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RESUMO  
 
 
 

  

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros clínicos periodontais: profundidade clínica 

de sondagem, nível clínico de inserção e sangramento a sondagem e os níveis de IL-17, M-

CSF, GM-CSF, MCP-1, ICAM-1 IL-8, IL-10, IL-1β, TNF-α, IL-4 no fluido gengival de 

pacientes portadores de periodontite agressiva, comparando esses valores aos dados obtidos 

de sujeitos periodontalmente saudáveis, além de comparar os dados clínicos e imunológicos 

iniciais aos obtidos após um ano de tratamento nos pacientes com periodontite agressiva. 

Foram selecionados 37 pacientes portadores de periodontite agressiva e oito pacientes 

periodontalmente saudáveis, utilizados como grupo controle. Após a realização do exame 

clínico periodontal em todos os dentes, foi escolhido um sítio profundo de cada paciente com 

paeriodontite e um sítio raso dos pacientes saudáveis para coleta do fluido gengival. Todos os 

pacientes receberam tratamento periodontal que consistiu de orientação de higiene bucal, 

raspagens, remoção de fatores de retenção do biofilme bacteriano, polimento e uso de 

antibióticos. As amostras obtidas foram processadas e analisadas com um painel de 10 

citocinas através de um ensaio multiplex. As análises estatísticas mostraram que não houve 

diferença estatisticamente significante entre os doentes e os saudáveis em relação a GM-CSF, 

IL-4, IL-8 e MCP-1. Quando foi feita a comparação longitudinal dos pacientes com 

periodontite agressiva, houve aumento após o tratamento para GM-CSF, ICAM-1, IL-4, IL-

10, IL-17, MCP-1 e TNF-α.  Com isso, pode-se concluir que mesmo após o tratamento 

periodontal com consultas trimestrais de manutenção e melhora dos parâmetros clínicos nos 

pacientes com PA que tinham um baseline mais inflamado, foi observado que alguns 

biomarcadores continuaram elevados, o que pode significar que esses pacientes continuam a 

apresentar atividade de doença ou que alguns desses biomarcadores não têm significância 

clínica para esses pacientes. 

 

Palavras-chave: Periodontite agressiva. Biomarcadores. Citocinas. 

  

 
 



 

 

ABSTRACT 

 
MARTINS ES. Clinical and cytokines analyzes on the gingival fluid of patients with aggressive 

periodontitis – longitudinal study. inglês [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 

 

 

The aim of this study was to evaluate the periodontal clinical parameters: clinical probing 

depth, clinical attachment level and bleeding on probing and the IL-17, M-CSF, GM-CSF, 

MCP-1, ICAM-1, IL-8, IL-10, IL-1β, TNF-α and IL-4 levels in gingival crevicular fluid of 

aggressive periodontitis subjects, comparing these values with some data obtained from  

periodontal healthy patients, and also comparing clinic and immunologic initial data with the 

obtained after one year of treatment of aggressive periodontitis. The sample had 37 patients 

with aggressive periodontitis and 8 subjects clinically healthy, as control group. After the full 

periodontal examination, each patient with periodontitis had a deep site chosen, and a shallow 

site of the healthy ones, for collecting gingival fluid. All patients received periodontal 

treatment with oral hygiene, scaling, removal of retention factors, polishing and antibiotics. 

The obtained samples were processed and analyzed with a panel of 10 cytokines through a 

multiplex test. The statistical analyzes showed that there was no significant statistical 

difference between subjects with PA and healthy subjects with regard to GM-CSF, IL-4, IL-8 

and MCP-1 levels.When longitudinal comparison of the subjects was made, it was noted 

some increase for GM-CSF, ICAM-1, IL-4, IL-10, IL-17, MCP-1 and  TNF-α. Then, it can be 

concluded that, even after the periodontal treatment with trimestral maintenance and 

improvement on the clinical parameters, some biomarkers are still elevated, what can mean 

one of those possibilities: or the patients are still presenting some activity of the disease, or 

that some of these biomarkers don’t have any clinical significance for this patients.  

 

Keywords: Aggressive Periodontitis. Biomarkers. Cytokynes. 
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1 INTRODUÇÃO   
 

 
 
 
 

 Em 1999 o termo Periodontite Agressiva (PA) foi introduzido pela Academia 

Americana de Periodontia (AAP) para definir um grupo de doenças periodontais destrutivas 

com características particulares. Essa nova classificação procurou substituir a classificação 

anterior, agrupando diferentes doenças como a periodontite de estabelecimento precoce, a 

periodontite juvenil e a periodontite progressiva rápida, todas sob o termo PA. Essa nova 

definição ressalta a rapidez da progressão e não, necessariamente, a idade do surgimento da 

doença. 

 Em conjunto com a rápida progressão, a saúde sistêmica e a agregação familiar são as 

principais características da PA, e existem algumas características secundárias que podem 

estar presentes, mas não são obrigatórias, como por exemplo, o fator microbiológico, onde o 

consenso da AAP sugere que elevadas proporções de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa) e em certas populações de Porphyromonas gingivalis (Pg) são 

típicas de pacientes com PA (Lang et al., 1999).  

 Embora afetando uma baixa parcela da população, diferente de outras formas de 

doença periodontal, a rapidez de progressão da doença e o alto risco de perda dentária numa 

idade extremamente jovem tornam a PA uma doença única no rol das doenças periodontais 

(Albandar; Tinoco, 2002) e muitas vezes ela pode não estar relacionada a altos níveis de 

biofilme ou presença de cálculo (Lang et al., 1999). Hipóteses tentam explicar porque isso 

ocorre. Vários estudos têm focado num perfil microbiano específico; outros têm proposto que 

uma resposta do hospedeiro ao desafio bacteriano juntamente com o desequilíbrio 

imunológico poderia contribuir para as diferenças clínicas encontradas entre PA e 

periodontite crônica (PC).  O fator inflamatório tem ação direta nos tecidos periodontais e a 

resposta imunológica do hospedeiro pode levar a diferentes tipos de destruição periodontal de 

acordo com a suscetibilidade do indivíduo, dependendo diretamente da agressão bacteriana e 

de possíveis fatores genéticos (Serhan et al., 2008). 

 Em geral, os processos imuno-inflamatórios envolvem uma complexa cadeia de 

reações que podem ser protetoras ou destrutivas e que são mediadas por uma rede de 

quimiocinas, como por exemplo, a interleucina 8 (IL-8), a proteína quimioatrativa de 

monócitos – MCP-1, as citocinas pró-inflamatórias como o fator de necrose tumoral-α (TNF-
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α), intérferon-γ (INF-γ), IL-1β, IL-6, IL-17, as citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-10 e 

as metaloproteinases da matriz. 

 Existem diversos biomarcadores com funções imunológicas anti ou pró-inflamatórias 

complexas que podem influenciar a proliferação, migração, crescimento e diferenciação das 

células de defesa. Vários estudos têm tentado correlacionar diferentes citocinas com a PA (de 

Lima Oliveira et al., 2012; Mattuela et al., 2013; Yue et al., 2014). Dessa maneira, a avaliação 

de tais biomarcadores ou proteínas no fluido gengival pode ser um método extremamente 

válido para entender um pouco do processo inflamatório e, devido ao seu potencial 

relacionamento com a cadeia inflamatória da destruição na PA, estes biomarcadores possam 

tornar-se, no futuro, alvos terapêuticos chaves no tratamento destes pacientes. 

 Algumas dessas citocinas/quimiocinas foram incluídas em nossa revisão de literatura 

devido à provável correlação com a PA. Dentre elas IL-17, M-CSF, GM-CSF, MCP-1, 

ICAM-1 IL-8, IL-10, IL-1β, TNF-α, IL-4.  Isso porque formulamos a hipótese de que os 

pacientes com PA poderiam possuir um perfil imuno-inflamatório alterado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA    
 

 
 
 
 

A doença periodontal é um processo patológico que afeta o periodonto, genericamente 

dividida em gengivite e periodontite (Glossário de Termos Periodontais – AAP, 2001). As 

periodontites são caracterizadas pela perda de inserção conjuntiva e pela perda óssea ao redor 

dos dentes juntamente com a formação de bolsas periodontais (Highfield, 2009; Ozmeric, 2004), 

 A periodontite agressiva é um tipo de doença periodontal caracterizada pela rápida 

destruição dos tecidos de suporte em indivíduos sistemicamente saudáveis.  Agregação familiar 

também é outra característica importante (Lang et al., 1999). 

 De uma maneira geral, a doença periodontal é uma desordem inflamatória em que os 

patógenos periodontais conseguem driblar as defesas do hospedeiro, levando à destruição 

tecidual e à perda óssea. 

 Atualmente sabe-se que a patogênese da doença periodontal é decorrente tanto da 

resposta do hospedeiro frente ao biofilme bacteriano quanto da presença mediadores pró-

inflamatórios (Souza et al., 2010).  Tais mediadores são ativados quando o biofilme bacteriano 

acumula-se na região subgengival. Algumas bactérias estimulam células do hospedeiro a 

produzirem citocinas pró-inflamatórias, como é o caso da P. gingivalis que estimula células 

indiferenciadas do ligamento periodontal a produzirem IL1β, IL-6 e IL-8 (Imatani et al., 2001).  

