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Ontem o menino que brincava me falou 

Que hoje é semente do amanhã 

Para não ter medo que esse tempo vai passar 

Não se desespere nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo 

Nós podemos mais  

Vamos lá fazer o que será! 
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ResumoResumoResumoResumo    
Pacientes diabéticos apresentam maior severidade e prevalência de 

doenças periodontais. Em ratos diabéticos, a doença periodontal induzida com 

ligaduras e inoculação de bactérias é mais severa. Contudo, na ausência de 

estímulos agressivos como ligaduras, a influência do diabetes sobre o 

periodonto de rato é pouco conhecida. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

presença e a progressão da doença periodontal por longos períodos apenas 

com a indução do diabetes. O diabetes foi induzido em ratos Wistar (n=25) pela 

administração endovenosa de 42mg/kg de aloxana e, juntamente com os 

animais controle (n=25), foram analisados nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 

meses. Os animais foram sacrificados tendo suas hemimandíbulas removidas, 

radiografadas e submetidas aos procedimentos histotécnicos. A mensuração 

da altura da crista óssea e dos valores de pixel foi realizada pelo programa 

ImageJ em radiografias previamente escaneadas. A altura da crista óssea nos 

animais diabéticos foi significativamente menor em relação ao grupo controle 

nos tempos de 3, 6, 9 e 12 meses (p<0,05 ANOVA). Contudo, não foram 

observadas diferenças na média dos valores de pixel entre os grupos controle 

e diabético em tempos correspondentes (p<0,05 ANOVA). A análise histológica 

apresentou redução na densidade em volume da fibras colágenas, fibroblastos 

e vasos sangüíneos. Observou-se aumento dos osteoclastos e células 

inflamatórias (p<0,05 ANOVA). Além disso, cáries rampantes foram detectadas 

no grupo diabético. Os resultados sugerem que o diabetes sem reposição 

hormonal, mesmo na ausência de fatores locais, promove alterações teciduais 

características do desenvolvimento da doença periodontal em ratos. Assim, o 

diabetes pode ser considerado como agente responsável pela indução, 

progressão e manutenção da doença periodontal em ratos. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus, aloxana, periodo ntite, ratos 
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1        IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

As doenças periodontais são alterações inflamatórias crônicas que 

acometem os tecidos de sustentação do órgão dental. São consideradas as 

patologias ósseas de maior prevalência em humanos, sendo a principal 

causa de perda dental em adultos (GENCO46, 1996). Os principais fatores 

de risco envolvidos na patogênese da doença periodontal são o biofilme 

bacteriano, idade, uso de tabaco, diabetes mellitus, AIDS e a expressão 

alterada de produtos do hospedeiro como mediadores inflamatórios. Dentre 

os fatores de risco envolvidos, o diabetes exerce notável influência sobre o 

periodonto (BORRELL; PAPAPANOU21, 2005; LEONEL; TOMITA91, 1999; 

PAGE; BECK121,1997).  

O Diabetes mellitus é uma complexa desordem metabólica caracterizada 

por anormalidades no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas 

(STANDARTS OF MEDICAL CARE IN DIABETES3, 2005). Esta condição 

sistêmica está intimamente associada à doença periodontal, uma vez que 

pacientes diabéticos apresentam maior severidade e prevalência desta 

patologia (CIANCIOLA et al30, 1982; EMRICH; SHLOSSMAN; GENCO36, 1991; 

PUCHER; OTOMO-CORGEL126, 2002). Assim, em 1993, a doença periodontal 

foi caracterizada como a sexta complicação mais freqüente do diabetes (LOE95, 

1993). Nos pacientes diabéticos, o risco acentuado em desenvolver doenças 

periodontais deve-se às anormalidades metabólicas decorrentes do grau de 

controle do diabetes, idade, tempo de duração do diabetes e presença de 

biofilme (NISHIMURA et al115, 1998; RENVERT130, 2003; SALVI; BECKER; 

OFFENBACHER 137, 1998). 

