microorganismos. Além disso, foram realizadas coletas do fluido gengival (dos 

mesmos sítios) e do sangue, de ambos os grupos, com a finalidade de analisar o 

perfil das citocinas inflamatórias. Resultados: Indivíduos com IGHD apresentaram 

maior quantidade de MMP-8 e CRP (p=0,026 e 0,002) no fluido gengival coletado 

dos sítios profundos, maior quantidade de IL-17 (p=0,02) no soro e mesmos níveis 

dos patógenos periodontais, em comparação com os controles (p>0,05). 

Conclusões: Mesmo com um perfil microbiológico semelhante, indivíduos com a 

IGHD apresentam alterações imunológicas moderadas (aumento de Interleucina 17 

no soro e de metaloproteinase-8 e Proteína C-Reativa no fluido gengival coletado de 

sítios profundos), comparados aos controles.  

 

 

Palavras-chave: Periodontite. Hormônio do Crescimento. Nanismo. Microbiologia. 

Imunologia. 



ABSTRACT 
 

 

Araujo IMP. Periodontal disease in adults with isolated growth hormone deficiency: 
clinical, microbiological and immunological aspects [thesis]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo; Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

 

Isolated Growth Hormone Deficiency (IGHD) subjects, homozygous to a mutation 

c.57+1G>A in the growth hormone releasing hormone receptor (GHRHR) gene, have 

a greater chance of having periodontal attachment loss (PAL) due to a possible direct 

effect of IGHD on the periodontal tissues and/or locals and systemic effects of IGHD 

on immune response. This aims of this study was evaluate local and systemic effects 

of IGHD on immune response and compare periodontal pathogens levels. Material 

and Methods: The sample was composed of 19 IGHD individuals and 19 controls, 

matched by age, gender, socio-economic condition, smoking and diabetes. 

Participants were submitted to a clinical full-mouth periodontal examination of six 

sites per tooth and were interviewed using a structured questionnaire. Subgingival 

biofilm was collected (in shallow and deep sites matched by probing clinical depth) to 

check the periodontal pathogens levels. Futhermore, gingival crevicular fluid (same 

sites) and blood samples were also collected from both groups to analyze 

inflammatory cytokines profile. Results: IGHD subjects had significantly higher 

amounts of MMP-8 and CRP (p= 0.026 e 0.002) in the gingival crevicular fluid 

collected from deep sites, higher amounts of IL-17 (p=0.02) in serum, and same 

levels of periodontal pathogens, compairing to the control group (p>0.05). 

Conclusions: Despite the same microorganism profile, IGHD subjects had moderate 

immunological alterations (increased serum Interleukin 17 and metalloproteinase 8 

and C - reactive protein in deep sites gingival fluid), comparing to controls.  

 

 

 

 

Keywords: Periodontitis. Growth Hormone. Dwarfism. Microbiology. Immunology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O Hormônio do Crescimento (GH) tem importantes funções imunoregulatórias 

(Clark, 1997) que podem influenciar a resposta inflamatória crônica. O aumento da 

ativação dos monócitos (Serri et al., 1999) associado a elevadas concentrações de 

citocinas inflamatórias circulantes (Serri et al., 1999; Sesmilo et al., 2000) têm sido 

reportados em adultos com Deficiência do Hormônio do Crescimento (GHD). A 

presença do receptor do GH (GHR) em diferentes subpopulações de linfócitos e 

neutrófilos sugere que, em adição ao efeito endócrino, este hormônio apresenta uma 

função imune (Rapaport et al., 1995).  

Indivíduos com GHD apresentam aumento na produção de interleucina- 6 (IL-

6) e de fator de necrose tumoral-α (TNF-α) pelos monócitos, além de aumento nas 

concentrações séricas de proteína C-reativa (CRP), TNF-α e IL-6 (Serri et al., 1999; 

Sesmilo et al., 2001), MMP-9 (Randeva et al., 2004). Este aumento de CRP e IL-6 

nos níveis séricos também foi observado em estudo observacional transversal 

(Leonsson et al., 2003). O tratamento destes indivíduos com GH mostra redução na 

produção de IL-6 pelos monócitos (Serri et al., 1999), nos níveis séricos de TNF-α 

(Andiran; Yordam, 2007), CRP (Sesmilo et al., 2000; Deepak et al., 2010), IL-6 

(Sesmilo et al., 2000) e MMP-9 (Randeva et al., 2004). 

A doença periodontal, por sua vez, é compreendida como uma doença 

inflamatória crônica, resultante da interação entre a resposta imune do hospedeiro e 

a presença de espécies bacterianas patogênicas no biofilme dental (Page; Kornman, 

1997). A microbiota subgengival apresenta, predominantemente, bactérias gram-

negativas, anaeróbias ou facultativas, que estão associadas às formas graves da 

doença periodontal. Dentre elas estão T. forsythia, A. actinomycetemcomitans, P. 

gingivalis e T. denticola (Haffajee; Socransky, 1992; Socransky et al., 1998; 

Socransky et al., 2002; López, 2000). 

O início e a progressão da doença periodontal não são devidos, somente, à 

presença de microorganismos específicos. É necessário que haja um desequilíbrio 

entre os níveis e proporções de patógenos periodontais e espécies benéficas em 
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diferentes sítios da boca (Socransky; Haffajee, 2005), correlacionado à resposta 

imune do hospedeiro (Taubman; Kawai, 2001).  

Em uma população de baixa condição sócio-econômica presente no Nordeste 

do Brasil, foi identificada uma numerosa família com mutação (lVS1 + 1G→A) no 

gene do receptor do hormônio liberador do GH (GHRH-R), que bloqueia 

completamente a expressão do GHRH-R. Todos estes sujeitos têm níveis muito 

baixos de GH e de fator de crescimento Insulina Símile - I (IGF-1) ao nascimento, 

resultando em severa baixa estatura (Aguiar-Oliveira et al., 1999; Salvatori et al., 

1999), com face de boneca, voz de timbre agudo e obesidade abdominal (Aguiar-

Oliveira et al., 2010). A grande maioria dos indivíduos adultos nunca foi tratada com 

GH.  

Estes indivíduos têm o diagnóstico da Deficiência Isolada do Hormônio do 

Crescimento (IGHD) (Salvatori et al., 1999), que é uma doença genética rara (de 

1/3.480 a 1/10.000 nascidos vivos) (Vimpani et al., 1977; Lindsay et al., 1994). Em 

Itabaianinha, a frequência fenotípica da IGHD chega a 1/279. O fenótipo apresenta 

estatura final que varia de 117 a 137cm em homens e de 107 a 126cm em mulheres 

(Souza, 1997). Estudos sobre longevidade e tamanho dos órgãos abdominais foram 

realizados nestes indivíduos, sugerindo que existe uma disfunção imune associada à 

deficiência isolada e severa do GH (Aguiar-Oliveira et al., 2010; Oliveira et al., 2008) 

Recentemente, o primeiro trabalho clínico que avaliou doença periodontal em 

adultos com IGHD (Itabaianinha) mostrou que eles possuem maior chance de 

apresentar Periodontite em relação aos controles pareados (Britto et al., 2011). 

Cogitou-se da possibilidade de haver um desequilíbrio entre os níveis e proporções 

de microorganismos presentes na cavidade bucal, associado a uma alteração da 

resposta imunológica destes indivíduos 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 GH e GHD 
 
 

O GH é produzido no lobo anterior da hipófise e está sob controle dos 

peptídeos hipotalâmicos: Hormônio Receptor do GH (GHRH), Somatostatina e, em 

menor intensidade, da grelina. Tem estrutura molecular de 191 aminoácidos e peso 

molecular de 22.000 daltons. Encontramos de 3 a 5 mg de GH em uma hipófise 

normal, que secreta diariamente 500 a 875 ηg de GH (Thorner et al., 1992; 

Greenspan; Strewlwer, 1997; Fauci et al., 1998).  

Após ser produzido e liberado pelos somatotrofos hipofisários, cerca de 

metade do GH circulante na corrente sangüínea liga-se a uma proteína de alta 

afinidade de ligação, a GHBP, cuja estrutura representa a parte extracelular do 

receptor do GH (Greenspan; Strewlwer, 1997; Boguszewski, 2001).  

As ações do GH são mediadas tanto diretamente através da ativação do seu 

próprio receptor, quanto, indiretamente, pelo estímulo na produção do Fator-1 de 

Crescimento semelhante à insulina (IGF-l). O receptor do GH (GHR) tem sido 

demonstrado em vários tecidos como: músculo, tecido adiposo, rim, osso, fígado, 

cérebro, coração e pâncreas (Kargi; Merriam, 2013). O GHR também está presente 

nos tecidos do periodonto (Waters et al., 1991).  

A GHD pode ser classificada em esporádica ou familiar (Salvatori et al., 2001). 

A GHD familiar pode ser isolada (IGHD) ou associada a deficiência de múltiplos 

hormônios hipofisários (MGHD). A IGHD é pouco freqüente, ocorrendo em cerca de 

1:3.480 a 1:10.000 nascidos vivos, sendo que três diferentes tipos de herança são 

descritas (Philips et al., 1981). 

Ø Tipo I – Autossômica recessiva: 
• Tipo Ia - Autossômica recessiva com níveis séricos ausentes de GH  
• Tipo Ib - Autossômica recessiva com níveis séricos bastante reduzidos 

de GH (mais freqüente) 
Ø Tipo II - Autossômica dominante 
Ø Tipo III - Ligada ao cromossomo 



23 
 

A primeira mutação no gene do receptor do GHRH (GHRH-R) levando a 

IGHD tipo lb foi descrita em três famílias do subcontinente indiano, das quais, a 

mais conhecida é a dos “Anões de Sindh” (Maheshawari et al., 1998). Nesta família 

encontrou-se uma mutação GAG→TAG no códon 72, correspondente ao 

aminoácido residual 50 na proteína madura do GHRH-R. Esta mutação anula o sítio 

de ligação para o GHRH, o que leva a hipoplasia pituitária e deficiência isolada do 

GH. 