A ativação do sistema imune inato pelos patógenos periodontais pode resultar num desequilíbrio 

entre a produção de citocinas/quimiocinas pró- e anti-inflamatórias, que desempenham um papel 

fundamental na progressão da periodontite. Além disso, o sistema imune adquirido ativado por 

periodontopatógenos também contribuiria para a progressão da doença (Yue et al., 2013). 

 Assim as pesquisas mais recentes têm focado na procura de perfis de citocinas e 

quimiocinas com atividade na doença periodontal, já que citocinas e quimicionas produzidas 

pelas células do hospedeiro têm um importante papel nas respostas imune e inflamatória (Yue et 

al., 2013). Os níveis de citocinas liberadas pelos tecidos e células adjacentes aos dentes são 

mensurados no fluido gengival (FG). O FG é um exsudato inflamatório, coletado dentro do 

sulco gengival ou da bolsa periodontal, que pode ser utilizado como uma ferramenta para o 

diagnóstico de doenças (Lamster; Ahlo, 2007). 

 Estudos epidemiológicos recentes têm reportados que citocinas pró-inflamatórias estão 

associadas à periodontite (Nibali et al., 2012; Prakasam; Srinivasan, 2014). Entre as inúmeras 

citocinas e quimiocinas que podem estar envolvidas na patogênese da doença periodontal, 
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podem ser destacadas: 

    

IL-17 

 A interleucina 17 é uma citocina pró-inflamatória derivada das células-T, produzida por 

macrófagos, células dendríticas, células mães e células natural killer (Duarte et al., 2010). A 

família IL-17 inclui as interleucinas IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F. São 

capazes de ativar células T, fibroblastos, células dendríticas e osteoclastos, além disso, 

participam ativamente na defesa autoimune e em inflamações crônicas, como na artrite 

reumatoide, esclerose múltipla, psoríase e patologias gastrointestinais (Lubberts, 2015). São 

capazes de estimular a produção de outras citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-8), quimiocinas 

e metaproteinases (Beklen et al., 2007) 

 Ainda hoje, ainda não está bem definido o papel das células Th17 e de suas citocinas 

em relação às doenças periodontais; há exemplos de que a IL-17 é protetora contra infecções 

bacterianas, especificamente contra infecções periodontais (Yu et al., 2007) apesar de 

trabalhos mostrarem níveis aumentados de IL-17 em fluido gengival de pacientes com 

periodontite crônica, expressão aumentada de mRNA de IL-17 em tecido gengival doente e 

associação com o aumento da reabsorção óssea (Honda et al., 2008). 

 Cifcibasi et al. (2015) investigaram os níveis de mieloperoxidase, IL-17 e IL-23 no 

fluido gengival e no soro de pacientes com PAG  comparando-os com indivíduos saudáveis. 

Os autores mostraram que as duas citocinas pró- inflamatórias e a enzima neutrofílica MPO 

estavam significativamente aumentadas nos pacientes com PAG no baseline, sugerindo um 

papel na patogênese desta doença. 

 

M-CSF/GM-CSF 

 O fator estimulante de colônias de macrófagos (M-CSF) ou CSF-1 é uma citocina, 

enquanto o fator estimulante de colônias de macrófagos e granulócitos (GM-CSF) codificado 

pelo gene CFS-2 é uma glicoproteína monomérica com funções de citocina; ambos são 

biomarcadores capazes de regular a função de macrófagos e possuem receptores diferentes em 

tecidos distintos (Fleetwood et al., 2009). 

 O GM-CSF pode ser produzido por macrófagos, células T, mastócitos, células NK, 

células endoteliais e fibroblastos. Possui função imunomoduladora em doenças autoimunes, 

tendo importante papel na manutenção, proliferação, diferenciação, maturação e ativação 
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funcional de células hematopoiéticas, incluindo monócitos, macrófagos e células dendríticas. 

(Spitler et al., 2014) 

 Shaddox et al. (2013) demonstraram que o tratamento periodontal não cirúrgico com 

amoxicilina e metronidazol em pacientes com PA, apresentou melhora nos níveis clínicos e nos 

índices sorológicos de GM-CSF. No entanto, a presença de GM-CSF no fluido gengival não 

tem sido extensivamente estudada e o único trabalho que analisou este mediador inflamatório 

em amostras de fluido gengival de indivíduos com periodontite não encontrou diferenças 

entre sítios saudáveis e doentes (Thunell et al., 2010). Além disso, os autores não conseguiram 

encontrar uma alteração nos níveis de GM-CSF no fluido gengival como consequência da 

terapia mecânica periodontal. Embora apresente um delineamento totalmente diferente do 

estudo de Thunell et al. (2010), de Lima Oliveira et al. (2012) mostraram que a terapia 

periodontal diminui significativamente os níveis de GM-CSF no fluido gengival de pacientes 

com PAG, destacando a participação desta citocina na patogênese da PAG, dado confirmado 

também pelo estudo de Teles et al., 2010. 

 

MCP-1 

  A proteína MCP-1 (CCL-2) pode ser produzida por células endoteliais, mastócitos, 

fibroblastos e células T, principalmente na camada basal dos tecidos epiteliais (Anil et al. 

2013), e está envolvida com a quimioatração de monócitos, células T de memória e células 

dendríticas para os locais de dano tecidual ou de infecção. Essa proteína tem sido 

relacionada à patogênese de doenças sistêmicas crônicas, tais como artrite reumatoide, 

doenças cardíacas, granulomatoses e asma (Anil et al., 2013) e sua expressão pode ser 

estimulada por TNF-α, IL-1β, IL-4, IFN-γ e endotoxinas (Takahara et al., 1997; Yamagishi 

et al., 2002).  

 Schenkein et al. (2013) procuraram determinar se anticorpos anticardiolipina de 

pacientes com periodontite induziam a produção de MCP-1 por células endoteliais 

vasculares humanas e demonstraram que os níveis de MCP-1 foram significativamente 

maiores em pacientes com periodontite crônica ou agressiva em relação aos sujeitos 

saudáveis. O aumento dessa proteína levou ao aumento da anticardiolipina que está 

relacionada diretamente com problemas sistêmicos vasculares. Outro estudo procurou 

avaliar os níveis de MCP-1 no fluido gengival, saliva e soro de pacientes com PC, analisando 

as mudanças após o tratamento periodontal básico. Os autores também demonstraram altos 

níveis de MCP-1, evidenciando que este biomarcador serve para determinar a severidade da 

doença e o seu provável impacto sistêmico (Gupta et al., 2013).  
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 Procurando avaliar os efeitos da terapia de modulação do hospedeiro nos parâmetros 

químicos e bioquímicos, Üstün et al. (2013) demonstraram que pacientes com artrite 

reumatóide demonstram diminuição dos níveis de MCP-1 e IL-8 após o tratamento 

periodontal e apresentaram diferenças significativas quando comparados com pacientes 

saudáveis. Anil et al. (2013) realizaram um estudo comparativo com pacientes saudáveis e 

periodontalmente comprometidos, fumantes e não fumantes, e os resultados demonstraram 

que os fumantes apresentavam maiores quantidades de MCP-1 no soro e no fluido gengival. 

  Longo et al. (2014) observaram os níveis de MCP-1 em pacientes periodontalmente 

doentes e portadores de diabetes mellitus, com e sem controle da glicemia, e não observaram 

diferenças significativas entre os pacientes com periodontite. 

 Sítios doentes de pacientes com PAL apresentaram altos níveis de citocinas, 

incluindo a GM-CSF, quando comparados a sítios saudáveis dos mesmos pacientes (Shaddox 

et al., 2013). Os altos níveis de GM-CSF em fluido gengival de sítios doentes de pacientes 

com PAL podem explicar a baixa concentração de MCP-1 nesses locais (menor até do que em 

sítios saudáveis), já que a expressão de MCP-1 é suprimida por GM-CSF (Hartner et al., 2005).  

 

ICAM-1 

 A ICAM-1 é uma molécula de adesão intercelular expressa em vários tipos de células, 

com importante função na inflamação vascular. ICAM-1 tem um papel chave na inflamação, no 

desenvolvimento dos neurônios, nas respostas imunes através de reconhecimento antigênico e 

na circulação/ativação de linfócitos. Essa proteína está envolvida na transdução de sinal através 

das membranas celulares de leucócitos, células endoteliais e epiteliais, na migração 

transendotelial e respiração celular dependente de aderência (Kotteas et al., 2014). 

 Liu et al. (2014) mostraram expressão aumentada da molécula em tecido gengival de 

pacientes com periodontite crônica e agressiva.  Umeda et al. (2012) mostraram altos níveis 

de ICAM-1 em tecido gengival de pacientes com periodontite (tanto agressiva quanto crônica) 

e em células epiteliais gengivais infectadas com A. actinomycetemcomitans. Em estudo 

procurando avaliar a influência da terapia periodontal regenerativa sobre os parâmetros clínicos 

e sobre os níveis de IL-8, IL-17 e ICAM-1 no fluido gengival de indivíduos com PC, Erdermir 

et al. (2015) não encontraram nenhuma alteração nos níveis de ICAM-1 após o tratamento.  

 Para Kato et al. (2014), o aumento dos níveis de TNF-α em células infectadas por P. 

gingivalis estimulou a produção de ICAM-1 em indivíduos com PC. Este mesmo resultado foi 

encontrado em outra pesquisa, demonstrando que células infectadas por P. gingivalis podem 
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servir para determinar a gravidade da doença em pacientes portadores de periodontite (Liu et 

al., 2014). 