A correlação entre diabetes e doença periodontal é um tema 

amplamente discutido na literatura. Entretanto, as alterações histológicas 

periodontais na presença do diabetes são pouco conhecidas (CAMPBELL25, 

1971; FRANTZIS; REEVE; BROWN42, 1971; KRONMAN et al84, 1970; 

RAMAMURTHY; GOLUB127, 1983; RUSSEL133, 1966). Há necessidade de 

estudos longitudinais correlacionando as duas patologias para análise das 



Introdução 

 

4 

alterações periodontais somente em decorrência do diabetes, sem 

interferências externas no periodonto. Vários estudos correlacionando diabetes 

e doença periodontal utilizaram ratos no modelo experimental (DOXEY; 

CUTLER; IACOPINO34, 1998; GOLUB et al50, 1982; HE et al64, 2004; LALLA et 

al89, 2000; RAMAMURTHY; ZEBROWSKI; GOLUB129, 1974; SCHELLINI et 

al144, 1995). Dentre os animais de experimentação, o rato é bastante utilizado 

devido à grande semelhança dos tecidos e das respostas periodontais 

humanas às injúrias, além do baixo custo e facilidade de manejo (KLAUSEN82, 

1991). Além disso, a utilização de modelos experimentais possibilita o 

acompanhamento da progressão das fases do diabetes desde a sua indução.  

Sendo assim, propusemos uma análise histológica e radiográfica do 

periodonto nas fases inicial, média e avançada do diabetes em ratos sem 

indução de doença periodontal.  
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2    Revisão de LiteraturaRevisão de LiteraturaRevisão de LiteraturaRevisão de Literatura    

2.1 Definição e classificação do diabetes 

 

O diabetes é uma doença metabólica sistêmica crônica decorrente da 

deficiência total ou parcial na síntese da insulina pelas células beta das ilhotas 

de Langerhans do pâncreas. Caracteriza-se pela alteração no metabolismo de 

proteínas, lipídeos, sais minerais e, principalmente, de glicose (DIAGNOSIS 

AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS2, 2000).  

Os primeiros registros da doença constam no Papirus de Ebers, em 

1500 a.C. Desde então, a doença vem atingindo proporções alarmantes. Em 

1995, o diabetes afetava 135 milhões de pessoas. Estima-se que no ano de 

2025 existirão aproximadamente 300 milhões de diabéticos no mundo. O Brasil 

abriga cerca de cinco milhões e ocupa o sexto lugar no ranking mundial em 

relação ao número de portadores da disfunção no mundo. As estimativas 

epidemiológicas para o Brasil também apontam a elevação dos índices 

atingindo 11,6 milhões de pessoas em 2025 (KING; AUBERT; HERMAN80, 

1998). Estas informações são de extrema relevância, uma vez que o diabetes 

afeta grande parte da população representando um alto custo financeiro 

decorrente a cuidados médicos e a queda da produtividade (GILMER et al47, 

2005). 

A classificação atual compreende o diabetes do tipo 1, tipo 2, 

gestacional e outros tipos específicos (DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF 

DIABETES MELLITUS2, 2000; MEALEY; OATES104, 2006).  

O diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune que afeta principalmente 

pacientes jovens, compondo cerca de 15% do total de diabéticos. O início dos 

sinais e sintomas é abrupto, ocorrendo na infância ou na puberdade. 

Caracteriza-se pela ausência na produção de insulina, necessitando de 

freqüentes injeções do hormônio (DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF 

DIABETES MELLITUS2, 2000). É o tipo mais agressivo, apresentando 

complicações mais severas como hiperglicemia intensa e cetoacidose. Resulta 

em aumento na suceptibilidade a infecções, neuropatia, retinopatia, nefropatia, 

aterosclerose acelerada associada a infarto no miocárdio e amputações 
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(DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS2, 2000; 

VERNILLO, 2001168).Sua etiologia está relacionada com a destruição 

autoimune de aproximadamente 80% das células beta das ilhotas pancreáticas. 