O segundo tipo de mutação do GHRH-R foi descrito em 105 indivíduos do 

povoado de Carretéis, localizado no município do estado brasileiro Sergipe. Trata-

se de uma mutação homozigótica do tipo “splice” na posição 5ʹ′ no início do íntron 1 

no gene do receptor do GHRH, com substituição de uma guanina por uma adenina ( 

IVS+1 G→A). A herança é autossômica recessiva (tipo lb). Essa mutação impede a 

síntese de RNA mensageiro (mRNA) do GHRH-R, resultando em um receptor de 

GHRH completamente truncado, o que conduz a uma deficiência isolada e grave de 

GH (Hayashida et al., 2000; Salvatori et al., 1999; 2001; 2002). Os homozigotos 

para esta mutação têm níveis muito baixos de GH e IGF-l, massa muscular 

diminuída, aumento de percentual de massa gorda, relação cintura/quadril 

aumentada, aumento dos níveis de LDL colesterol e de Proteína C-Reativa de alta 

afinidade, aumento de pressão sanguínea sistólica, nenhuma resistência à insulina 

ou evidência de aterosclerose prematura (Barretto et al., 1999; Oliveira et al., 2006). 

O alto número de casamentos consanguíneos na comunidade propiciou a 

propagação da mutação. O grande número de casos de IGHD presentes no mesmo 

local, sem qualquer outra alteração hormonal, vem possibilitando ampliar o 

conhecimento sobre as consequências dessa deficiência, pois se trata do 

grupamento familiar maior e mais importante já descrito, constituindo uma 

população ideal para definir, com precisão, as consequências da IGHD não tratada 

em adultos (Souza, 2004) 
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2.2 GH na formação dos tecidos periodontais 
 
 

Foi proposto que GHBP e GHR estão envolvidos na transdução de sinais 

intracelulares durante o desenvolvimento dentário embrionário, conforme tem sido 

proposto em tecidos de animais (Lobie et al., 1991; Lobie et al., 1994). A influência 

local do GH na odontogênese é suportada por estudos usando imunohistoquímica 

com anticorpo específico monoclonal, que mostram a expressão do GHR em células 

odontogênicas de incisivos e molares adultos de ratos (Waters et al., 1991; Zhang et 

al., 1992). 

O GH é importante por aumentar a proliferação celular no interior do epitélio 

dentário, papila dentária e da bainha epitelial de Hertwig, antes da citodiferenciação 

dos odontoblastos (Young et al., 1992; Young et al., 1995) e da proliferação do 

mesênquima odontogênico, em ratos (Young et al., 1993).  

Nos humanos, atua nos fibroblastos mesenquimais durante o 

densenvolvimento fetal tardio e pós-natal, promovendo a formação de tecidos como 

o osso, cartilagem, rim, pulmão, pele, cabelo e órgãos reprodutivos (Hogan, 1996; 

Waters, 1999). 

Ainda nos humanos, o GH pode afetar, direta ou indiretamente, a proliferação 

das células que formam o ligamento periodontal (Yonemura et al., 1992). Isto é 

comprovado pela detecção do GHR em tecidos do periodonto humano, sugerindo 

que ele influencia a diferenciação e função celular durante a formação da raiz e 

estabelecimento do ligamento periodontal (Waters et al., 1991).  

Este fenômeno também foi observado através da investigação da distribuição 

imunohistoquímica do GH, GHBP e GHR, no desenvolvimento embrionário de 

germes dentários de ratos. No 17o dia do desenvolvimento, quando os germes 

dentários estavam em fase de botão, foram encontradas células positivas para a 

GHBP e GHR. Em adição, células imunorreativas para o GH foram localizadas nos 

primórdios osteogênicos do futuro osso, subjacente aos germes dentários (Zhang et 

al., 1997). No estágio de capuz, 18o dia, osteoblastos no novo osso da mandíbula 

foram intensivamente positivos para o GH, GHBP e GHR. Germes dentários nos 

20/21o dias estavam na fase inicial de campânula. Tanto o epitélio dentário interno, o 
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externo, bem como o tecido mesenquimal entre o epitélio dentário e o osso foram 

positivos para o GH e para a GHBP.  O GH, a GHBP e o GHR foram coincidentes 

com a diferenciação inicial dos pré-odontoblastos da papila dentária. O folículo 

dentário (futuro ligamento periodontal) e osteoblastos do osso alveolar foram 

positivos para as 3 proteínas. Portanto, GH, GHBP e GHR são expressos em células 

odontogênicas, passando por morfodiferenciação, histodiferenciação e 

dentinogênese (Zhang et al., 1997). 

 

 

2.3 Doença periodontal: aspectos microbiológicos e imunológicos 
 
 

Doença periodontal representa um grupo de doenças bucais crônicas 

caracterizadas por infecção e inflamação dos tecidos periodontais. Estes tecidos 

circundam, protegem e suportam os dentes. A colonização de bactérias bucais na 

superfície do dente leva à formação do biofilme dental, que abriga espécies 

patogênicas (patógenos periodontais). Estes microorganismos provocam a resposta 

inflamatória do tecido conjuntivo gengival, caracterizando a gengivite. Nos casos em 

que o processo inflamatório persiste, pode ocorrer um estado inflamatório crônico 

não-reversível das estruturas de suporte (Armitage, 1999).  

Níveis de espécies subgengivais como T. forsythia, A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis e T. denticola são importantes para o 

estabelecimento e progressão da destruição periodontal em casos de periodontites 

crônica e agressiva (Faveri et al., 2009; Teles et al., 2008; Ximénez-Fyvie et al., 

2000). A detecção destes microorganismos subgengivais, reconhecidos como 

patógenos periodontais clássicos, tem sido realizada através da utilização de 

técnicas moleculares. Estas técnicas moleculares provêem recursos para identificar 

não somente espécies de microorganismos, mas também comunidades com 

potencial patogênico importante (Sanz; Winkelhoff, 2011). 

A progressão da doença periodontal estabelece condições de destruição das 

fibras colágenas e sua inserção na superfície radicular, assim como reabsorção do 

osso alveolar, com consequente perda do dente, se o tratamento periodontal não for 
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realizado no momento adequado (Offenbacher, 1996).  

A composição microbiológica do biofilme subgengival de sítios com doença 

periodontal foi muito estudada (Haffajee; Socransky, 1994; Zambon, 1996). Ao 

analisar indivíduos com saúde periodontal e indivíduos com diferentes formas de 

doença periodontal, foi observado que existe alteração na microbiota subgengival, 

de acordo com a progressão do estado de saúde periodontal para gengivite e 

periodontite (Moore; Moore, 1994). Níveis subgengivais de P.gingivalis, T.forsythia e 

T.denticola estão significativamente mais elevados em indivíduos com periodontite 

(Haffajee et al., 1998). Espécies bacterianas similares foram encontradas em 

amostras de biofilme subgengival de pacientes periodontalmente saudáveis e 

doentes, embora os níveis e proporções difiram consideravelmente, com proporções 

aumentadas em indivíduos com periodontite em relação a indivíduos 

periodontalmente saudáveis (Dahlén et al., 1992; Dahlén et al., 1995; Tanner et al., 

1996; Ali et al., 1997; Ximénez-Fyvie et al., 2000). Além disso, comparando-se a 

contagem média de bactérias subgengivais, em sítios com a mesma Profundidade 

Clínica de Sondagem (PCS), ≤ 3mm, em indivíduos com periodontite e indivíduos 

periodontalmente saudáveis, observa-se que a contagem é significativamente maior 

no grupo de indivíduos com periodontite. Isto mostra que a PCS não é o único fator 

determinante para a diferença encontrada na composição da microbiota subgengival 

entre estes indivíduos (Ximénez-Fyvie et al., 2000). Uma das possibilidades é que 

essas bactérias nos sítios rasos dos indivíduos com periodontite tenham se 

originado dos sítios profundos (Riviere at al., 1996). 

Embora as doenças periodontais sejam iniciadas por espécies bacterianas 

agrupadas no biofilme, a intensidade da resposta do hospedeiro às mudanças 

microbianas é responsável pela destruição periodontal (Page; Kornman, 1997). 

Existe evidência de que a resposta deficiente do hospedeiro aumenta a destruição 

periodontal e de que uma resposta exacerbada também agrava a destruição 

periodontal (Graves, 2008). 

A ativação das citocinas inflamatórias, produzidas pelos monócitos, é um 

mecanismo essencial na resposta de defesa do hospedeiro contra os patógenos. Em 

caso de resposta exacerbada do hospedeiro, ocorre excessiva produção de 

citocinas inflamatórias (como a IL-1, TNFα e IL-6), em resposta aos 
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microorganismos e antígenos, com consequente destruição das estruturas de 

suporte  (Gemmell et al., 1997).  

Quimiocinas fazem parte de uma larga família de citocinas quimiotáticas 

(mediadores inflamatórios) que estimulam o recrutamento de células inflamatórias. 

Elas são encontradas no fluido e tecido gengivais e produzidas (em resposta a 

produtos bacterianos ou moléculas inflamatórias) por células do periodonto, 

incluindo fibroblastos, células endoteliais, macrófagos, osteoclastos, células 

epiteliais, leucócitos polimorfonucleares, monócitos, linfócitos e mastócitos (Graves, 

2008; Berglundh; Donati, 2005). Elas recrutam as células, como os neutrófilos, para 

proteger o periodonto contra a invasão bacteriana (Yu et al., 2007). 

Os mediadores inflamatórios (Interleucina (IL)-1, IL-6, IL-8, Fator de Necrose 

Tumoral-α (TNF-α)), as Prostaglandinas e as Metaloproteinases de Matriz (MMPs) 

afetam as atividades dos leucócitos, osteoblastos, osteoclastos e promovem o 

processo de remodelação tecidual local e sistemicamente (Cazalis et al., 2009; 

Sorsa et al., 2006; Birkedal-Hansen, 1993). As enzimas colagenolíticas, como as 

MMPs, são mediadas por uma variedade de citocinas inflamatórias, como as IL-1, 

IL-6, IL-8 e TNF-α (Uitto et al., 2003; Okada; Murakami, 1998). A IL-17, associada 

com periodontite crônica (Takahashi et al., 2005; Vernal et al., 2005), atua 

estimulando células epiteliais, endoteliais e fibroblásticas a produzirem outros 

mediadores como IL-1, IL-6, TNF-α (Beklen et al., 2007), IL-8 e Prostaglandinas 

(Fossiez et al., 1996). 