 

IL-8 

 A interleucina-8 é uma quimiocina pró-inflamatória com funções bastante 

diversificadas. Ela pode responder ao estimulo inflamatório em células alvo, com angiogênese 

ou com ação fagocitária. Esta quimiocina é um importante estimulante para os granulócitos 

neutrófilos, ativando-os e promovendo seu acúmulo ao longo de vasos sanguíneos. A IL-8 pode 

ser secretada por células mesenquimais, tumorais, endoteliais, neutrófilos e monócitos. Possui 

função inflamatória importante através da sinalização de diversas células e da regulação da 

atividade neutrofílica, porém a sua liberação contínua pode gerar dano tecidual e também é 

estimulante da angiogênese com proliferação capilar (Dong; Zheng, 2015). 

 Procurando comparar os níveis da quimiocina epitelial associada à mucosa (CCL28), da 

IL-8, da IL-1β e do TNF-α, Ertugrul et al. (2013) analisaram o fluido gengival de pacientes 

portadores de PAG, pacientes com PC, pacientes com gengivite e sujeitos periodontalmente 

saudáveis, e observaram que esse biomarcador estava em concentrações mais elevadas nos 

indivíduos com PAG, quando comparados com PC, gengivite e saudáveis. 

 

IL-10 

 A interleucina-10 é uma citocina anti-inflamatória imunorreguladora com caráter 

pleiotrópico. Ela é secretada, principalmente, por macrófagos e em menores quantidades por 

células T auxiliares, linfócitos T, células dendríticas, linfócitos B, células T citotóxicas e 

monócitos. As doenças mais relacionadas a essa citocina são a asma, lúpus eritematoso 

sistêmico, psoríase, doenças inflamatórias intestinais, artrite reumatóide, tuberculose e 

neoplasia. (Trifunović et al., 2015). 

 Os estudos que relacionam a IL-10 e a PA apresentam dados controversos. Gümüs et 

al. (2014) avaliaram na saliva e no soro de pacientes com PC, PA e sujeitos periodontalmente 

saudáveis, os níveis de cinco biomarcadores, entre eles a IL-10, e verificaram que os níveis de 

IL-10 foram semelhantes nos indivíduos com PA e PC, porém significativamente maiores nos 

sujeitos saudáveis.  

  



24 
 

 

Procurando verificar alterações, após o tratamento periodontal, nos níveis de citocinas 

encontradas no fluido gengival, de Lima Oliveira et al. (2012) compararam pacientes com PA 

com sujeitos periodontalmente saudáveis e demonstraram que a terapia periodontal diminuiu 

os níveis de IL-1β e aumentou os níveis de IL-10 no grupo PA, embora a média de alterações 

das citocinas estudadas não tenha sido significativamente diferente entre os grupos.  

 

IL-1  

 A IL-1β é uma potente citocina anti-inflamatória pertencente à família da IL-1. As suas 

principais atividades são as de imunomodulação, inflamatória, proliferação celular, 

diferenciação e apoptose. Ela pode estar presente em diversas doenças autoimunes e pode ser 

controlada por anti-IL-1β. A sua produção ocorre, principalmente, em macrófagos e monócitos, 

porém, pode ser produzida nas células T, células NK, endotélio, fibroblastos, células da glia e 

na cortical das suprarrenais (Zhao et al., 2013). 

Acredita-se que seja a citocina chave na patogênese da doença periodontal (Meisel et 

al., 2003) Ela é a primeira ativadora da quimiotaxia de outras citocinas, bem como da 

expressão de moléculas de adesão, que facilitam a migração dos leucócitos dentro dos tecidos 

(Lang et al., 2000; Cullinan et al., 2001). 

Estudos demonstraram uma diminuição nos níveis de IL-1β no FG após o tratamento 

(Engebretson et al., 2002; Rosalem et al., 2011; Zhong et al., 2007).  Goutoudi et al. (2004) 

demonstraram,  após o tratamento cirúrgico periodontal, uma diminuição nas quantidades 

totais de IL-1β no FG enquanto os níveis de IL-10 mantiveram-se estáveis até 32 semanas. 

Relataram também que a IL-1β estava associada à periodontite e  que existe uma relação 

inversa entre IL-1β e IL-10.  

Gümüs et al. (2014) avaliaram os níveis de pentraxina-3 e IL-1β na saliva e no soro de 

pacientes com PC, PA e sujeitos peridontalmente saudáveis. Os dados da saliva e do soro 

foram muito semelhantes nos pacientes com PA e PC, mas os níveis de IL-1β foram 

significativamente mais elevados nos grupos PC e PA do que nos indivíduos saudáveis.  

 

TNF-α 

 O fator de necrose tumoral-α é uma citocina que participa da inflamação sistêmica na 

fase aguda, sendo sua principal função a de regulação imunológica. É produzido 

principalmente por macrófagos, mas também por linfócitos T CD4+, eosinófilos, células NK, 
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neurônios e neutrófilos. Ele é capaz de induzir apoptose, febre, caquexia, inflamação, resposta 

à sepse via IL-1 e IL-6, replicação viral e inibir a gênese tumoral (Li et al., 2013), além da 

degranulação de polimorfonucleares e reabsorção óssea (Yucel et al., 2015). 

 Ertugrul et al. (2013) avaliaram os níveis de CCL28, IL-1β, IL-8 e TNF-α no fluido 

gengival de pacientes com PA, PC, gengivite e sujeitos periodontalmente saudáveis e 

concluíram que os níveis de TNF-α em indivíduos com PA foram significativamente mais 

altos quando comparados com sujeitos com PC, gengivite e saudáveis. Em um estudo duplo-

cego com placebo, pacientes com PA, que receberam antibioticoterapia e foram avaliados 

posteriormente, não apresentaram mudanças significativas nos níveis de TNF- α. quando 

comparados a indivíduos saudáveis (de Lima Oliveira et al., 2012). 

 

IL-4 

 A interleucina-4 é uma citocina pleiotrópica que inibe as células Th1 enquanto 

estimula a resposta imune tipo Th2 (Shapira et al., 1992). Sua principal função é a ativação de 

células T e a diferenciação das células T em plasmócitos. Seu excesso pode induzir alergias. 

Essa citocina é capaz de reduzir a produção de células Th1, macrófagos, IFN- γ e células 

dendríticas (Paul, 2015). 

 Yue et al. (2013) avaliaram e compararam os níveis de IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ 

e TNF-α no FG e na saliva de pacientes com PA e sujeitos periodontalmente saudáveis antes e 

após o tratamento periodontal e constataram que os níveis de citocinas tanto no FG quanto na 

saliva correlacionaram com os parâmetros clínicos na PA. Os níveis de IL-4 foram mais altos 

nos pacientes com PA comparados com os indivíduos saudáveis.  Já Mattuella et al. (2013) 

não encontrou diferenças significantes nos níveis de IL-4 quando comparou sujeitos com PA, 

PC e saúde periodontal. 

Com base nessa diversidade de informações sobre diferentes tipos de biomarcadores e 

com poucos estudos longitudinais na literatura para avaliar os níveis no FG, esse estudo 

busca verificar as diferentes respostas inflamatórias no pré e pós-tratamento de 1 ano da PA. 
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3 PROPOSIÇÃO  

 

 

O objetivo deste estudo foi verificar os parâmetros clínicos periodontais PCS, NCI e 

SS e os níveis de IL-17, M-CSF, GM-CSF, MCP-1, ICAM-1 IL-8, IL-10, IL-1β, TNF-α, IL-4 

no fluido gengival de um sítio profundo de pacientes portadores de periodontite agressiva, 

comparando esses valores aos dados obtidos de sujeitos periodontalmente saudáveis. Houve 

também comparação entre os dados iniciais e pós um ano do tratamento no grupo com 

periodontite agressiva, a fim de verificar se esses pacientes apresentam um perfil inflamatório 

mais exacerbado. 
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4 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (18045113.0.0000.0075 – Anexo A). 

Inicialmente participaram do estudo 48 pacientes diagnosticados como portadores de 

Periodontite Agressiva (PAG e PAL) que foram triados nas clínicas de Graduação e Pós-

Graduação da Disciplina de Periodontia da FOUSP ou para elas encaminhados e 10 sujeitos 

periodontalmente saudáveis. Os sujeitos que se adequaram aos critérios de inclusão do estudo 

e dele aceitaram participar, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE - Anexo B), foram submetidos aos exames e coletas das amostras. Todos os exames e 

coletas foram realizados no ambulatório de atendimento odontológico.  

 

Critérios de inclusão:  

- Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido;  

- Ser portador de Periodontite Agressiva (AAP):  

** Localizada: apresenta-se em primeiros molares e incisivos, com perda de inserção 

interproximal em pelo menos dois dentes permanentes, um dos quais é um primeiro molar e 

envolvendo não mais do que dois outros dentes permanentes que não primeiros molares e 

incisivos.    

** Generalizada: perda de inserção generalizada afetando pelo menos três dentes 

permanentes que não primeiros molares e incisivos.     

- Histórico de doença periodontal na família (agregação familiar);  

- Sujeitos de ambos os gêneros com idade entre 15 e 38 anos;  

- Boa saúde geral.      