Esta destruição também pode ser mediada por infecções virais. Desta forma, 

as células beta são destruídas quando indivíduos com suposta predisposição 

genética são submetidos a eventos específicos como infecções virais, 

induzindo a resposta imunopatológica (DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION 

OF DIABETES MELLITUS2, 2000; MEALEY; OATES104, 2006). A influência 

genética na etiologia do diabetes tem demonstrado relação com determinados 

alelos HLA (antígenos leucocitários humanos) como os genes DQA e DQR. 

Contudo, outros estudos devem ser realizados a fim de que se determine de 

forma mais específica a interferência genética nesta patologia (STANDARTS 

OF MEDICAL CARE IN DIABETES3, 2005; MILEY; TEREZHALMY105, 2005; 

OLIVER; TERVONEN118, 1994).  

O diabetes do tipo 2 compreende aproximadamente 85% dos casos. 

Inicialmente, não há deficiência profunda do hormônio, contudo grande parte 

dos indivíduos exibe posteriormente redução contínua na expressão de 

insulina. Desta forma, assim como no diabetes do tipo 1, pacientes acometidos 

por diabetes do tipo 2 podem necessitar de reposição de insulina (DIAGNOSIS 

AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS2, 2000). 

O início dos sinais e sintomas é lento e gradual, com complicações 

menos severas. A etiopatogenia do diabetes do tipo 2 é baseada na secreção 

insuficiente de insulina, em alterações moleculares do hormônio e na estrutura 

de seus receptores. Sendo assim, a hiperglicemia ocorre devido a redução da 

sensibilidade à insulina também descrita como resistência tecidual ao 

hormônio. Os pacientes raramente desenvolvem cetoacidose, não sendo 

completamente dependentes de insulina exógena. Porém, a produção de 

insulina diminui com a progressão da doença tornando 25% deles dependentes 

da complementação do hormônio (COMITTEE ON RESEARCH, SCIENCE 

AND THERAPY1, 2000; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES 

MELLITUS2, 2000; STANDARTS OF MEDICAL CARE IN DIABETES3, 2005). 

Os principais fatores de risco envolvidos neste tipo de diabetes são a 

obesidade, a dieta hipercalórica e os hábitos sedentários (BLOOMGARDEN20, 

2006). O diagnóstico ocorre em pacientes com aproximadamente 40 anos 
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exibindo redução do metabolismo e aumento de peso. Os fatores relacionados 

à obesidade são responsáveis pelo aumento dos níveis de insulina, o que 

diminui a expressão de seus receptores gerando resistência tecidual ao 

hormônio. Exercícios físicos e dietas hipocalóricas aumentam o número e a 

sensibilidade dos receptores. Além disso, agentes hipoglicêmicos podem ser 

utilizados como coadjuvantes no tratamento (COMITTEE ON RESEARCH, 

SCIENCE AND THERAPY1, 2000; BLOOMGARDEN20, 2006; KRIKA et al83, 

2003). 

A maior incidência de diabetes do tipo 2 no mundo encontra-se na 

comunidade indiana de Gila River, no Arizona, onde cerca de 50% da 

população com aproximadamente 35 anos é acometida pela doença (KRIKA et 

al83, 2003). A incidência acentuada ocorre devido à baixa diversidade genética, 

resultado da pequena miscigenação. Além disso, fatores como obesidade e 

hábitos sedentários devem ser considerados (BAIER; HANSON12, 2004; 

BENNETT; BURCH; MILLER16, 1971). 

Há outros tipos menos freqüentes da doença como o diabetes 

gestacional, uma condição associada ao período de gestação. Em algumas 

mulheres, a gravidez pode precipitar o aparecimento do diabetes. A incidência 

do diabetes gestacional é de aproximadamente 2% do total de mulheres 

grávidas. Desta forma, salienta-se a importância da solicitação de exame de 

glicemia para mulheres entre a 24°e 26° semana de g estação (DIAGNOSIS 

AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS2, 2000; GUTHMILLER et 

al63, 2001).  