Mesmo na periodontite crônica, elementos de fase aguda são parte da 

imunidade inata e mostram a influência da inflamação sistêmica na periodontite, que 

tem como um dos mediadores inflamatórios a Proteína C-Reativa (CRP), mediador 

de fase aguda (Ebersole; Cappelli, 1984). A CRP tem sido indicada como um 

mediador inflamatório comum na periodontite e nas doenças sistêmicas.  Estudos 

têm demostrado correlação entre periodontite e níveis de CRP no sangue (Buhlin et 

al., 2003; Noack et al., 2001), saliva e fluido gengival (Pederson et al., 1995; 

Sanders et al., 2009, Kumari et al., 2014).  

Em estudo caso-controle, indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica 

apresentaram níveis (séricos e no fluido gengival) de CRP mais altos do que no 

grupo controle (Oztekin et al., 2013). Em mesmo tipo de estudo, indivíduos com 
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artrite reumatóide apresentaram mesmo índice de placa bacteriana, maior índice 

gengival, perda óssea mais severa e níveis séricos mais elevados de CRP, em 

relação aos controles (Rajkarnikar et al., 2013). Pacientes com doença renal crônica 

apresentaram redução dos níveis séricos de CRP após o tratamento periodontal 

não-cirúrgico (Yazdi et al., 2013), da mesma forma que ocorreu em pacientes com 

hipertensão refratária (Vidal et al., 2013). Também foi encontrada associação da 

periodontite crônica com Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Neste caso, indivíduos com 

DM e periodontite crônica apresentaram níveis de CRP (séricos e no fluido gengival) 

aumentados quando comparados com indivíduos com periodontite crônica somente 

e com indivíduos saudáveis (Kalra et al., 2013). 

 

 

2.4 Fluido gengival como ferramenta auxiliar de diagnóstico periodontal 
 
 

O fluido gengival (FG) emerge entre a superfície dentária e a camada externa 

do epitélio juncional. Em saúde, representa um fluido intersticial que aparece no 

sulco como resultado de um gradiente osmótico e é considerado um transudato. 

Com o acúmulo de placa ocorre uma resposta inflamatória no tecido gengival, 

resultando em um aumento de permeabilidade nos capilares e uma elevação do 

fluxo do FG. Neste estágio, o FG torna-se um verdadeiro exsudato, com uma 

concentração de proteínas similar à do soro (Griffiths, 2003). 

Em pacientes com periodontite, o FG contém células inflamatórias, proteínas 

séricas, bactérias, enzimas, anticorpos, complemento e mediadores inflamatórios 

(Cimasoni, 1983; Armitage, 1996). A taxa do fluxo do FG aumenta em sítios com 

perda clínica de inserção quando comparados a sítios saudáveis (Oliver et al., 1969; 

Goodson, 2003). A coleta do FG é relativamente não-invasiva, tornando-se uma 

ferramenta convencional para avaliar marcadores de inflamação periodontal. A 

magnitude da inflamação pode ser determinada através da mensuração de citocinas 

inflamatórias e imunoregulatórias no FG. Sítios com inflamação gengival apresentam 

elevados níveis de citocinas como IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α, que têm papel importante 

na patogênese da Periodontite (Genco, 1992).  
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2.5 Níveis séricos de biomarcadores inflamatórios como ferramenta auxiliar de 
diagnóstico periodontal 
 
 

A avaliação dos níveis séricos de citocinas pro e anti-inflamatórias, além de 

ser importante por ajudar a estudar o papel delas na resposta do hospedeiro, é 

fundamental para a determinar o estado inflamatório sistêmico de pacientes com 

periodontite. Pacientes com periodontite apresentam níveis (sistêmicos e no fluido 

gengival) de CRP mais elevados do que pacientes com Gengivite e pacientes 

saudáveis (Kumari et al., 2014). Em estudo caso-controle realizado com mulheres 

grávidas, com e sem Diabetes Mellitus, observou-se que, no grupo de gestantes 

diabéticas, a periodontite era mais prevalente e severa e os níveis séricos de CRP 

mais altos (Chokwiriyachit et al., 2013). Após o tratamento periodontal não-cirúrgico, 

pacientes com doença coronariana estável apresentaram redução dos níveis 

sistêmicos de IL-6, TNF-α e CRP, em comparação aos controles, que apresentavam 

a mesma condição coronariana e que só receberam orientação de higiene bucal 

(Zhou et al., 2013).  

 

 

2.6 Associação da DGH com a resposta imunológica 
 
 

Evidência científica considerável tem sido acumulada, ao longo das últimas 

duas décadas, a cerca das interações fisiológicas importantes entre os sistemas 

imune e endócrino (Kelley et al., 2007). Reguladores imunológicos não exercem 

função isoladamente, uma vez que interações fisiológicas complexas são essenciais 

para uma homeostasia imunológica. A forma mais conhecida de transmissão de 

informações do sistema imune para o neuroendócrino é humoral, através de 

citocinas. Reciprocamente, do sistema nervoso para o imune, a transmissão ocorre 

por meio do sistema nervoso autônomo. A comunicação é possível, já que os dois 

sistemas possuem mecanismos bioquímicos comuns, envolvendo ligantes e 

receptores, incluindo neurotransmissores, neuropeptídeos, fatores de crescimento, 

hormônios neuroendócrinos e citocinas (Mukherjee et al., 2010).  
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Células do sistema imune secretam e/ou têm receptores para muitos 

hormônios (Rappaport et al., 1995). Em particular, GH e IGF-l têm participação 

importante no sistema imune, afetando tanto a mediação de célula, quanto a 

resposta humoral (Clark, 1997). Dados experimentais mostram que o GH estimula a 

proliferação dos linfócitos, especialmente dos linfócitos-B, possivelmente via IGF-l, 

além de atuar na síntese de imunoglobulinas (Geffner et al., 1990; Bozzola et al., 

1988; Yoshida et al., 1992; Kimata; Yoshida, 1994). Receptores das citocinas são 

expressos no sistema neuroendócrino (Benvenist, 1998). Citocinas produzidas por 

células do sistema imune podem, especificamente, influenciar a secreção pituitária 

do GH (Arzt et al., 1999).  

Aumento dos níveis de IL-6 foi observado em indivíduos com GHD, 

independentemente de fatores como o índice de massa corpórea e obesidade. O 

tratamento com reposição do GH reduziu efetivamente a produção de IL-6 pelos 

monócitos (Serri et al., 1999). Aumento nos níveis de TNF-α foi observado em 

crianças com GHD, em comparação com os controles. O tratamento com GH 

também reduziu significativamente os níveis desta citocina (Andiram; Yordam, 

2007). 

A administração do GH aumenta a concentração de hemoglobina em 

pacientes com GHD e aumenta a função das células mielóides e dos neutrófilos 

(Rapaport et al., 1995). Em adição, alguns autores mostram que GHD reduz a 

atividade de células “natural killer”, a síntese de anticorpos e predispõe a defeito na 

imunidade celular (Kiess et al., 1986; Edwards et al., 1991), sendo ainda necessária 

uma integridade funcional do eixo GH para que haja a manutenção da função tímica 

normal, em humanos adultos (Morrhaye et al., 2009). 

 

 

2.7 IGHD X Imunologia 
 
 

Estudo sobre longevidade nos indivíduos com IGHD de Itabaianinha 

constatou uma alta frequência de mortes em mulheres com IGHD e com idades 

entre 4-20 anos. A partir de 20 anos, nenhuma diferença na duração de vida entre 
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indivíduos com IGHD, seus irmãos e a população geral foi encontrada, sugerindo 

que a IGHD não é um fator de risco para mortalidade cardiovascular na meia-idade 

ou idade avançada. No entanto, as mortes precoces ocorreram por doença 

infecciosa e desidratação, devido a doenças diarréicas, levando à possibilidade de 

associação dessas mortes a causas imunológicas (Aguiar-Oliveira et al., 2010). Um 

outro fator importante é que o volume do baço, corrigido pela área da superfície 

corporal, é reduzido nestes indivíduos (Oliveira et al., 2008). Como o baço é um 

órgão importante no sistema imune, atuando na defesa contra as infecções agudas 

(Lynch; Kapila, 1996), é importante investigar se o aumento na mortalidade destes 

pacientes com idades abaixo de 20 anos se deve a uma deficiência imunológica 

associada à severa IGHD. 
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3 OBJETIVOS 

 
 
 

Os objetivos deste estudo foram avaliar os efeitos locais e sistêmicos da 

IGHD na resposta imune, bem como comparar os níveis dos patógenos 

periodontais,  nos indivíduos com IGHD e controles, correlacionando-os com a PCS. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 
4.1 População e desenho do estudo 
 
 

Os sujeitos com IGHD da população do estudo foram identificados em uma 

larga família com a deficiência. Ela compreende aproximadamente 105 indivíduos 

(ao longo de 7 gerações, em uma população total de 32.000, correspondendo a uma 

prevalência de 1 caso de nanismo para cada 304 habitantes), com idades entre 5 e 

84 anos (Salvatori et al., 1999). Esta coorte única (a maior coorte de indivíduos com 

a IGHD descrita até o momento) reside no município de Itabaianinha, que está 

localizado no nordeste do Brasil, no estado brasileiro de Sergipe.  Artesanato, 

agricultura e pequenos negócios são as suas principais atividades. A propagação da 

mutação nesta área é facilitada pela limitada mobilidade dos indivíduos (limitado 

deslocamento geográfico) da mesma e pela alta prevalência de casamentos 

consanguíneos (21,7% de 322 uniões examinadas) (Salvatori et al., 1999).  

 

 

                                     
 
 
 
Figura 4.1 – Localização geográfica do município de Itabaianinha em relação ao estado brasileiro  

Sergipe, bem como à sua capital Aracaju 
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Figura 4.2 - Imagem representativa do município Itabaianinha 

 

 

Dos 105 indivíduos descritos em 1999 (Salvatori et al., 1999), 75 foram 

identificados recentemente, já que o nanismo é relatado há 200 anos e os dados de 

alguns indivíduos que faleceram no passado remoto não puderam ser recuperados. 

Destes, 53 estavam vivos e 22 mortos (Aguiar-Oliveira et al., 2010). Alguns 

indivíduos não foram incluídos no estudo clínico periodontal inicial devido à mudança 

de endereço e por não disporem de telefone (n=4). Os critérios de exclusão foram: 

idade menor que 18 (n=4), edentulismo (n=5), tratamento periodontal (n=0) ou 

terapia de reposição do GH (n=8) previamente à realização do estudo. Portanto, dos 

49 indivíduos com IGHD contatados, a amostra final elegível do estudo ficou 

composta por 32 indivíduos com IGHD e 32 sem IGHD pareados por idade, gênero, 

condição sócio-econômica, hábito de fumo e diabetes (Britto et al., 2011) (ANEXO 

A). Estes indivíduos foram procurados durante o presente estudo. No entanto, 1 

havia falecido, 5 não quiseram participar, 5 estavam com problemas de saúde e 2 

perderam todos os dentes. Portanto, a nossa amostra ficou composta por 19 

indivíduos com IGHD e 19 indivíduos no grupo controle. 