 

Critérios de exclusão:  

- Presença de qualquer condição sistêmica que pudesse afetar a progressão da doença 

periodontal (como diabetes) ou que necessitasse cobertura antibiótica para a terapia rotineira 

dental. 
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- Gestantes ou lactantes;  

- Tabagistas; 

- Ter feito uso de antibióticos nos três meses prévios ao início do estudo. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Anamnese 

 

Os pacientes responderam às perguntas presentes na ficha de anamnese utilizada na 

Disciplina de Periodontia da FOUSP (Anexo C).  

 

 

4.2.2 Exame clínico  

 

 

O exame periodontal completo (Anexo D) foi realizado por profissional, previamente 

calibrada para o diagnóstico da condição bucal. Para avaliar a reprodutibilidade das medidas 

da profundidade clínica de sondagem (PCS) e do nível clínico de inserção (NCI) foi realizada, 

previamente ao exame inicial, uma calibração intraexaminador. Para tal, foram realizados 

exames repetidos, em um intervalo de uma semana, em seis pacientes com periodontite 

crônica. Este intervalo permitiu a não memorização de medidas e garantiu a não alteração das 

mesmas.   

Os registros, em seis diferentes sítios de cada dente (mesio-vestibular, vestibular e 

disto-vestibular, disto-lingual, lingual e mesio-lingual), foram obtidos com uma sonda 

periodontal milimetrada (PCPUNC 15 - Hu-Friedy, Chicago, IL, USA). Foram obtidos os 

seguintes parâmetros periodontais: 

1. Profundidade Clínica de Sondagem (PCS): distância compreendida entre a margem 

gengival e o fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal; 

2. Distância entre a linha esmalte-cemento e a margem gengival (LEC-MG) 

3. Nível Clínico de Inserção: distância entre a linha esmalte-cemento e o fundo do sulco 

gengival ou da bolsa periodontal; 

4. Sangramento à Sondagem (SS): presença ou ausência de sangramento durante a 

sondagem dos seis sítios de cada dente; 
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Além disso, foram coletados dados de mobilidade, supuração, presença de lesão de 

furca. Todos os dados foram mensurados na visita inicial e após um ano, em seis sítios por 

dente.  

Após a sondagem, foram escolhidos os sítios de onde seria coletado o fluido gengival. 

Esses sítios eram os que apresentavam maior profundidade clínica de sondagem.  

 

 

4.2.3 Coleta do fluido gengival 

 

 As amostras de FG foram coletadas a partir de um sítio periodontalmente doente (PCS 

≥ 5 mm, NCI ≥ 2 mm e SS) dos pacientes com PA, enquanto um sítio saudável foi amostrado 

de participantes saudáveis. Os sítios para obtenção do FG foram isolados com roletes de 

algodão, suavemente secos com jato de ar e o biofilme bacteriano supragengival previamente 

removido. Uma tira de coleta (PerioPaper®, OraFlow - Smithtown, NY, USA) foi inserida de 

1-2 mm no sulco/bolsa dos sítios selecionados por aproximadamente 30 segundos. As 

amostras contaminadas com sangue foram descartadas, quando possível. Após a coleta, as 

tiras foram colocadas em tubos de polipropileno e armazenadas, imediatamente, em gelo seco 

e depois em freezer – 80ºC. 

 

 

4.2.4 Tratamento 

 

Após a realização do exame clínico periodontal e coleta do fluido gengival, todos os 

pacientes receberam tratamento periodontal realizado pela professora Luciana Saraiva, da 

Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo - 

FOUSP e sua equipe. O tratamento consistiu de orientações de higiene bucal, raspagens (com 

ultrassom e curetas manuais) e uso de antibióticos amoxicilina 500 mg + metronidazol 400 

mg. Os pacientes foram orientados a fazer a suspensão do tratamento com antibióticos quando 

houvesse algum tipo de distúrbio gastro-intestinal.  

Após o término do tratamento os pacientes entraram em um regime de manutenção 

que consistiu de controle de biofilme supra e subgengival com auxílio de ultrassom mais 

polimento dentário com taças de borracha e uma pasta profilática composta por pedra-pomes 

e dentifrício. Esses controles eram trimestrais ou de acordo com a necessidade de cada 
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paciente. Após um ano, os pacientes foram submetidos a novo exame periodontal completo e 

novas coletas de fluido gengival.   

As análises laboratoriais de todos os materiais coletados (fluido gengival) foram 

realizadas no Laboratório de Farmacologia, do Departamento de Toxicologia do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo, com o auxílio da Professora Dra. Marinella 

Holzhausen Caldeira. 

 

 

4.2.5 Procedimentos laboratoriais 

 

4.2.5.1 Análise dos mediadores inflamatórios - fluido gengival  

 

 

Foi utilizado o kit Human Premixed Multi-Analyte® (R&D Systems, Boston, MA, 

USA) para Luminex para detecção de múltiplos biomarcadores no fluido gengival. As 

citocinas analisadas foram: IL-8, IL-10, GM-CSF, M-CSF, IL-4, IL-17, ICAM-1, IL-1β, 

MCP-1 e TNF-α.  

 

Preparo das amostras: 

4.2.5.1.1 Protocolo de diluição do fluido a partir do periopaper 

 

As amostras foram retiradas do freezer -80ºC e armazenadas em estantes dentro de gelo 

seco. Foram adicionados 200 uL de PBS-DEPC a cada amostra e vortexado 3 vezes por 30 

segundos. Os periopapers foram então removidos e os tubos foram centrifugados a 10.000 g 

por 10 minutos a 4ºC. Foram separados 120 uL para análise no luminex e 80 uL para a 

dosagem de proteínas. Os frascos foram então novamente armazenados a -80ºC.  

 

 

4.2.5.1.2 Dosagem de proteínas 

 

 

A dosagem de proteínas do fluido gengival foi realizada com Pierce™ BCA Protein Assay 

kit (Thermo Scientific®, Rockford, IL, USA). A preparação dos padrões (albumina diluída - 

BSA) e do reagente de trabalho (WR) foi feita seguindo as instruções do fabricante.  ‘ 
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Foram adicionados 25 uL de cada padrão ou das amostras (em duplicata) a cada poço da 

placa. Acrescentou-se 200 uL do reagente de trabalho a cada poço e a placa foi agitada 

cuidadosamente por 30 segundos em um agitador. A placa foi então coberta e incubada a 

37ºC por 30 minutos. Após atingir temperatura ambiente foi levada ao leitor na absorbância 

aproximada de 562 nm. 

 

 

4.2.5.1.3 Ensaio luminex 

 

A curva padrão foi estabelecida de acordo com o preconizado pelo fabricante. 

Depois que todos os reagentes, padrões e amostras foram preparados seguindo as 

instruções do fabricante, a placa foi umedecida com a solução tampão de lavagem. O líquido 

foi então removido da placa usando um dispositivo de sucção a vácuo (manifold) projetado 

para acomodar a placa. 

A mistura com as micropartículas diluídas foi então ressuspendida por inversão e 50 

uL da mistura foram acrescentados a cada poço da microplaca. Foram então adicionados 50 

uL das soluções padrão (curva) ou das amostras (em duplicata) a cada poço. A placa foi então 

coberta com um papel alumínio selante e mantida em incubação por 2 horas à temperatura 

ambiente em um agitador orbital horizontal a 500 RPM.  

Após o período de incubação, o líquido foi removido no dispositivo de sucção a vácuo 

(manifold) e cada poço da placa foi preenchido com 100 uL do tampão de lavagem. 

Novamente o líquido foi removido. O procedimento de lavagem foi realizado três vezes. 

Então, 50 uL da mistura diluída anticorpo-Biotina foram acrescentados em todos os poços. A 

placa foi novamente selada e incubada por uma hora a temperatura ambiente no agitador 

orbital horizontal a 500 RPM. As etapas de lavagem foram repetidas. 

Foram acrescentados 50 uL de Streptavidina- ficoeritrina em todos os poços. Após 

selagem da placa, ela foi incubada por 30 minutos à temperatura ambiente no agitador orbital 

horizontal a 500 RPM. As etapas de lavagem foram repetidas. As micropartículas foram então 

ressuspendidas pela adição de 100 uL do tampão de lavagem a cada poço. Foi feita a 

incubação por dois minutos a temperatura ambiente no agitador a 500 RPM. Seguiu-se então 

a leitura usando o Luminex. 

Para calibração do aparelho cada analito recebe um valor padrão em pg/mL, 

informado no kit, e estes valores devem ser divididos por 3, cinco vezes.  
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Os níveis de citocinas foram determinados usando kits de detecção de citocinas 

humanas (R&D systems Pro Human Cytokine 10-Plex Panel® - Boston – USA) para as 

interleucinas IL1-β, IL-6, IL8, IL-10, IL-17, TNF-α, MCP-1, GM-CSF, M-CSF e INF-γ 

seguindo as instruções dos fabricantes. 

Antes do ensaio, as amostras do FG foram eluidas por vortexação, por 30 minutos, 

utilizando-se 60 ul de tampão de ensaio fornecido no kit, em seguida foram centrifugadas por 

10 minutos a 10.000 RPM. Os ensaios foram realizados em placas de filtro com 96 poços, 

seguindo as instruções do fabricante. Resumidamente, a placa de filtro foi pré-umedecida com 

o tampão de lavagem e a solução foi aspirada dos poços, utilizando-se um coletor de vácuo.  