O diabetes pode também se manifestar induzido por drogas ou 

medicamentos, associado a doenças pancreáticas, doenças de etiologia 

hormonal e algumas síndromes genéticas (COMITTEE ON RESEARCH, 

SCIENCE AND THERAPY1, 2000; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF 

DIABETES MELLITUS2, 2000; MEALEY; OATES 104, 2006). 
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2.2 Manifestações sistêmicas e bucais do diabetes 

 

A presença do diabetes predispõe ao desenvolvimento de complicações 

agudas e crônicas decorrentes de alterações metabólicas. As cinco 

complicações clássicas do diabetes incluem retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

doenças cardiovasculares e distúrbios na cicatrização, acompanhadas por 

fadiga e perda de peso3. A cetoacidose é outra conseqüência grave do 

diabetes provocada pelo metabolismo acelerado de lipídeos. Esta alteração 

metabólica leva à formação excessiva de corpos cetônicos hepáticos. Como os 

corpos cetônicos são ácidos, propicia-se o desenvolvimento de cetoacidose 

diabética, baixando o pH do sangue, podendo levar ao coma e à morte 

(STANDARTS OF MEDICAL CARE IN DIABETES3, 2005). 

As principais complicações bucais incluem: hiposalivação, candidíase, 

doença periodontal, abscessos periapicais, hipocalcificação dentária, distúrbios 

na cicatrização, atraso na erupção dentária, síndrome da ardência bucal, 

recessão gengival, aumento na incidência e na severidade das cáries dentárias 

(FISKE40, 2004; GALEA; AGANOVIC; AGANOVIC 43, 1986; PONTES et al 125, 

2004). 

Há muito tempo a associação entre diabetes e doença periodontal 

desperta o interesse dos pesquisadores (WILLIAMS172, 1928). Sendo assim, as 

pesquisas avançaram demonstrando que pacientes diabéticos apresentam 

valores maiores na profundidade de sondagem, na perda de inserção e nos 

níveis de perda óssea, além da alta prevalência de periodontite avançada 

(COMITTEE ON RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY1, 2000; GREGHI et 

al57, 2002; JAHN75, 2004). Estas observações referem-se tanto ao diabetes do 

tipo 1 quanto ao diabetes do tipo 2 (BACIC; PLANCAK; GRANIC11, 1988; 

BORRELL; PAPAPANOU21, 2005; SHLOSSMAN et al149, 1990; SOSKOLNE153, 

1998).  

Desta forma, o diabetes é considerado como fator de risco para 

prevalência e severidade da doença periodontal, sendo esta caracterizada 

como uma das complicações do diabetes (CAMPUS et al26, 2005; EMRICH; 

SHLOSSMAN; GENCO36, 1991; GENCO46, 1996; GREGHI et al57, 2002; 

MANOUCHEHR-POUR; BISSADA98, 1983; MEALEY; OATES104, 2006; 
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NELSON et al114, 1990; PUCHER; OTOMO-CORGEL126, 2002; SALVI et al138, 

2005; SHLOSSMAN et al149, 1990). A doença periodontal pode ocorrer mais 

precoce e severamente em pacientes diabéticos quando comparados aos 

indivíduos saudáveis mesmo em condições semelhantes de higiene 

(CIANCIOLA et al30, 1982; SALVI et al138, 2005). Contudo, há relatos de que a 

severidade e a duração do diabetes não exercem influência sobre a doença 

periodontal (HOVE; STALLARD69, 1970). Da mesma forma, alguns autores não 

encontraram diferenças significativas entre pacientes diabéticos e não 

diabéticos em relação à doença periodontal (BARNETT et al13, 1984; 

BENVENISTE; BIXLER; CONNEALLY, 196717). 