35 
 

 
                       105 indivíduos com IGHD (Salvatori et al. 1999)                      

                               75 indivíduos com IGHD ( Aguiar-Oliveira et al. 2010)                                                                                                                                                                                           

_______  22 indivíduos com IGHD falecidos 

                              53 indivíduos com IGHD ( Aguiar-Oliveira et al. 2010) 

                                                            _______ 4 indivíduos não foram encontrados   

                                   49 indivíduos com IGHD             

                                                            ______        4 com idade menor que 18 anos 

                                                                                5 edêntulos 

                                                                                8 tratados com reposição do GH  

                                   32 indivíduos com IGHD ( Britto et al. 2011)              

                                                                                          1 faleceu             

                                   19 indivíduos com IGHD                5 não quiseram participar 

                                                                                          5 com problemas de saúde 

                                                                                          2 perderam todos os dentes 

 

Figura 4.3 – Fluxograma representativo da obtenção dos indivíduos do grupo com IGHD 

 

Figura 4.4 – Associação dos Anões, local onde foram realizadas as coletas de dados 
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4.2 Considerações Éticas 

 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe (No CAAE 0073.0.107.107-08) (ANEXO B) e, em seguida, ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo (No CAAE 26175513.2.0000.0075) (ANEXO C). Todos os indivíduos que 

participaram do estudo foram informados sobre a sua natureza e assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO D), que foi lido a todos os 

indivíduos elegíveis. A todos os indivíduos que aceitaram a participação no estudo, 

foi solicitada a assinatura do mesmo após o completo entendimento do seu 

conteúdo. Aos que não assinavam, a aceitação foi comprovada pela impressão 

digital. Como o estudo contou com a presença de um consultório odontológico 

portátil1, tratamentos urgenciais foram realizados, de acordo com as necessidades 

individuais, bem como orientação de higiene bucal. O tratamento periodontal, que 

está sendo conduzido, bem como a prevenção da progressão da doença, podem ser 

realizados da forma mais eficiente. Além disso, este estudo traz um benefício para a 

população como um todo, já que existem muitos indivíduos com deficiência do 

hormônio do crescimento em níveis intermediários. 

 

 

4.3 Dados demográficos, antropométricos e glicêmicos 
 
 

Foram utilizados os questionários (ANEXO E) que haviam sido aplicados no 

estudo inicial (Britto et al., 2011) e adicionados dados que foram modificados 

durante este intervalo de tempo. O diagnóstico de diabetes mellitus foi realizado 

mais uma vez nesta nova etapa do estudo, em todos os indivíduos, através da 

determinação da glicemia capilar plasmática (GCP) casual, em mg/dL, utilizando o 

dispositivo Accu-Check (The Expert Committee on the Diagnosis and Classification 

of Diabetes Mellitus, 2003). 

                                                
1 Consuldent, Brasil 

	  
2 Mirror #5, Hu-Friedy, Chicago, lL, USA 
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Tabela 4.1 – Valores de glicose plasmática (mg/dL) para diagnóstico de Diabetes Mellitus e seus 

estágios pré-clínicos 
 

Categorias Jejum1 2h após 75g de 
glicose Casual2 

Glicemia de jejum 

alterada 
>100 e < 126 < 140 (se realizada)  

Tolerância à glicose 

diminuída 
< 126 ≥ 140 e < 200  

Diabetes Mellitus ≥ 126  ≥ 200 

≥ 200 (com 

sintomas 

clássicos)3 

             
1 O jejum é definido como a falta de ingestão calórica de, no mínimo, 8 horas. 
2 Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem observar o 
intervalo da última refeição. 
3 Os sintomas clássicos do Diabetes Mellitus incluem poliúria, polidipsia e perda inexplicada de peso. 
Nota: O diagnóstico do Diabetes Mellitus deve, sempre que possível, ser confirmado pela 
repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com 
descompensação metabólica aguda ou sintomas óbvios de Diabetes Mellitus.  
 

 

4.4 Dados Clínicos 
 
 

Os exames clínicos foram realizados por um único examinador treinado e 

calibrado (IA). Foram realizados em consultório odontológico portátil, que foi 

instalado na associação dos anões, no município de Itabaianinha. Os indivíduos que 

não puderem comparecer ao local foram atendidos em sua própria residência.    

Nestes casos, o consultório odontológico portátil foi deslocado até a mesma, com o 

auxílio do micro-ônibus cedido pela Universidade Federal de Sergipe. Os exames 

foram realizados em diferentes horários do dia, da noite e da semana, com a 

finalidade de aumentar a aderência ao estudo. Para evitar cansaço excessivo do 

examinador, levando em consideração a variação na acuidade visual e no senso tátil 
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(World Health Organization, 1997), foram realizados, no máximo, 10 exames clínicos 

por dia. 

 

 
 
Figura 4.5 - Consultório Odontológico Portátil instalado na Associação dos Anões,  

para que os dados clínicos fossem coletados 
 

 

Utilizando um espelho clínico plano2 e uma sonda periodontal milimetrada 

manual3, posicionada paralelamente ao longo eixo de cada dente, os sulcos/bolsas 

foram examinados em 6 sítios por dente (mésio-vestibular, vestibular, disto-

vestibular, mésio-lingual/palatina, lingual/palatina e disto-lingual/palatina) em todos 

os dentes permanentes, com exceção dos terceiros molares e dentes em processo 

de erupção. Quantidades excessivas de cálculo que dificultaram um correto registro 

dos parâmetros pela sonda foram removidas previamente com o auxílio de curetas4. 

Os parâmetros clínicos registrados foram (ANEXO F): 

 

1. Profundidade Clínica de Sondagem (PCS): distância (mm) 

compreendida entre a margem gengival e o fundo do sulco gengival ou da 

bolsa periodontal.  

2. Sangramento à Sondagem: Positivo caso o sangramento tenha 

ocorrido dentro de 15 segundos após a medição da PCS. 

                                                
2 Mirror #5, Hu-Friedy, Chicago, lL, USA 
3  PCPUNC-15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA 
4 Gracey curettes 5/6, 11/12, 13/14 Hu-Friedy, Chicago, IL, USA 
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3. Distância da junção esmalte-cemento à margem gegival (JEC-MG): 

distância (mm) que vai da linha esmalte-cemento (LEC) à margem 

gengival. Se a LEC estiver localizada apicalmente à margem gengival, o 

parâmetro recebeu um valor negativo. 

4. Nível Clínico de Inserção (NCI): é o valor correspondente à soma5 dos 

valores de PCS e JEC-MG. 

 

 

Dois sítios por dente (vestibular e lingual/palatina) foram avaliados para as 

seguintes variáveis: 

 

 

5. Índice de placa visível (Ainamo; Bay, 1975): foram considerados dentes 

com placa aqueles que apresentassem, no mínimo, 1 sítio (vestibular ou 

lingual/palatina) com placa visível a olho nu. Sítios com ou sem placa 

visível foram classificados como 1 ou 0, respectivamente. 

6. Ausência/Presença de cálculo supra-gengival: cálculo supra-gengival 

foi definido como depósitos calcificados localizados em uma coroa exposta 

e/ou superfícies radiculares que se extendessem em até 1mm abaixo da 

margem gengival livre (Susin, 2004). 

 
Avaliação da reprodutibilidade das variáveis 
 
 

O único examinador foi calibrado por um examinador com experiência em 

pesquisa de campo (PC) para realizar o exame clínico (15 dias antes e 4 meses 

após o início do estudo), sob as mesmas condições em que realizou a mensuração 

dos parâmetros clínicos. A concordância intra-examinador para PCS e PCI foi 

avaliada por exames duplicados em quadrantes contra-laterais de todos os dentes 

em, aproximadamente, 10% do valor total da amostra (4 indivíduos). O exame foi 

                                                
5 NCI=PCS + (JEC-MG) 
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repetido 7 dias após o primeiro exame (Beck; Löe, 1993). O coeficiente de 

correlação intra-classes (CCI) (Shrout; Fleiss, 1979) para PCS e NCI foi calculado a 

nível de sítio. Valor Kappa 0,92. 

 

 

4.5 Coleta do fluido gengival 
 
 

O fluido gengival foi coletado, pelo único examinador (IA), 1 semana após o 

exame clínico, para que este não alterasse a sua composição. Após a remoção do 

biofilme supragengival, delicadamente, com bolinhas de algodão, os sítios foram 

isolados e cuidadosamente secos com seringa de ar, para evitar sua possível 

contaminação com saliva. As amostras foram randomizadas em diferentes 

quadrantes e obtidas em 4 sítios não adjacentes para cada indivíduo, sendo 2 sítios 

com PCS < 3mm e 2 sítios com PCS ≥ 7mm (ou o pior parâmetro registrado na 

boca). Em cada indivíduo do grupo controle, as amostras foram coletadas com os 

mesmos critérios clínicos (mesmas PCS). O fluido foi coletado através da inserção 

de tiras de papel padronizadas (periopaper; Oraflow, Plainview, NY, USA) dentro do 

sulco/bolsa periodontal e removidas após 30 segundos. As tiras visualmente 

contaminadas com sangue foram descartadas. As amostras foram armazenadas no 

freezer a -80oC (Indrel, Paraná), em Itabaianinha. A seguir, foram transportadas para 

São Paulo (FOUSP) na caixa isotérmica para transporte de amostras, para que 

fossem feitos o processamento e a análise das amostras. 

 
 
4.6 Coleta do biofilme subgengival 
 
 

Os mesmos sítios selecionados para coleta do fluido gengival foram 

utilizados, pelo único examinador (IA), para a coleta microbiológica. O biofilme 

supragengival foi removido e foram realizadas as coletas das amostras de biofilme 

subgengival com curetas Gracey do tipo mini-five (Hu-friedy, USA), posicionadas na 

porção mais apical dos sítios selecionados. Para cada amostra foi utilizada uma 

ponta estéril da cureta. A seguir, as amostras foram depositadas em tubos de 
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polipropileno de 1,5 ml (tubo I) contendo 200µl de solução TE (10 mM Tris-HCL, 0,1 

mM EDTA, pH 7,6) e armazenadas no freezer a -800C (Indrel, Paraná), em 

Itabaianinha. A seguir, foram transportadas para São Paulo (FOUSP), na caixa 

isotérmica para transporte de amostras, para que fosse feita a extração do DNA e 

todo o processamento e análise das amostras. 