Microesferas revestidas com anticorpos monoclonais contra os diferentes analitos alvo 

foram adicionadas aos poços. Amostras e os padrões (variando de 0,13 a 2000 pg / ml para 

cada analito) foram pipetados nos poços e incubados. Os poços foram lavados e uma mistura 

de anticorpos secundários biotinilados foi adicionada. Após incubação durante 1 h, a 

estreptavidina conjugada com a proteína fluorescente, R-ficoeritrina (Estreptavidina- RPE) foi 

adicionada aos grânulos e incubada durante 30 min. Após a lavagem para remover os 

reagentes não ligados, uma solução tampão foi adicionada aos poços com as microesferas 

(mínimo de 100 por analito) para serem analisadas.  

Depois de calibrado o aparelho Luminex (Luminex 200TM, Merck Millipore Co., 

Darmstadt, Germany) as leituras foram realizadas com o auxílio do software xPONENT® 

3.1 (Merck Millipore Co., Darmstadt, Germany) e as concentrações das amostras 

desconhecidas (antígenos nas amostras de FG) foram estimadas a partir da curva padrão 

utilizando este software. Os níveis das citocinas foram expressos como quantidade total por 

sítio (pg sítio).  

 

 

4.3 Método Estatístico 

 

As análises foram realizadas com o software SPSS™ 17.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). 

O paciente foi considerado como a unidade estatística (n = 37). Foi adotado nível de 

significância de 5% (p < 0,05). A aderência dos dados à curva de normalidade foi verificada 

pelo teste de normalidade do Kolmogorov-Smirnov. Para os dados que apresentaram 

distribuição normal, foram selecionados testes paramétricos e não paramétricos para análises 

das diferenças intra e inter-grupos.  
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Parâmetros clínicos 

Para cada paciente, foi calculada a média e o desvio-padrão para PCS, NCI e SS nos 

diferentes grupos (controle e teste) e tempos experimentais (baseline e 1 ano).  

Para a variável idade foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para raça utilizou-se o 

Teste Exato de Fisher. 

Para PCS, NCI e SS foi utilizado teste t no baseline entre indivíduos teste e controle, 

enquanto que no longitudinal de 1 ano utilizou-se o teste t pareado intragrupo. 

 

Parâmetros imunológicos 

Os valores de proteína total foram convertidos em pg/mL. Os níveis finais das 

citocinas analisadas foram determinados pela razão entre os valores inicialmente obtidos no 

ensaio com luminex e os valores de proteína total convertidos em pg/mL. Para cada paciente, 

foi calculada a média e o desvio-padrão dos níveis de TNF-, IL-1, IL-10, IL-6, IL8, IL-17, 

TNF-α, MCP-1, GM-CSF, M-CSF e INF-γ (pg/mL) obtidas do FG nos diferentes grupos 

(controle e teste) e tempos experimentais (baseline e 1 ano) Para TNF-, IL-1, IL-10, IL-6, 

IL8, IL-17, TNF-α, MCP-1, GM-CSF, G-CSF e INF-γ foram feitos o teste t no baseline entre 

indivíduos teste e controle, enquanto que no longitudinal de 1 ano foi utilizado o teste t 

pareado intragrupo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 AMOSTRA ANALISADA 

 

 

 O estudo foi conduzido entre agosto de 2010 e setembro de 2012. Inicialmente foram 

incluídos no estudo 48 sujeitos portadores de periodontite agressiva, mas como foi um estudo 

longitudinal, ao término de um ano, o estudo foi concluído com 37 sujeitos. Todos os dados 

clínicos, bem como as amostras do fluido gengival foram coletados de todos os pacientes 

tanto no baseline (início do estudo) quanto um ano depois do tratamento. Os dados do grupo 

controle (indivíduos saudáveis) foram coletados somente no início do estudo. 

 Na tabela 5.1 encontram-se as variáveis sócio-demográficas: idade, gênero e raça.   

Houve uma diferença significante (p<0,05) na idade dos pacientes com PA quando 

comparados aos controles. A porcentagem de caucasianos foi significativamente maior 

(p<0,05) no grupo controle quando comparada ao grupo com PA, que foi formado em sua 

maioria por afro-descendentes. 

Tabela 5.1 – Distribuição dos sujeitos de pesquisa, de acordo com as variáveis sócio-demográficas: 

  PA (n=37) Controle (n = 8) P-valor 

Idade Média ± DP 29,4 ± 6,5 21,6 ± 1,6 <0,001* 

Gênero % de mulheres 31 (83,7) 5 (62,5) 0,18 

Raça % de caucasianos 18 (48,6) 8 (100) 0,01** 

* diferença significativa ao nível alfa de 5% (teste de Mann-Whitney) 

** associação significativa ao nível alfa de 5% (teste exato de Fisher) 

 

 

5.2 RESULTADOS CLÍNICOS 

 

 Dentro dos parâmetros clínicos analisados, procurou-se observar a possível existência 

de diferenças significativas entre os dois momentos do estudo. A tabela 5.2 apresenta o 

número e a porcentagem de sítios que apresentaram alterações de PCS e de NCI entre o 

baseline e um ano após o tratamento. Houve uma estratificação por milímetros para que se 
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pudesse avaliar mais precisamente se houve melhora ou piora para esses dados clínicos. Em 

ambas as situações pode-se observar que houve melhora após o tratamento e a manutenção 

dos pacientes, já que as porcentagens de estabilidade ou ganho de inserção foram sempre 

maiores que as de perda de inserção. 

 

Tabela 5.2 – Número e porcentagem de sítios que sofreram alterações em mm para NCI e PCS entre o  

         início do estudo e um ano pós-tratamento: 

 NCI 

 - 3 mm - 2 mm - 1 mm 0 + 1 mm + 2 mm + 3 mm 

N (%) 
47 

(0,89%) 

118 

(2,25%) 

629 

(11,99%) 

2561 

(48,81%) 

1302 

(24,81%) 

388 

(7,39%) 

202 

(3,85%) 

 PCS 

 
+ 3 mm 

ou + 
+ 2 mm + 1 mm 0 - 1 mm - 2 mm 

- 3 mm 

ou + 

N (%) 
22 

(0,42%) 

32 

(0,61%) 

352 

(6,70%) 

2657 

(50,58%) 

1376 

(26,2%) 

508 

(9,67%) 

306 

(5,82%) 

 

 

As figuras 5.1 e 5.2 demonstram os parâmetros clínicos periodontais PCS, NCI e SS 

dos pacientes com PA divididos em PAG (Figura 5.1 - 27 pacientes) e PAL (Figura 5.2 -10 

pacientes). Foi utilizado o teste t pareado para comparar os parâmetros iniciais obtidos no 

baseline com os parâmetros obtidos após um ano.  

  

 

 

Figura 5.1  Média com desvio padrão para PCS, NCI e SS dos pacientes com PAG no baseline após 1 

ano. Teste t pareado (*** α= 0,001) 
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Figura 5.2   Média com desvio padrão para PCS, NCI e SS dos pacientes com PAL no baseline após 1 ano. Teste 

   t pareado (*α= 0,05) 

 

 Na tabela 5.3 estão os resultados comparativos entre os grupos PA e controle em 

relação ao número de dentes, PCS, NCI e porcentagem de SS no baseline. Esta tabela também 

apresenta a comparação intragrupo para os pacientes com PA comparando os mesmos dados 

no momento inicial com os dados obtidos após um ano.  

 Conforme esperado, o grupo controle apresentou os menores valores de PCS, NCI e 

ISS, além de um maior número de dentes. Quando os parâmetros clínicos dos pacientes 

portadores de PA foram avaliados um ano após o exame inicial notou-se uma diminuição de 

todos eles.  Todas essas reduções foram estatisticamente significantes. 

 

Tabela 5.3 – Comparação (média e DP) intergrupos em relação ao número de dentes e aos parâmetros  

         clínicos periodontais NCI, PCS e SS no baseline, e intragrupo (PA) após um ano: 

  Baseline 1 ano p-valor 

N dentes PA 25,1 ± 2,4 24,2 ± 3,3 <0,05* 

 Controle 28,0 ± 0,0   

 p-valor 0,001*   

NCI PA 3,9 ± 0,9 3,5 ± 0,9 <0,001* 

 Controle 2,1 ± 0,2   

 p-valor <0,001*   

PCS PA 3,3 ± 0,7 2,7 ± 0,4 <0,001* 

 Controle 2,2 ± 0,1   

 p-valor <0,001*   
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SS (%) PA 48,3 ± 24,3 20,9 ± 18,1 <0,001* 

 Controle 4,3 ± 3,0   

 p-valor <0,001*   

* diferença significativa ao nível alfa de 5% (teste t pareado) 

 

 

5.3 RESULTADOS DOS BIOMARCADORES 

 

 Foram avaliados 10 biomarcadores no fluido gengival tanto para os pacientes 

portadores de PA quanto para o grupo controle A maioria dos biomarcadores analisados 

apresentou diferença significativa (p<0,05) entre o baseline e 1 ano, exceto a IL-8 e M-CSF. 