 

 

2.3 Fatores envolvidos na patogênese da doença peri odontal 

no diabetes 

 

A doença periodontal é iniciada por bactérias presentes no biofilme junto 

à superfície dental e ao periodonto, desencadeando a inflamação e a 

destruição tecidual. Os principais patógenos envolvidos são bactérias gram-

negativas. A parede celular destes microorganismos contém 

lipopolissacarídeos (LPS) que, em contato com células do hospedeiro, 

estimulam a liberação de mediadores inflamatórios como TNF-α, PGE2, IL-1 e 

IL-6 (GROSSI58, 2001; GROSSI; GENCO59, 1998; IACOPINO72, 2001). Estas 

citocinas atuam em diversos processos fisiológicos, podendo contribuir para 

torná-los patológicos. A IL-1 e o TNF-α estimulam a produção de mediadores 

secundários como citocinas quimiotáticas, cicloxigenases, prostaglandinas e 

metaloproteases (MMPs), envolvidas na perda óssea periodontal (GRAVES; 

COCHRAN53, 2003). Estes mediadores secundários potencializam a ação de 

moléculas de adesão, estimulam a produção de quimiocinas e induzem a 

expressão de outros mediadores que amplificam e sustentam a resposta 

inflamatória (GRAVES; COCHRAN53, 2003; GRAVES et al54, 1998; 

IACOPINO72, 2001). A IL-6 também atua na destruição tecidual em 

conseqüência da periodontite, sendo produzida mediante estímulos como a 

presença de LPS, IL-1 ou TNF-α (IRWIN et al74, 2002).  
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 A patogenia da periodontite associada ao diabetes é multifatorial. 

Diversos estudos buscam explicar a suceptibilidade de indivíduos diabéticos à 

periodontite, sendo esta decorrente de microanginopatia, alterações no fluido 

gengival, alterações no metabolismo do colágeno e alterações imunológicas 

(TAYLOR et al158, 2001). 

Os pacientes diabéticos exibem resposta inflamatória acentuada aos 

LPS, liberando níveis mais altos de mediadores inflamatórios como TNF-α, IL-

1β, IL-6 e PGE2 (IACOPINO72, 2001; SALVI; BECK; OFFENBACHER 137, 

1998). A hiperglicemia e a hiperlipidemia decorrentes do diabetes, aumentam a 

suceptibilidade e a agressividade das doenças periodontais por favorecerem a 

formação de produtos finais de glicosilação avançada ou “advanced glycation 

end products” (AGEs). Os lipídeos expostos à aldose do açúcar são 

submetidos a um processo de glicosilação não enzimática e oxidação, o que 

resulta na formação dos AGEs. Inicialmente, a formação destes compostos é 

reversível, podendo haver dissociação quando os níveis glicêmicos são 

normalizados. No entanto, se a hiperglicemia persistir, os rearranjos 

moleculares geram a formação irreversível dos AGEs.  

Acumulados no plasma e em alguns tecidos, como o tecido gengival, os 

AGEs são responsáveis pelo desenvolvimento de diversas complicações como: 

alteração no fenótipo dos macrófagos, redução na função dos leucócitos 

polimorfonucleares, aumento da destruição tecidual, alteração da produção de 

citocinas e perda óssea alveolar (JAHN75, 2004; LALLA; LAMSTER; 

SCHMIDT90, 1998; NISHIMURA et al115, 1998; SANTANA et al139, 2002; 

SOSKOLNE, KLINGER 154, 2001).  