 

 

4.7 Coleta sangüínea 
 
 

O sangue foi coletado no Posto de Coleta de Maria (posto de coleta onde 

todos os indivíduos de Itabaianinha realizam coletas de sangue quando necessitam 

realizar exames de rotina). A coleta sempre é realizada por uma única enfermeira. 

Após o exame clínico e coletas periodontais, os indivíduos foram levados até o posto 

de coleta com o auxílio do micro-ônibus concedido pela Universidade Federal de 

Sergipe. As amostras de sangue foram coletadas da mesma forma que seriam 

coletadas para exames de rotina. Soro e plasma foram obtidos pela centrifugação a 

2000 rpm por 10 minutos a 4oC e armazenados a -80oC. 

 

 

4.8 Análise microbiológica 
 
 

A extração do DNA das amostras do biofilme subgengival dos pacientes foi 

realizada com a utilização kit Qiamp DNA Mini kit® (Qiagen, Hilden, Alemanha), 

seguindo as instruções do fabricante. As amostras contendo DNA foram 

quantificadas no espectrofotômetro (Nanodrop, Thermo Scientific) e depois 

armazenadas a -20˚C, até o processamento. 

Foram analisados os níveis dos patógenos periodontais P. gingivalis, T. 

forsythia, A.actinomycetemcomitans e T. denticola.  
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A análise quantitativa para Aa, Pg, Tf e Td foi feita por meio da técnica da 

qPCR em tempo real, utilizando termociclador StepOnePlus™ (Applied Biosystems®, 

Life Technologies Co, NY, USA), e os produtos foram detectados por fluorescência, 

usando o Power Sybr Green® (Life Technologies Co., NY, USA), seguindo o 

protocolo recomendado pelo fabricante. Para a reação foram utilizados 10µl de 

Power Sybr Green®, 2,0 µl do DNA molde, 0,5 µl de cada iniciador (primers forward e 

reverse específicos) e água milliQ estéril, em volume total de 20µl. Para a curva 

padrão, foram realizadas reações contendo como DNA molde 10 a 107 cópias do 

gene analisado, de cada uma das espécies avaliadas (16S rRNA), utilizando-se 

plasmídeos pTOPO, em que foram clonados os genes 16SrRNA dos diferentes 

organismos.  

Como controle negativo, foi adicionada água milliQ estéril, ao invés de DNA 

molde. As reações para 16S rRNA foram padronizadas em ciclos específicos, para 

cada bactéria. Os ciclos de amplificação foram: 95ºC/15´´, 65ºC/1´, 81ºC/10´´, 40 

ciclos para Aa; 95ºC/15´´, 60ºC/1´, 81ºC/10´´, 40 ciclos para Pg; 95ºC/15´´, 60ºC/1´, 

74ºC/10´´, 40 ciclos para Tf, 95ºC/15´´,  60ºC/1´, 83,7ºC/10´´, 40 ciclos para Td. A 

fluorescência foi detectada após cada ciclo e representada em um gráfico, utilizando 

o software StepOnePlus Real-Time PCR System™ (Applied Biosystems®, Life 

Technologies Co, NY, USA). As diluições da curva padrão, assim como todas as 

amostras, foram analisadas em triplicata. Os níveis de bactérias foram expressos em 

números de cópias do gene 16S rRNA. 

Para A. actinomycetemcomitans e T. denticola utilizou-se uma curva padrão, 

com a diluição dos plasmídeos variando de 107 a 10 cópias do gene analisado. Para 

P. gingivalis e T. forsythia, a curva foi de 107 a 102 cópias do gene analisado. 

 

 

4.9 Análise do fluido gengival e do soro 
 
 

Para cada periopaper foram adicionados 250 µL de solução salina tampão 

fosfato (PBS). Em seguida, foi feito o vórtex por 3 vezes consecutivas, durante 30s 

cada. Os periopapers foram removidos e as amostras centrifugadas a 10000g por 10 
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minutos. O sobrenadante foi removido e as amostras congeladas a -80oC. 

Para o soro coletado, previamente à análise pelo Luminex, as amostras foram 

pipetadas para o volume de 100uL para cada microtubo (já que as amostras haviam 

sido armazenadas em volume superior ao necessário para a análise). 

O painel utilizado foi o Bio-plex Pro Assays (Bio-Rad, Hercules, CA, Estados 

Unidos). Foram analisadas as citocinas: IL-1a, IL-6, IL-8, IL-17, TNF- α, CRP, 

Leptina, Adiponectina, MMP-8, MMP-9). O ensaio foi desenvolvido de acordo com o 

protocolo do fabricante. O filtro da placa multiwell 96 foi molhado com Tampão de 

ensaio (Bio-Rad). Após retirada do tampão, foram adicionadas as esferas 

conjugadas com anticorpos anti-citocinas (Bio-Rad), seguidas de duas lavagens com 

tampão de lavagem. Em seguida, 100 µL da solução do fluido gengival/soro dos 

indivíduos, curva padrão e branco foram adicionados. A placa foi incubada por uma 

noite, a 4oC, sob agitação. Em seguida, foi novamente lavada com o tampão de 

lavagem e adicionado, a cada poço, o anticorpo de detecção biotinilado (Bio-Rad). 

Formou-se um “sanduíche” de anticorpos, que foi incubado por 1h. Após esse 

período, novas lavagens com o tampão de lavagem foram realizadas e adicionada 

Streptavidin conjugada com PE (Bio-Rad), que se ligou ao anticorpo biotinilado, por 

10 minutos. Novas lavagens foram realizadas com o Tampão de lavagem e o 

“sanduíche” de anticorpos ressuspendido com Tampão de ensaio (Bio-Rad). As 

placas foram analisadas no Bioplex 200 Suspension Array System/ Luminex (Bio 

Rad, Hercules, CA) através do Software Bio-Plex Manager, versão 6.0 ( Bio Rad, 

Hercules, CA). Os parâmetros para a corrida do kit para citocinas humanas foram 

ajustadas para baixo fotomultiplicador durante a calibração, 50 esferas por região e 

100 µl de volume da amostra. 
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4.10 Dosagem de proteínas do fluido gengival 

 
 

A dosagem de proteínas foi feita por método colorimétrico, utilizando-se o kit 

BCA protein assay (Thermo Scientific, USA). A curva padrão foi feita com 

concentrações entre 2 e 0,125 mg/ml de Albumina Bovina Sérica (BSA), e as 

amostras foram diluídas 1:10. Para preparar a placa, pipetou-se 10 µl de cada ponto 

da curva padrão e das amostras, em duplicata. Foram adicionados 200 µl do 

reagente BCA, em cada poço, e incubados por 40 minutos, a 37oC. As amostras 

foram lidas no espectrofotômetro (uQuant, Biotek, USA), no comprimento de onda 

de 570 nm, e o cálculo das concentrações foi feito por regressão linear, utilizando-se 

o software KC4 (Biotek, USA). A curva padrão, relação gráfica entre os valores de 

absorbância e concentração, foi considerada adequada quando o valor do 

coeficiente de correlação (r) estava entre 0,995 e 1. Os resultados foram expressos 

em mg/ml. 

 

 

4.11 Análise Estatística 
 
 

Os dados clínicos foram obtidos a partir de 6 sítios por dente para PCS, 

Ret/hiperplasia (JEC-MG), NCI e SS. Os parâmetros clínicos médios foram 

determinados pela média de todos os sítios, de todos os dentes, em cada indivíduo 

e, depois, comparados entre os indivíduos de cada grupo clínico separadamente.  

Os parâmetros clínicos médios para cada categoria de sítio foram calculados 

pela média dos valores dos sítios coletados de cada indivíduo e, depois, 

comparados entre indivíduos em cada categoria de sítio, para cada grupo clínico, 

separadamente.  

Os níveis de cada mediador inflamatório foram medidos em amostras 

coletadas em cada categoria de sítio, a partir de cada indivíduo. O nível médio de 

cada biomarcador no FG foi calculado pela média entre os indivíduos, em cada 

categoria de sítio, em cada grupo clínico, separadamente.  
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Os dados microbiológicos disponíveis foram expressos pelas contagens de 

cada uma das 4 espécies testadas, para 4 amostras de biofilme subgengival, por 

indivíduo (2 amostras de sítios rasos e 2 amostras de sítios profundos) . Os dados 

de cada espécie foram expressos em contagens x 105 em cada sítio. Os dados 

microbiológicos foram analisados como uma média, dentro de cada indivíduo e para 

cada categoria de sítio e, depois, esta média comparada entre os indivíduos, em 

cada categoria de sítio, em cada grupo clínico, separadamente.  

Inicialmente foi verificado se havia adesão à curva normal, pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, e homogeneidade de variâncias, pelo teste de Levene. 

Quando estes quesitos foram preenchidos, o teste t de student foi utilizado para 

comparar as médias das variáveis contínuas. No caso de não-homogeneidade de 

variâncias, o teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar  os grupos. O teste 

de qui-quadrado foi utilizado para verificar se havia associação entre as variáveis 

qualitativas. Para verificar se havia correlação entre variáveis contínuas, foi usado o 

coeficiente de correlação de Pearson.  

Um diferença foi considerada estatisticamente significante se o valor de p 

fosse menor do que o nível de significância deste estudo, considerado 5% (p < 0,05). 

Foi utilizado o programa SPSS para Windows, versão 11.0. 
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5 RESULTADOS 
 
 
Características dos indivíduos 
 
 

A Tabela 5.1 descreve as características biológicas, comportamentais e 

clínicas periodontais dos IGHD e controles. Por definição, idade, gênero, tabagismo 

e diabetes não apresentaram diferença entre os grupos (p=0,99 para idade e p=1,00 

para gênero, tabagismo e diabetes).  