Entre estas diferenças significativas de 1 ano, somente a IL1-β apresentou redução em seus 

valores. Quando comparados o grupo teste e o controle, os seguintes biomarcadores 

apresentaram diferenças significantemente menores: ICAM-1, IL1-β, IL-17, M-CSF e TNF-α.  

IL-10 apresentou valores maiores (Tabela 4). 

 

Tabela 5.4 – Comparação (média e DP) intergrupos (PA e controle) e intragrupo (PA baseline e um ano)  

        de biomarcadores dosados no fluido gengival: 

  
Baseline 1 ano 

P-valor (teste 

t pareado) 

GM-CSF 

PA 0,005 ± 0,003 0,018 ± 0,013 <0,001* 

Controle 0,003 ± 0,003   

p-valor (teste t) 0,11   

ICAM-1 
PA 14,168 ± 7,599 32,579 ± 24,815 <0,001* 

Controle 2,757 ± 2,987   

 p-valor (teste t) <0,001*   

IL1-β 
PA 4,473 ± 3,643 2,293 ± 1,451 <0,001* 

Controle 0,385 ± 0,318   

 p-valor (teste t) <0,001*   

IL-4 

PA 0,010 ± 0,009 0,043 ± 0,031 <0,001* 

Controle 0,009 ± 0,768   

p-valor (teste t) 0,37   

IL-8 

PA 1,341 ± 0,927 1,134 ± 0,956 0,15 

Controle 0,825 ± 0,768   

p-valor (teste t) 0,07   

IL-10 

PA 0,0001 ± 0,0008 0,005 ± 0,004 <0,001* 

Controle 0,001 ± 0,001   

p-valor (teste t) 0,006*   
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IL-17 
PA 0,007 ± 0,005 0,018 ± 0,013 <0,001* 

Controle 0,004 ± 0,003   

p-valor (teste t) 0,03*   

MCP-1 

PA 0,017 ± 0,015 0,047 ± 0,035 <0,001* 

Controle 0,013 ± 0,014   

p-valor (teste t) 0,24   

M-CSF 

PA 1,079 ± 0,688 1,152 ± 0,663 0,30 

Controle 0,227 ± 0,264   

p-valor (teste t) <0,001*   

TNFa 

PA 0,016 ± 0,008 0,027 ± 0,017 <0,001* 

Controle 0,009 ± 0,015   

p-valor (teste t) 0,03*   
* diferença significativa ao nível alfa de 5% (teste t pareado) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 O objetivo desse estudo foi verificar, no fluido gengival, os níveis de algumas 

citocinas e quimiocinas que poderiam estar relacionadas à patogênese da PA, comparando os 

dados obtidos antes do tratamento com os dados obtidos um ano após o tratamento. A 

intenção do estudo longitudinal foi observar, através de análises clínicas e imunológicas, se o 

tratamento periodontal não cirúrgico associado ao uso de antibióticos sistêmicos e às 

consultas de manutenção regulares seria capaz de impedir a progressão da doença nesses 

pacientes ou pelo menos estabilizar os níveis de inserção. 

 A meta da terapia periodontal nos pacientes que apresentam periodontite é alterar o 

ambiente subgengival, restabelecendo uma microbiota compatível com saúde (Badersten et 

al., 1984; Westfelt et al., 1998). Geralmente isso é conseguido através da instrumentação 

mecânica, mas em algumas formas mais graves de doença periodontal, como é o caso da PA, 

o uso de antibióticos tem se mostrado extremamente benéfico (van Winkelhoff et al., 1996; 

Mestinik et al., 2010).  

 O tratamento periodontal básico realizado nesse estudo consistiu de motivação, 

orientação de higiene, raspagens, remoção de fatores de retenção do biofilme bacteriano e uso 

de antibióticos sistêmicos (associação de amoxicilina 500 mg + metronidazol 400 mg, 3 x ao 

dia por 7 dias).  

Os parâmetros clínicos de PCS apresentaram redução após o período de um ano, assim 

como ocorreu ganho ou estabilização dos níveis clínicos de inserção na grande maioria dos 

sítios.  Outro dado que também apresentou uma grande redução foi índice de sangramento à 

sondagem. Desta forma ficou evidente em nosso estudo que o tratamento mecânico associado 

ao uso de antibióticos sistêmicos mostrou-se eficaz em relação aos parâmetros clínicos como 

demonstrado no estudo de Oliveira et al. (2012). Logo a utilização de amoxicilina + 

metronidazol levou à melhora significativa dos parâmetros periodontais em indivíduos 

portadores de PA, resultado também observado por Lang et al. (2015). 

A tabela 5.2 mostra o número de sítios que permaneceram iguais ou que tiveram 

aumento ou redução da PCS e perda ou ganho no NCI. A grande porcentagem dos sítios teve 

ou permaneceu com a mesma PCS (50,58%) ou teve redução (41,69%). Em relação ao NCI, 

48,81% dos sítios permaneceram estáveis enquanto 36,05% dos sítios ganharam inserção.  

Quando os pacientes foram subdivididos em PAG e PAL, ambos os grupos 
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apresentaram redução de PCS, NCI e SS, mas a redução no grupo PAG foi mais significativa 

do que no grupo PAL (figuras 5.1 e 5.2). 

Em relação aos biomarcadores analisados, primeiramente foi feita uma comparação 

com um grupo controle formado por indivíduos jovens periodontal e sistemicamente 

saudáveis. Depois foi feita uma comparação entre os níveis iniciais dos biomarcadores e os 

níveis obtidos um ano após o tratamento.  A tabela 5.4 apresenta estes resultados. 

Surpreendentemente alguns biomarcadores não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre o grupo controle, formado por pacientes periodontalmente saudáveis, e o 

baseline do grupo de pacientes com PA. Além disso, os valores de alguns biomarcadores, no 

grupo PA, aumentaram após o tratamento.                    

Embora o grupo controle tenha apresentado valores médios menores do que o grupo 

de pacientes com PA, não houve diferença estatística em relação aos marcadores GM-CSF, 

IL-4, IL-8, MCP-1. Thunell et al. (2010) avaliando pacientes com PC também não encontrou 

diferenças entre sítios doentes e sítios saudáveis em relação à GM-CSF e IL-4.  

Os níveis de ICAM-1, IL-1β, 1L-17, M-CSF e TNF-α estavam mais elevados nos 

pacientes com PA do que nos pacientes saudáveis, com diferenças estatisticamente 

significantes, resultados semelhantes a outros estudos (Duarte et al, 2010; Shaddox et al., 

2007; Ertugrul et al., 2013; Cifcibasi et al., 2015), Apenas a IL-10 foi estatisticamente maior 

no grupo saudável, como esperado, já que é uma citocina anti-inflamatória. 

Durante a doença periodontal, células inflamatórias do hospedeiro são recrutadas e 

citocinas inflamatórias, como IL-1β, IL-6 e TNF-α são liberados de fibroblastos, tecido 

conjuntivo, macrófagos e células do epitélio juncional (Anil et al., 2013). Consequentemente, 

enzimas derivadas do hospedeiro, como as metaloproteinases da matriz MMP-8, MMP-9 e 

calprotectina são liberadas por LPMNs e osteoclastos, levando à destruição do tecido 

conjuntivo e à reabsorção óssea. 

Quimiocinas também são capazes de recrutar e ativar fagócitos (Mukada 1992). A 

MCP-1 é uma potente ativadora tanto do recrutamento quanto da ativação de monócitos. Ela 

é expressa por monócitos, células endoteliais, fibroblastos e células T. Altos níveis de MCP-1 

têm sido reportados no FG de pacientes com PA e PC (Eminingil et al., 2004; Kurtis et al., 

2005).  Hanazawa et al. (1993) demonstraram que a atividade da MCP-1 no FG aumenta com 

o aumento da gravidade da doença. 

Oliveira et al. (2012), que avaliaram o efeito do tratamento periodontal sobre os níveis 

de citocinas em pacientes com PAG, mostraram que o tratamento mecânico, associado ou não 

ao uso de antibióticos, foi capaz de diminuir significativamente os níveis de GM-CSF, IL-1β 
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e a proporção IL-1β/IL-10. Em relação ao GM-CSF, estes dados diferem dos dados 

encontrados em nosso estudo, que apresentou valores mais altos um ano após o tratamento. 

Essa diferença pode ser atribuída talvez ao período de avaliação, já que o estudo de Oliveira 

et al., (2012) fez um acompanhamento por seis meses. 

Interessantemente, com exceção de IL-1β, todos os demais marcadores apresentaram-

se aumentados na análise de um ano após o tratamento. A IL-1β é uma citocina pró-

inflamatória com atividade pleiotrópica no início e desenvolvimento da periodontite 

(Goutoudi et al., 2004). Normalmente é produzida por monócitos e macrófagos (Matsuki et 

al., 1991, 1992), mas também por fibroblastos e células ósseas (Horowitz, 1993). Sua 

produção pode ser induzida por micro-organismos, produtos microbianos, agentes e antígenos 

anti-inflamatórios (Preiss; Meyle, 1994). As quantidades de IL-1β têm sido associadas à 

gravidade da doença periodontal e segundo Masada et al. (1990) ela pode servir como um 

marcador de destruição periodontal. A redução da IL-1β, obtida um ano após o tratamento foi 

um bom resultado já que ela é uma citocina pró-inflamatória extremamente associada à 

atividade de doença. Outros estudos demonstraram redução significativa da IL-1β após 

tratamento (Oliveira et al., 2012; Yue et al., 2013). 

Em relação a IL-4 e IL-10 o aumento encontrado após um ano, estatisticamente 

significante, foi muito bom, já que ambas são consideradas citocinas anti-inflamatórias. 

Ambas foram associadas à supressão da destruição periodontal (Giannopoulou et al., 2003; 

Goutoudi et al., 2004). Os resultados de nosso estudo foram semelhantes ao da literatura (Yue 

et al., 2013) apesar de uma revisão sistemática não ter encontrado correlação entre a 

periodontite e a IL-4 (Jain et al., 2013). 

Para os demais marcadores os resultados foram muito intrigantes porque todos os 

níveis dos marcadores aumentaram um ano após o tratamento apesar da terapia de 

manutenção periodontal realizada em todos os pacientes a cada três meses e das melhoras 

clínicas apresentadas tanto em relação à redução da PCS quanto à estabilidade ou ganho nos 

NCI.  

Os pacientes com PA apresentaram um aumento nos valores de TNF-α um ano após o 

tratamento, resultado que difere de outros encontrados na literatura (Oliveira et al., 2012; Yue 

et al., 2013).  TNF-α é um mediador pró-inflamatório que estimula a produção de colagenase, 

prostaglandinas, quimio e citocinas, moléculas de adesão celular e fatores relacionados à 

reabsorção óssea (Wajant et al., 1998; Boyce et al., 2005). 

GM-CSF e M-CSF são biomarcadores pró-inflamatórios capazes de estimular 

neutrófilos e macrófagos, assim como a produção de IL-1β e TNF- α. Em estudos realizados 
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em pacientes com PA foi observado que as concentrações de GM-CSF e M-CSF estavam 

elevadas em relação aos controles. Nosso estudo obteve valores elevados de MCS-F no 

baseline, semelhantes aos encontrados após um ano. Entretanto os resultados longitudinais 

demonstraram um aumento de GM-CSF, dados não obtidos em outros estudos (Umeda et al., 

2012; Oliveira et al., 2012; Shaddox et al.; 2013; Rhim et al., 2013). 

Os valores de ICAM-1 também tiveram um aumento expressivo um ano após o 

tratamento. ICAM-1 é citocina pró-inflamatória de células epiteliais de vasos sanguíneos. Seu 

aumento pode ter correlação com o aumento do TNF-α (Kato et al. 2014). IL-8 é uma 

citocina associada com fase aguda da inflamação. Não houve diferença entre os valores 

iniciais e finais de IL-8. 

A MCP-1 foi correlacionada com a gravidade da periodontite em diversos estudos 

(Longo et al., 2014; Gupta et al. 2013; Üstün et al., 2013). Novamente após o no tratamento 

de um ano houve aumento nos níveis de MCP-1, o que não ocorreu no soro de indivíduos 

com PA no estudo de Shaddox et al. (2013). 

IL-17 é uma citocina pró-inflamatória que é produzida por um grupo de células T 

helper, denominadas Th17, que promove rápido recrutamento de neutrófilos (Tesmer et al., 

2008). Ela também estimula vários tipos de células a produzirem mediadores pró-

inflamatórios como IL-1β, IL-6, TNF-α, e proteína C reativa (Patel et al., 2007; Tesmer et al., 

2008). 

Como esse é o primeiro estudo a fazer uma avaliação de biomarcadores em pacientes 

com PA, comparando os dados iniciais aos dados obtidos após um ano do tratamento, não 

existem informações na literatura para serem comparadas as encontradas aqui. Não se sabe se 

esses valores aumentados dos biomarcadores poderiam significar atividade de doença, mesmo 

que clinicamente os sítios estivessem aparentemente controlados e sadios.  

Talvez esses pacientes precisem de um intervalo menor do que três meses para suas 

consultas de manutenção, ou talvez esses resultados aumentados realmente não tenham 

significância clínica. O que se sabe é que os estudos de acompanhamento longitudinal de 

pacientes com PA mostram uma pequena porcentagem de sítios com progressão de doença 

(Buchmann et al., 2002; Kamma; Boehni, 2003) e esses biomarcadores poderiam funcionar 

como indicativos dessa progressão. Estudos longitudinais com mais tempo de 

acompanhamento precisam ser realizados para verificarem esses achados tem ou não 

verdadeira significância clínica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Em relação aos parâmetros clínicos periodontais, conforme esperado, o grupo com 

periodontite agressiva apresentou maiores valores para PCS, NCI e SS quando comparados 

aos sujeitos periodontalmente saudáveis. Para as citocinas analisadas, não houve diferenças 

significantes entre doentes e saudáveis para GM-CSF, IL-4, IL-8 e MCP-1. 

 Quando foram comparados os dados iniciais aos finais, obtidos após um ano, notou-se 

que houve uma melhora em todos os parâmetros clínicos periodontais e, mesmo assim houve 

um aumento de alguns biomarcadores inflamatórios. 

 Pacientes com PA apresentavam piores parâmetros clínicos e altos valores de ICAM-

1, IL-1β, IL-10, IL-17, M-CSF e TNFα no baseline, em relação aos saudáveis. Embora o 

tratamento periodontal tenha melhorado os parâmetros clínicos de PCS, NCI e SS, bem como 

favorecido o aumento das citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-10, as citocinas pró-

inflamatórias ICAM-1, IL-17, MCP-1 e TNFα também apresentaram índices aumentados no 

longitudinal de um ano. A correlação entre os altos níveis de citocinas pró-inflamatórias em 

locais de destruição periodontal indicam que serão necessárias mais pesquisas para um 

melhor entendimento desta questão. 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 As informações contidas neste documento têm por objetivo informá-lo (a) sobre a pesquisa de 

nome “Análise de citocinas (no fluido gengival e no soro) e de patógenos periodontais 

(Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e 

Treponema denticola) de pacientes com Periodontite Agressiva. Estudo longitudinal”, coordenada 

pela Professora DoutoraLuciana Saraiva de Campos, cirurgiã-dentista e pesquisadora da Disciplina de 

Periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.   

  

TÍTULO DO PROJETO: “Análise de citocinas (no fluido gengival e no soro) e de patógenos 

periodontais (Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythia e Treponema denticola) de pacientes com Periodontite Agressiva. Estudo longitudinal”  

  

NOME DOS PESQUISADORES:  

- Prof. Dra. Luciana Saraiva de Campos (coordenadora) - Profa. Ass. Márcia Pinto Alves Mayer.  

- Profa. Dra. Marinella Holzhausen  

- PA: Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito  

- PA: Doutor Ricardo Takiy Sekiguchi  

- PA: CD Éder de Souza Martins  

  

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO: Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (FOUSP) – Av. Professor Lineu Prestes, 2227 – Butantã, São Paulo.  

  

CONVITE: convidamos você a participar deste projeto, de maneira voluntária, esclarecendo que 

este consentimento pode ser retirado a qualquer momento, e isto não trará nenhum prejuízo a você, 

podendo continuar a receber seu tratamento.  

  

JUSTIFICATIVA: A doença periodontal (gengival) é uma inflamação que deixa a gengiva inchada, 

vermelha e, em alguns casos, pode causar o amolecimento e perda dos dentes. A periodontite 

agressiva, que é o seu caso, normalmente é ainda mais severa. Essa doença é causada por bactérias 

(germes) da boca que vivem ao redor dos dentes e gengiva. Estas bactérias produzem algumas 

substâncias que de alguma forma, podem irritar a gengiva. Além disso, seu tipo de doença também 

está relacionado ao seu sistema imunológico (defesa do corpo). Como sua doença deixa sequelas, às 

vezes bastante severas, procedimentos cirúrgicos podem ser necessários para melhorar a situação de 

sua gengiva/dentes, facilitando inclusive, a higienização.  
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OBJETIVOS: As informações descritas abaixo têm por finalidade avaliar se a periodontite agressiva 

que você possui está relacionada ao tipo de bactéria ou substâncias relacionadas a elas ou ainda se o 

seu mecanismo de defesa (sistema imunológico) está relacionado a tudo isso. Além disso, 

gostaríamos de fazer uma avaliação de algumas substâncias presentes no fluido gengival (líquido que 

existe entre a gengiva e o dente) e no sangue.  Nosso objetivo é estudar todas essas substâncias 

procurando correlacioná-las entre si e à presença de determinadas bactérias. Como temos a 

necessidade comparar os dados iniciais aos dados pós-tratamento, todos os procedimentos de coleta 

e exame clínico serão repetidos ao término de 1 ano.  

  

PROCEDIMENTOS: Neste estudo serão incluídos sujeitos já diagnosticados com Periodontite 

Agressiva, com a finalidade de coletar algumas bactérias da boca (à procura de algumas espécies 

bacterianas específicas relacionadas à sua doença) e também coletar fluido gengival e um pouco de 

sangue, para verificar quais os possíveis mecanismos envolvidos na sua doença. Esses mecanismos 

podem ser bacterianos, inflamatórios ou uma combinação dos dois.  