 

Características clínicas 
 

Considerando os parâmetros clínicos avaliados na boca toda, os indivíduos 

com IGHD apresentaram maior média de PCS (p=0,03), estatisticamente 

significante, do que os controles. Média de Retração/hiperplasia gengival e média de 

NCI não apresentaram diferença estatística entre os grupos (p=0,30 e 0,07, 

respectivamente). Como esperado, nos sítios de coleta rasos e profundos, as 

médias de PCS foram semelhantes para os grupos. Considerando as médias de 

Retração/hiperplasia e NCI nos sítios de coleta rasos e profundos, a única variável 

que apresentou diferença, estatisticamente significante, entre os dois grupos foi a 

média de NCI no sítio de coleta profundo.  

Indivíduos com IGHD apresentaram quantidade semelhante de biofilme (p = 

0,3), menos cálculo supragengival (p = 0,02), e mais sangramento à sondagem (p = 

0,02), em comparação aos indivíduos do grupo controle. Em relação ao diagnóstico 

de periodontite crônica, não houve diferença estatística entre os grupos (p=0,65), 

quanto à severidade e extensão (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Características biológicas, comportamentais e clínicas periodontais, dos indivíduos com 
IGHD e dos controles 

 

Variável 
IGHD 

(n = 19) 

Controles 

(n = 19) 

Idade (anos) 20-29 2 2 

 30-39 7 6 

 40-49 2 3 

 50-59 5 5 

 60+ 3 3 

Gênero, Masculino 10 10 

Fumantes ou ex-fumantes 6 6 

Diabetes mellitus 1 1 

Média PCS (mm) 3,28*±0,53 2,98±0,25 

Média Ret/hiperplasia (mm) 0,43±0,60 0,22±0,62 

Média NCI (mm) 2,69±0,97 2,17±0,67 

Média PCS sítio coleta raso (mm) 1,20±0,53 1,09±0,53 

Média PCS sítio coleta profundo (mm) 5,13±1,03 4,9±0,79 

Média NCI sítio coleta raso (mm) 2,21±1,07 2,02±1,23 

Média NCI sítio coleta profundo (mm) 6,07*±2,05 4,9±1,10 

Média Ret sítio coleta raso (mm) 0,079±1,00 0,079±1,13 

Média Ret sítio coleta profundo (mm) 0,89±1,49 0,44±1,73 

Sangramento à Sondagem 

  % sítios 

≤ 15% 

> 15% 

31,6 

68,4* 

63,1 

36,9 

Biofilme visível 

  % sítios 

      <  50% 

≥ 50% 

42,1 

57,9 

52,6 

47,4 

Cálculo supragengival 

  % sítios 

≤ 15% 

> 15% 

65,3 

34,7 

34,4 

65,6* 

Periodontite crônica moderada localizada (n) 

              (diagnóstico) 
15 17 

* Diferença estatística a nível de 5% 
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Achados microbiológicos e imunológicos 
 

Não houve diferença estatisticamente significante, entre os grupos, nos níveis 

dos patógenos periodontais avaliados, T. forsythia (T.f), T. denticola (T.d) e P. 

gingivalis (P.g) e A.actinomycetemcomitans (A.a) (Tabela 5.2). Ao analisar as 

citocinas do fluido gengival, os indivíduos com IGHD apresentaram mais MMP-8 e 

mais CRP (estatisticamente significantes), do que os controles, nas amostras 

coletadas de sítios profundos (Tabela 5.3). No soro, os indivíduos com IGHD 

apresentaram mais IL-17 do que os controles (estatisticamente significante). Em 

relação às outras citocinas avaliadas, não houve diferença estatística entre os 

grupos (Tabela 5.4). 

 

 
Tabela 5.2 - Média, desvio padrão e comparação dos níveis dos patógenos periodontais (número de 

cópias, com transformação logarítmica), entre os indivíduos com IGHD e os controles 
 

 
Variável 

IGHD 

(n = 19) 

Controles 

(n = 19) 
p 

T.f raso 3,06±1,40 3,53±1,06 0,25 

T.f prof 4,85±1,56 4,63±1,25 0,63 

T.d raso 2,68±1,31 2,51±1,15 0,69 

T.d prof 4,39±1,35 3,97±1,52 0,38 

P.g raso 0,53±1,57 1,00±1,08 0,29 

P.g prof 1,62±2,12 1,63±1,65 0,44 

A.a raso 4,54±0,92 4,53±1,12 0,97 

A.a prof 5,01±1,34  4,69±0,99 0,41 
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Tabela 5.3 - Média, desvio padrão e comparação dos níveis das citocinas no fluido gengival (PG/ML), 

dos indivíduos com IGHD e dos controles 
 

Variável 
IGHD 

(n = 19) 

Controles 

(n = 19) 
p 

TNF-α raso 3,62±2,27 3,68±1,85 0,93 

TNF-α prof 9,97±9,16 5,62±4,90 0,07 

MMP-9 raso 53469±31391 59996±38446 0,57 

MMP-9 prof 473084±611486 255837±197265 0,14 

MMP-8 raso 11530±10221 12541±13952 0,8 

MMP-8 prof 241003±265718 90767±93808 0,02* 

IL-6 raso 1,23±0,86 1,09±1,01 0,65 

IL-6 prof 33,92±39,37 20,55±18,80 0,19 

IL-8 raso 125,33±94,17 133,56±120,98 0,81 

IL-8 prof 1483,95±1997,0 621,19±724,92 0,06 

IL-1a raso 527,80±558,98 539,03±417,97 0,94 

IL-1a prof 7056,84±6734,15 4390,92±3114,17 0,54 

CRP raso 580,64±753,47 386,05±705,38 0,41 

CRP prof 3862,29±6135,54 784,47±909,09 0,00* 

* Diferença estatística a nível de 5% 
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Tabela 5.4 - Média, desvio padrão e comparação dos níveis das citocinas no soro (PG/ML), dos 
indivíduos com IGHD e dos controles 

 
 

Variável 
IGHD 

(n = 19) 

Controles 

(n = 19) p 

TNF-α 4,87±4,31 3,87±1,52 0,34 

MMP-9 13720±10620 11721±11220 0,57 

MMP-8  9554±8969 8503±10669 0,74 

IL-17 6,26±2,25 4,10±3,15 0,02* 

IL-6  7,25±4,98 14,36±40,33 0,45 

IL-8 6,02±4,03 6,24±2,65 0,84 

IL-1a 7,45±5,44 8,43±5,90 0,59 

CRP 27049±17276 34082±20923 0,26 

* Diferença estatística a nível de 5% 
 
 

Avaliando o grupo com IGHD, o fluido gengival coletado em sítios profundos 

mostrou níveis significativamente mais elevados das citocinas: TNF-α, MMP-9, 

MMP-8, IL-6, IL-8, IL-1a, CRP, em relação aos sítios rasos. Comparando os níveis 

de bactérias, os valores encontrados foram significativamente mais altos para T.f, 

T.d e P.g (Tabela 5.5). No grupo controle, o fluido gengival coletado em sítios 

profundos mostrou níveis significativamente mais elevados das citocinas: MMP-9, 

MMP-8, IL-6, IL-8, IL-1a, em relação aos sítios rasos. Comparando os níveis de 

bactérias, os valores encontrados foram significativamente mais altos para T.f e T. d 

(Tabela 5.6).  
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Tabela 5.5 - Média, desvio padrão e comparação dos níveis das citocinas (PG/ML) e dos patógenos 
periodontais (número de cópias), nos sítios rasos e profundos dos indivíduos com IGHD 

 
 
 

Variável 
Sítio Raso 

(n = 19) 
Sítio Profundo 

(n = 19) p 

TNF-α fluido 3,62±2,27 9,97±9,16 0,00* 

MMP-9 fluido 53469±31391 473084±611486 0,00* 

MMP-8 fluido 11530±10221 241003±265718 0,00* 

IL-6 fluido  1,23±0,86 33,92±39,37 0,00* 

IL-8 fluido 125,33±94,17 1483±1997 0,00* 

IL-1a fluido 527,80±558,98 7056±6784 0,00* 

CRP fluido 580,64±753,47 3862,29±6135,54 0,02* 

T.f 3,06±1,40 4,85±1,56 0,00* 

T.d 2,77±1,28 4,56±1,16 0,00* 

P.g 0,53±1,57 1,62±2,12 0,01* 

A.a 4,53±0,95 5,01±1,34 0,16 

* Diferença estatística a nível de 5% 
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Tabela 5.6 - Média, desvio padrão e comparação dos níveis das citocinas (PG/ML) e dos patógenos 
periodontais (número de cópias), nos sítios rasos e profundos dos indivíduos do grupo 
controle 

 
 

Variável 
Sítio Raso 

(n = 19) 
Sítio Profundo 

(n = 19) p 

TNF-α fluido 3,68±1,85 5,62±4,90 0,11 

MMP-9 fluido 59996±38446 255837±197265 0,00* 

MMP-8 fluido 12541±13952 90767±93808 0,00* 

IL-6 fluido 1,09±1,01 20,55±18,80 0,00* 

IL-8 fluido 133,56±120,98 621,19±724,92 0,01* 

IL-1a fluido 539,03±417,97 4390,92±3114,17 0,00* 

CRP fluido 386,05±705,38 784,47±909,09 0,06 

T.f 3,53±1,06 4,63±1,25 0,00* 

T.d 2,51±1,15 4,17±1,48 0,00* 

P.g 0,98±1,11 1,63±1,65 0,07 

A.a 4,53±1,12 4,53±0,73 0,99 

* Diferença estatística a nível de 5% 
 

 

 

No grupo dos indivíduos com IGHD, foi observada associação forte entre PCS 

dos sítios de coleta e níveis, no fluido gengival, de MMP-8 (r=0,48), IL-1a (r=0,55), 

T.f (r=0,55) e T.d (r=0,52). Nestes mesmos indivíduos, associação moderada foi 

encontrada para PCS dos sítios de coleta e níveis, no fluido gengival, de IL-6 

(r=0,39), IL-8 (r=0,39) e TNF-α (0,33) (Tabela 5.7). No grupo controle, associação 

forte foi observada entre PCS dos sítios de coleta e níveis, no fluido gengival, de 

MMP-9 (r=0,59), MMP-8 (r=0,47), IL-6 (r=0,56), IL-8 (r=0,44), IL-1a (r=0,61), T.f 

(r=0,44) e T.d (r=0,47).  
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Tabela 5.7 - Correlação da PCS, do sítio de coleta, com as citocinas do fluido (PG/ML) e com os 
patógenos periodontais (número de cópias), nos indivíduos com IGHD 

 
 

Variável 
 
r 

 
p 

TNF-α fluido 0,33 0,04* 

MMP-9 fluido 0,31         0,05 

MMP-8 fluido 0,48 0,00* 

IL-6 fluido 0,39 0,01* 

IL-8 fluido 0,39 0,01* 

IL-1a fluido 0,55 0,00* 

CRP fluido 0,22 0,17 

T.f 0,55 0,00* 

T.d 0,52 0,00* 

P.g 0,18 0,28 

A.a 0,14 0,38 
* Diferença estatística a nível de 5% 
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Tabela 5.8 - Correlação da PCS, do sítio de coleta, com as citocinas do fluido (PG/ML) e com os 
patógenos periodontais (número de cópias), nos indivíduos do grupo controle 

 

Variável 
 
r 
 

p 

TNF-α fluido 0,21 0,19 

MMP-9 fluido 0,59 0,00* 

MMP-8 fluido 0,47 0,00* 

IL-6 fluido 0,56 0,00* 

IL-8 fluido 0,44 0,00* 

IL-1a fluido 0,61 0,00* 

CRP fluido 0,21 0,18 

T.f 0,44 0,00* 

T.d 0,47 0,00* 

P.g 0,20 0,21 

A.a 0,03 0,82 

* Diferença estatística a nível de 5%  
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6 DISCUSSÃO 
 

 
Não encontramos, na literatura, estudos que tivessem avaliado o efeito da 

Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento sobre os parâmetros 

microbiológicos e imunológicos da doença periodontal. Este, possivelmente, foi o 

primeiro estudo que avaliou estes parâmetros, em indivíduos com IGHD congênita e 

não tratada.  

Neste estudo, que considerou os parâmetros clínicos da boca toda, os 

indivíduos com IGHD apresentaram maior média de PCS (estatisticamente 

significante) do que os controles. Este achado confirma os dados já obtidos no 

estudo anterior, no qual os indivíduos com IGHD apresentaram maior prevalência 

(p< 0,01), de PCS e NCI ≥ 5mm e ≥ 7mm, e extensão, de PCS ≥ 5mm e de NCI ≥ 

5mm e ≥ 7mm, em relação aos controles pareados (Britto et al., 2011).  

Para avaliar os parâmetros microbiológicos e imunológicos da doença 

periodontal em indivíduos com doença sistêmica, a metodologia adequada é a que 

faz a comparação entre grupos com o mesmo diagnóstico de doença periodontal, e 

que diferem apenas pela condição sistêmica (Souto et al., 2014; Ramesh et al., 

2013; Anitha et al., 2013; Kalra et al., 2013). Neste estudo, não houve diferença 

estatística entre os grupos, no diagnóstico da doença periodontal. No entanto, a 

média de PCS boca toda, conforme dito anteriormente, apresentou diferença 

estatística entre os grupos. Não foi possível o pareamento pela média de PCS boca 

toda, já que os indivíduos avaliados foram os mesmos do estudo anterior (Britto et 

al., 2011).  

Para minimizar a possível interferência da PCS boca toda nos achados 

microbiológicos e imunológicos, foi realizado pareamento das PCS, nos sítios de 

coleta raso e profundo. A média de NCI apresentou diferença estatística entre os 

grupos, no sítio de coleta profundo. Este fato possivelmente ocorreu devido à 

interferência dos valores de retração/hiperplasia no sítio de coleta profundo, que não 

apresentou diferença estatística entre os grupos. No entanto, quando 

somados/diminuídos os valores de retração/hiperplasia aos valores de PCS, as 

médias de NCI apresentaram diferença estatisticamente significante entre os grupos. 
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O grupo que apresentou maior média de PCS, boca toda, também apresentou 

maior porcentagem de sítios, boca toda, com sangramento à sondagem, diferença 

estatisticamente significante. Este dado já foi descrito na literatura (Teles et al., 

2012; Farina et al., 2013). 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, com 

relação à porcentagem de sítios com biofilme visível. No entanto, observamos 

diferença estatística para sangramento à sondagem (p=0,02), cálculo supragengival 

(p=0,02) e média de PCS boca toda (p= 0,03). Embora a literatura mostre relação 

positiva significativa entre severidade de inflamação gengival e quantidade de 

depósito de biofilme supragengival, além de quantidade e composição do biofilme 

subgengival  (Armitage et al., 1982; Socransky et al., 1991; Müller, 2009), a 

variabilidade no sangramento à sondagem, descrita entre indivíduos ou dentro do 

mesmo indivíduo, não é associada somente a diferenças na quantidade/qualidade 

do acúmulo de biofilme (Trombelli et al., 2004; 2008).  Fatores relacionados ao 

paciente, como idade e número de bolsas periodontais, além de características 

específicas do sítio, como PCS, são, também, responsáveis pelas variações no 

sangramento à sondagem, a nível do indivíduo (Farina et al., 2011).  

No presente estudo, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante, entre os grupos, para as bactérias analisadas, em cada categoria de 

sítio (raso ou profundo). Isto pode ser explicado pelo pareamento das PCS nos sítios 

de coleta. No entanto, como o grupo dos indivíduos com IGHD apresentaram maior 

média de PCS boca toda, com diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, poderia ocorrer alguma diferença nos níveis dos patógenos avaliados, já que 

bactérias dos sítios rasos de indivíduos com periodontite podem se originar dos 

sítios profundos (Riviere at al., 1996). 

As espécies bacterianas avaliadas (T.f, T.d, P.g e A.a) foram encontradas 

tanto nas amostras de biofilme subgengival de sítios rasos, quanto nas amostras de 

biofilme subgengival de sítios profundos, em concordância com a literatura (Riviere 

at al., 1996). A escolha dos patógenos T.f, A.a, P.g e T.d para análise foi feita, já que 

eles são importantes para o estabelecimento e progressão da destruição 

periodontal, em casos de periodontites crônica e agressiva (Faveri et al., 2009; Teles 

et al., 2008; Ximénez-Fyvie et al., 2000). No entanto, a microbiota periodontal é 
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muito diversa, com mais de 700 microorganismos reconhecidos como seus 

possíveis integrantes. Destes, em torno de 200 podem estar presentes em um 

indivíduo e, em torno de 50, em um único sítio (Aas et al., 2005), mostrando 

envolvimento com a doença periodontal, assim como os microorganismos do 

complexo vermelho, descrito por Socransky et al., 1998 (Griffen et al., 2012). O ideal 

seria que tivéssemos traçado o perfil microbiológico de cada indivíduo, abrangendo 

o maior número possível de espécies envolvidas no processo da doença periodontal. 

Mesmo diante de acúmulos de biofilme quantitativamente e/ou 

qualitativamente similares, é possível que ocorram diferenças significativas na 

resposta inflamatória em diferentes indivíduos (Trombelli et al., 2004; Trombelli et al., 

2005), podendo representar um traço individual (Tatakis; Trombelli, 2004) e este, 

portanto, ser o componente da predisposição genética à evolução da doença 

periodontal (Michalowicz et al., 1991). Os fatores de risco genéticos influenciam a 

história natural da periodontite aumentando a probabilidade de desenvolvimento da 

mesma e, quando ausentes, reduzindo-a (Hart 1994; Page; Sturdivant, 2002). 

Os indivíduos com IGHD avaliados neste estudo pertencem a uma mesma 

família com a deficiência, devido à alta prevalência de casamentos consangüíneos 

na região (Salvatori et al., 1999). Trata-se de uma deficiência genética, autossômica 

recessiva, devido à ocorrência de uma mutação homozigótica no gene do receptor 

do GHRH (Hayashida et al., 2000; Salvatori et al., 1999, 2001, 2002). Este pode ser 

um dos motivos que levou os indivíduos com IGHD a apresentarem alteração na 

resposta inflamatória, com aumento estatisticamente significante de MMP-8 e CRP 

no fluido gengival, em sítios profundos, em comparação com os controles. Outras 

citocinas, como TNF-α e IL-8, em sítios profundos, mostraram uma tendência a 

aumento em relação aos controles, embora a diferença não tenha dado 

estatisticamente significante. Um dos motivos possíveis para que os outros valores 

não tenham apresentado diferença estatística entre os grupos é o pequeno tamanho 

da amostra (Schlesselman, 1982). No entanto, este foi o número máximo possível 

de indivíduos com IGHD e seus respectivos controles, levando em conta os critérios 

de elegibilidade e participação no estudo. 

Ao avaliar a susceptibilidade do hospedeiro à doença doença periodontal, 

estudos realizados em uma população holandesa sugeriram que a periodontite tem 
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caráter familiar (Van der Velden et al., 1989; Petit et al., 1994). Ao investigar a 

condição periodontal em jovens indonésios irmãos, privados de higiene bucal 

regular, sugeriram que pode haver a influência genética para a periodontite 

encontrada (Van der Velden et al., 1993). Estudo realizado com 110 pares de 

gêmeos adultos, com média de idade de 40 anos, indicou que, entre 38% e 82% das 

variações na condição periodontal encontradas na população, avaliadas pelo nível 

clínico de inserção e profundidade clínica de sondagem, podem ser atribuídas a 

fatores genéticos (Michalowicz et al., 1991). Posteriormente, analisando 117 pares 

de gêmeos adultos, e incluindo na análise fatores ambientais como fumo e utilização 

de serviços odontológicos, os autores estimaram que periodontite crônica tem, 

aproximadamente, 50% do fator genético (Michalowicz et al., 2000). 

No presente estudo, no soro, os indivíduos com IGHD apresentaram mais IL-

17, com diferença estatisticamente significante, do que os controles. A ausência de 

diferença estatística para as outras citocinas também pode ter sido causada pelo 

pequeno tamanho da amostra. A IL-17, quando associada com periodontite crônica 

(Takahashi et al., 2005; Vernal et al., 2005), atua estimulando células epiteliais, 

endoteliais e fibroblásticas a produzirem outros mediadores como IL-1, IL-6, TNF-α 

(Beklen et al., 2007), IL-8 e Prostaglandinas (Fossiez et al., 1996).  

A expressão da IL-6 é associada a aterosclerose (Modur et al., 1997). Os 

indivíduos com IGHD deste estudo, apesar de apresentarem fatores de risco 

cardiovasculares inerentes à deficiência do GH, como obesidade abdominal e 

colesterol total elevado (Aguiar-Oliveira et al., 2010; Gleeson et al., 2007), não 

apresentaram sinais de aterosclerose, nos estudos já desenvolvidos (Oliveira et al., 

2006). A ausência de diferença estatisticamente significante para IL-6 que 

observamos no presente estudo, no fluido gengival e no soro, entre os grupos, pode 

explicar a ausência de sinais de aterosclerose observada por Oliveira et al., 2006. 