 Após a realização da anamnese, você será submetido a um exame periodontal completo (dente por 

dente) e coleta do fluido gengival e da placa bacteriana dos dentes e de um pouco de sangue 

(procedimento que será executado por um enfermeiro). Depois das coletas você iniciará seu 

tratamento conosco. Ao término do tratamento básico (orientação de higiene, raspagens, controle 

de placa) você será colocado em um regime de manutenção periodontal a cada três meses, a fim de 

que sua doença não se instale novamente. Ao término de um ano os mesmos dados iniciais serão 

coletados, ou seja, novo exame clínico periodontal completo (dente por dente), nova coleta de fluido 

gengival e de placa bacteriana dos dentes e nova coleta de um pouco de sangue   

  

RISCOS E DESCONFORTOS: Todos os procedimentos acima descritos serão realizados por 

profissionais qualificados e preparados para isso. Mas são procedimentos intervencionais e, por isso, 

podem levar a algum desconforto.  Em relação à coleta sanguínea, a área pode apresentar um 

hematoma pós-coleta. Para que isso não ocorra, evitar pegar peso deste lado no dia da coleta. Em 

relação às demais coletas, elas são relativamente simples, sem maiores problemas. Quanto à 

raspada, você poderá ter dor ou ainda apresentar sensibilidade dentária pós-tratamento. Faremos 

todo o possível para minimizar esses desconfortos e prescreveremos medicações, quando 

necessário. Estaremos também à disposição se houver necessidade.  

  

TEMPO: A duração deste estudo dependerá da sua necessidade de tratamento de cada caso. Você 

ficará conosco por no mínimo um ano e se quiser, após este período continuará fazendo suas 

consultas de manutenção periodontal.  

  

BENEFÍCIOS: O tratamento periodontal visa melhorar a situação local de seus dentes e gengivas, 

diminuindo a profundidade das bolsas periodontais, o sangramento e facilitando os procedimentos 

de higienização.  
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Você continuará a receber tratamento periodontal adequado e gratuito para sua doença e 

talvez, com nossas pesquisas, possamos descobrir novos métodos para auxiliar o diagnóstico e 

tratamento da Periodontite Agressiva.  

Sempre que possível procuraremos encaminhá-lo (a) para realização de outros 

procedimentos odontológicos como restaurações, canais e extrações.  

  

GARANTIA DO SIGILO: As informações obtidas não serão utilizadas para divulgar sua identidade, 

somente o resultado global do estudo. Elas serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 

pesquisadores.  

  

DIREITO DE DESISTIR: A qualquer momento, se você preferir desistir do mesmo, saiba que isso 

não acarretará qualquer prejuízo para você, podendo continuar seu tratamento.  

  

REUTILIZAÇÃO DOS DADOS OU MATERIAL BIOLÓGICO: no decorrer de nossas pesquisas, 

às vezes nos deparamos com novas ideias que podem ser testadas com materiais (biológicos) como 

saliva, fluido gengival, sangue e placa bacteriana, que já foram coletados anteriormente e que não 

foram utilizados. Você permitiria a utilização desses materiais em outras pesquisas?  

  
(    ) NÃO autorizo a utilização de dados ou material biológico (sangue, saliva, placa bacteriana e 

fluido gengival) em outras pesquisas.   

(     ) SIM autorizo a utilização de dados ou material biológico (sangue, saliva, placa bacteriana e 

fluido gengival) em outras pesquisas.   

Para utilizar os dados ou material biológico (sangue, saliva, placa bacteriana e fluido gengival) em 

outra pesquisa o sujeito da pesquisa quer ser consultado?  

(    ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados ou material biológico (sangue, saliva, 

placa bacteriana e fluido gengival) em outras pesquisas, desde que a nova pesquisa seja aprovada  

pelo Comitê de Ética em Pesquisa,   

(   ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados ou material biológico (sangue, saliva, 

placa bacteriana e fluido gengival) em outra pesquisa  

  

FORMA DE CONTATO: Se você tiver qualquer dúvida quanto ao estudo, favor entrar em contato 

com a pesquisadora no telefone 3091-7833 - secretaria da Periodontia ou no celular da professora 

Luciana Saraiva de Campos: 99204-3839.  

  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESUISA FOUSP: para eventuais esclarecimentos sobre a ética desta 

pesquisa, favor entrar em contato com o Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia 
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da Universidade de São Paulo – Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, CEP: 05508-000, Butantã, São Paulo, 

telefone: 3091-7960 ou pelo e-mail: cepfo@usp.br  

  

CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO  

 Você deve ter entendido tudo que leu. Uma cópia deste termo será entregue para você e a outra 

ficará arquivada com os professores responsáveis. A assinatura abaixo significa que você concorda 

em participar deste estudo.  

  
DECLARAÇÃO  

Eu,........................................................................................................., nacionalidade................., 

portador do R.G.nº ...................................... e C.P.F. nº.............................., estado civil  

............................, profissão............................., nascido (a) em ....../ ....../ ...... , na cidade de 

........................................., no estado de ...................................., residente a  

......................................................................................................................................................  

Declaro ter sido inteiramente esclarecido (a) sobre o estudo, ter lido e entendido o termo que estou 

assinando abaixo e ter recebido uma cópia deste termo.  

  

São Paulo, _____  de __________________  de 20___.  

  

________________________________________                 

Assinatura do paciente ou responsável  

________________________________________  

Assinatura do pesquisador responsável  
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 ANEXO C – Ficha de anamneses da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Departamento de Estomatologia 

Disciplina de Periodontia 

 

 

 

 

PACIENTE:...............................................................................................R.G............................. 

SEXO.........................DATA DE NASCIMENTO......../......../............ESTADO CIVIL.................... 

NACIONALIDADE............................................................NATURALIDADE................................. 

ENDEREÇO:Res...........................................................................CEP................TEL.:............... 

Com.........................................................................................CEP................TEL.:...................... 

PROFISSÃO:......................................................EXAMINADO POR:........................................... 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 

Eu, ......................................................................................R.G................................................... 

Declaro para todos os fins legais, que prestarei esclarecimentos corretos sobre o meu estado 

de saúde, nada omitindo no questionário que se segue: 

 

 

 

     São Paulo,     de                                      de  

 

 

    

 _______________________________________________ 

 

 

CUIDADOS ESPECIAIS: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.......................................... 
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SAÚDE GERAL 

 

1. Está em tratamento médico?      sim  (   )   não  (   ) 
Em caso positivo, descreva: ................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

2. Foi submetido a alguma cirurgia?      sim  (   )   não  (   ) 
3. Teve alguma destas doenças: 

 Hepatites         sim  (   )   não  (   ) 

 Tuberculose         sim  (   )   não  (   ) 

 Ataque Cardíaco        sim  (   )   não  (   ) 

 Diabetes?  sim  (   )   não  (   )    Nível de glicemia: ............................................................... 

 Febre Reumática        sim  (   )   não  (   ) 
4. Toma anticoagulante (AAS)?      sim  (   )  não   (   ) 
5. É fumante?  sim (   )   não  (   )   Quantos cigarros/dia? ........... Há quanto tempo? ........... 
6. Pressão alta?        sim  (   )   não  (   ) 
7. Sofre dos rins ou bexiga?       sim  (   )   não  (   ) 
8. Tem com freqüência algum tipo de hemorragia    sim  (   )   não  (   ) 
9. Aparecem manchas roxas no corpo com freqüência   sim  (   )   não  (   ) 
10.Anemia?          sim  (   )   não  (   ) 
11.Tem alguma alergia? (aspirina, penicilina,látex, frutos do mar...) sim  (   )   não  (   ) 

Em caso positivo, descreva: ................................................................................................ 

12.Já recebeu transfusão de sangue?     sim  (   )   não  (   ) 
13.Tem doença sexualmente transmissível (AIDS)    sim  (   )   não  (   ) 
14.Tem tonturas?        sim  (   )   não  (   ) 
15.Tem convulsões?        sim  (   )   não  (   ) 
16.Está grávida?        sim  (   )   não  (   ) 
17.Toma anticoncepcional?        sim  (   )   não  (   ) 
18.Está na menopausa?       sim  (   )   não  (   ) 
19.Tem osteoporose?                                                                                 sim  (   )   não  (   ) 
20.Faz uso de bisfosfonatos?                                                                     sim  (   )   não  (   ) 
21.Medicamento em uso: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................ 
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PARTE  ODONTOLÓGICA 

 

1 Queixa do Paciente: .............................................................................................. 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................ 

2 Já teve feridas nos lábios ou língua que demoraram para sarar?  sim (   )  não  (   ) 
3 Come muito doce?  sim  (  )     não  (  )  Refrigerantes:  sim (   )  não  (   ) 
4 Tem hábito de ranger ou apertar os dentes?    sim (   )  não  (   ) 
5 Tem sangramento gengival?      sim (   )  não  (   ) 
6 Tem dor nas gengivas?      sim (   )  não  (   ) 
7 Tem dentes abalados?      sim (   )  não  (    
8 Quantas vezes por dia escova os dentes? .................................................   
9 Usa escova: dura (   ) média (   )  mole (   )      Pasta: ............................... 
10 Utiliza fio ou fita dental?  sim (   )  não  (   )      Quantas vezes por dia? .................... 
11 Usa outros métodos de limpeza?     sim (   )  não  (   ) 
12 Quais? ................................................................................................................ 
13 Bochechos?  Sim  (   )   não  (   )   Qual?............................................................ 
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ANEXO D – Periograma da disciplina de periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São         

Paulo 

 

 

 