Outro fator muito importante a ser considerado é a presença da IGHD, desde 

o nascimento, nos indivíduos deste estudo. Em todos os outros estudos avaliados, 

poucos indivíduos têm a IGHD desde o nascimento. Grande parte tem a GHD de 

início na idade adulta (GHD adquirida) (Oliveira et al., 2010). Os indivíduos de 

Itabaianinha têm níveis extremamente baixos de IGF-I ao longo de toda a vida, 

enquanto que os indivíduos com a DGH adquirida têm níveis normais de IGF-I, até o 
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desenvolvimento da GHD, com diminuição posterior dos níveis de IGF-I, raramente a 

níveis extremamente baixos (Araujo et al., 2012). A exposição (IGHD), nos estudos 

de Itabaianinha, pode ser acessada com alto nível de precisão, já que se trata de 

uma exposição genética e ao longo de toda a vida (Salvatori et al., 1999). Este fator 

foi sugerido como um dos possíveis causadores para as diferenças encontradas, em 

relação a outros trabalhos na literatura. 

Estudos mostram que indivíduos com GHD apresentam aumento na produção 

de IL-6 e TNF-α pelos monócitos, além de aumento nas concentrações séricas CRP, 

TNF-α, IL-6 (Serri et al, 1999; Sesmilo et al., 2001) e MMP-9 (Randeva et al., 2004), 

dados contrários aos nossos resultados. Em Itabaianinha, ao contrário do que a 

literatura mostra em indivíduos com GHD adquirida (Colao et al., 2001), após 6 

meses de tratamento com GH, ocorreu aumento de indivíduos com placas 

ateroscleróticas (Araujo et al., 2012). Esta diferença, dos indivíduos com IGHD de 

Itabaianinha para a grande maioria de indivíduos de outros estudos, com GHD 

adquirida, pode também explicar os resultados que obtivemos divergentes aos da 

literatura, em relação aos níveis de citocinas encontradas no fluido gengival e no 

soro. 

Não encontramos diferença estatisticamente significante, entre os grupos, 

para MMP-8 no soro e no fluido gengival, nos sítios rasos, nem para MMP-9 no soro 

e no fluido gengival, em sítios rasos e profundos. Como níveis aumentados de MMP-

8 e MMP-9 foram associados a eventos cardiovasculares, como placa 

aterosclerótica (Peeters et al., 2011; Müller et al., 2014), esta pode ser umas das 

explicações para os nossos achados, que não mostraram níveis mais altos desta 

citocina nos indivíduos com IGHD. Os indivíduos do nosso estudo nunca receberam 

tratamento com GH e, por este motivo, nunca foram expostos ao fator que levou ao 

aumento das placas ateroscleróticas. 

Entre os grupos do presente estudo, houve diferença estatisticamente 

significante para os níveis de CRP, no fluido gengival coletado de sítios profundos. 

Na presença da doença inflamatória, os indivíduos com IGHD apresentaram 

aumento deste mediador inflamatório no fluido gengival, o que está em concordância 

com a literatura (Sanders et al., 2009). No entanto, os níveis de CRP em sítios rasos 

do fluido gengival e no soro não mostraram diferença estatisticamente significante 
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entre os grupos. Adultos, com GHD, apresentam maior risco de mortalidade 

cardiovascular e cerebrovascular do que o esperado (Bengtsson, 1998; Bulow et al., 

2000). Foi proposto que este aumento de risco na mortalidade é influenciado por 

fatores como obesidade abdominal, colesterol total e níveis de CRP (Gola et al., 

2005). De acordo com Oliveira et al., 2006, os indivíduos com IGHD de Itabaianinha 

apresentaram aumento estatístico significativo nos níveis séricos de CRP, em 

relação aos controles pareados. No estudo citado, os indivíduos não podiam ter 

histórico de doença cardiovascular ou outra doença sistêmica. No presente estudo, 

este fato pode ter influenciado os nossos resultados, já que não teve como critério, 

durante o pareamento, histórico de doença cardiovascular. 

Comparando os sítios rasos e profundos, os indivíduos com IGHD do nosso 

estudo apresentaram diferença estatisticamente significante para as citocinas e 

bactérias do fluido gengival. A única variável que não apresentou diferença 

estatística entre as categorias de sítio foi A.a. Estes dados confirmam os dados da 

literatura, que mostram que a PCS é um fator que influencia a composição da 

microbiota subgengival (Socranky; Haffajee, 2005), especialmente as do complexo 

laranja e vermelho, que aumentam significativamente com o aumento da PCS 

(Socransky et al., 1991; Ximénez-Fyvie et al., 2000; Colombo et al., 2002). Com o 

aumento significante destas bactérias, ocorre aumento da resposta inflamatória 

(McCauley;  Nohutcu, 2002). Como não observamos diferença estatisticamente 

significante, entre sítios rasos e profundos, para A.a, em ambos os grupos, podemos 

supor que esta bactéria não esteja envolvida no aumento da resposta inflamatória, 

de acordo com o aumento da PCS. O mesmo pode ter ocorrido com P.g, no grupo 

controle. 

No fluido gengival dos indivíduos com IGHD, foi observada uma forte 

correlação entre a PCS, no sítio de coleta, e MMP-8, IL-1a, T.f e T.d. No grupo teste, 

foi observada correlação forte entre a PCS, no sítio de coleta, e MMP-9, MMP-8, IL-

6, IL-8, IL-1a, T.f e T.d. Estes achados nos levam a inferir que, nos dois grupos, a 

PCS influencia, ou é influenciada, diretamente, por estas citocinas e bactérias 

periodontopatogênicas. Podem existir outras citocinas e outras bactérias, que não 

foram avaliadas neste estudo, que possam ter influenciado, ou terem sido 

influenciadas, diretamente, pela PCS do sítio de coleta.  
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O desenho transversal do estudo dificulta a interpretação dos dados, visto que 

as diferenças imunológicas e microbiológicas podem ter influência temporal. Além 

disso, também é possível que outras variáveis envolvidas nos mecanismos da 

doença periodontal e da IGHD, envolvendo mediadores imunológicos e espécies 

subgengivais, não tenham sido avaliadas no presente estudo.  

Clinicamente, não observamos alterações dentárias e/ou teciduais que 

pudessem ter sido resultantes da influência da IGHD e que, supostamente, 

pudessem influenciar na doença periodontal encontrada. É importante que outros 

estudos sejam realizados nestes indivíduos, para entender os possíveis mecanismos 

da associação entre a IGHD e a doença periodontal. 

Os resultados deste trabalho nos indicam que pacientes com algum nível de 

deficiência do GH necessitam de visitas mais freqüentes ao periodontista, com 

controle e manutenção periodontal mais rigoroso, para prevenir o surgimento da 

doença periodontal nos mesmos, que podem ter resposta inflamatória mais 

exacerbada e, conseqüentemente, uma destruição periodontal maior.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 
Mesmo com um perfil microbiológico semelhante, indivíduos com a IGHD 

apresentam alterações imunológicas moderadas (aumento de IL-17 no soro e de 

MMP-8 e Proteína C-Reativa no fluido gengival coletado de sítios profundos), 

comparados aos controles.  
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ANEXO A – Artigo publicado, referente ao estudo inicial 
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ANEXO B– Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFS 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FOUSP 

 



88 
 

 

 



89 
 

 

 



90 
 

 

 



91 
 

ANEXO D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

PROJETO DE PESQUISA  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: 

“Doença Periodontal em adultos com Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento: 
aspectos clínicos, microbiológicos e imunológicos”  

Sr. (a)  
Estamos estudando a sua gengiva e o tecido que sustenta os seus dentes. Este estudo é 

feito pela aluna de doutorado da Universidade de São Paulo Isabella Maria Porto de Araujo 
Britto, sendo orientada pelo Prof. Dr Francisco Emílio Pustiglioni e pelo Prof. Dr. Manuel 
Hermínio de Aguiar Oliveira. Se você concordar em participar da pesquisa, os procedimentos 
realizados serão: coleta de dados (anotados em uma tabela) que serão obtidos através de um 
exame das suas gengivas com um instrumento de medida; realização de um índice de placa 
bacteriana/cálculo dental; coleta de placa bacteriana por meio de instrumentos não-cortantes 
inseridos entre a gengiva e os dentes; coleta de fluido gengival por meio da colocação de tiras 
de papel dentro do espaço compreendido entre a gengiva e os seus dentes; exame de glicemia 
(para avaliar Diabetes Mellitus, através de um furinho no dedo indicador) e exame de sangue 
(através da coleta de sangue no Posto de Coleta de Maria) para avaliar a resposta do corpo na 
presença da doença da gengiva, além de possível realização de fotografias da sua boca (sem 
mostrar a sua face). Dessa forma, iremos estudar a doença da sua gengiva e ver como 
podemos ajudá-lo. Este trabalho não traz nenhum tipo de dor e não oferece riscos à sua saúde. 
O (A) senhor (a) não deixará de ser atendido se não quiser participar do estudo. Se quiser 
participar, saiba que substituiremos o seu nome por um número e que os resultados do estudo 
só serão usados para buscar melhorias na sua qualidade de vida. O (A) senhor (a) ficará com 
uma cópia deste termo. 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,______________________________________________________________, R.G. 
____________________, abaixo assinado, li todas as informações e concordo em participar 
da pesquisa intitulada “Doença Periodontal em adultos com Deficiência Isolada do Hormônio 
do Crescimento: aspectos clínicos, microbiológicos e imunológicos”, como sujeito. Fui 
devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Prof. Dr. Manuel Hermínio de Aguiar 
Oliveira e pela pesquisadora Isabella Maria Porto de Araujo Britto sobre a pesquisa e os 
procedimentos nela envolvidos.  
ASSINATURA DO SUJEITO DE PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL:  
__________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/___ 
ASSINATURA DO PESQUISADOR: _____________________________________ 
DATA:___/___/___ 
Telefones para contato:(0XX79)32181805– Prof.Dr.Manuel Hermínio Aguiar Oliveira 
                                      (0XX11) 30917833 – Msc.Isabella Maria Porto de Araujo Britto 
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ANEXO E – Questionário 
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ANEXO F – Ficha clínica 
 

 