 Os RAGEs são os receptores mais bem descritos para os AGEs. Estão 

presentes em células endoteliais, células musculares lisas, linfócitos, monócitos 

e neurônios; tanto em animais quanto em humanos (HOLLA et al67, 2001; 

IACOPINO71, 1995; LALLA; LAMSTER; SCHMIDT90, 1998; SANTANA et al139, 

2002). A interação AGE-RAGE resulta na iniciação de sinais intracelulares que, 

por meio do aumento do estresse oxidativo, faz com que o fenótipo celular 

possa ser alterado favorecendo a geração de um meio pró-inflamatório. Ou 

seja, esta interação pode transformar macrófagos em células com fenótipo 

mais agressivo, expressando níveis mais elevados de citocinas como IL-1, IL-6 

e TNF-α. A liberação destas citocinas é responsável pela ativação de 
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osteoclastos e colagenases, conduzindo a destruição do tecido ósseo e 

conjuntivo154. Além disso, células endoteliais podem apresentar aumento na 

permeabilidade e na expressão de moléculas de adesão, contribuindo para 

acentuar o processo inflamatório. E ainda, fibroblastos podem demonstrar 

redução na produção de colágeno. Estas mudanças possivelmente estão 

envolvidas no aumento da suceptibilidade à infecções, alterações vasculares e 

retardo na cicatrização (LALLA; LAMSTER; SCHMIDT90, 1998; SOSKOLNE, 

KLINGER 154, 2001).  

 O bloqueio do RAGE em ratos diabéticos gera aceleração na 

cicatrização, diminuição da perda óssea alveolar e redução da inflamação e da 

liberação de citocinas. Ou seja, o bloqueio do RAGE resulta em supressão da 

reabsorção óssea alveolar e redução do quadro inflamatório (LALLA et al88, 

1998; LALLA et al89, 2000; LALLA; LAMSTER; SCHMIDT90). O uso de 

inibidores de IL-1 e TNF-α também reduz a progressão da resposta inflamatória 

e da perda óssea em modelos experimentais (BACIC; PLANCAK, GRANIC10, 

1998; GRAVES et al54, 1998). 

 A interação AGE-RAGE e a infecção periodontal estabelecem uma 

relação dupla de resposta metabólica e destruição tecidual, resultando em 

doença periodontal mais severa e maior dificuldade no controle glicêmico. 

Acredita-se que a maior severidade da doença periodontal na presença do 

diabetes seja decorrente da liberação acentuada de mediadores inflamatórios 

em resposta à interação AGE-RAGE. Da mesma forma, o aumento na 

expressão de citocinas como o TNF-α dificulta o controle glicêmico uma vez 

que reduz a sensibilidade dos tecidos à insulina (GROSSI; GENCO59, 1998). 

 

 

2.4 Variáveis na progressão da doença periodontal a ssociada 

ao diabetes 

 

Em relação à idade, o aumento na severidade das doenças periodontais 

já pode ser observado em pacientes diabéticos de aproximadamente 11 anos 

(AREN et al8, 2003).  
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O índice de placa, profundidade de bolsa e perda de osso alveolar foi 

analisado em pacientes diabéticos de 5 a 18 anos. Os índices de placa foram 

significativamente maiores nestes pacientes quando comparados ao grupo 

controle de mesma faixa etária. A profundidade de bolsa não diferiu de forma 

significante entre os grupos, contudo dentro do grupo diabético foi encontrada 

correlação positiva entre profundidade de sondagem e idade (NOVAES JR et 

al116, 1991). 

Adolescentes diabéticos de 12 a 18 anos foram examinados em relação 

à inflamação gengival e altura da crista óssea alveolar. A inflamação gengival 

apresentou-se mais acentuada nos pacientes diabéticos, entretanto não se 

observou diferenças em relação à altura da crista óssea alveolar. E ainda, a 

idade pareceu não influenciar na severidade da periodontite (DE POMMEREAU 

et al33, 1992). Outros autores também observaram relação entre diabetes e 

periodontite em pacientes diabéticos e não-diabéticos com idade média de 13 

anos. No entanto, a severidade da doença periodontal não foi influenciada pela 

duração do diabetes ou pelo controle glicêmico (PINSON et al123, 1995). 

Em outro estudo (BACIC; PLANCAK; GRANIC11, 1988) foi observado 

que a quantidade de bolsas periodontais com mais de 6mm é maior em 

pacientes diabéticos quando comparados ao grupo controle. Contudo, esta 

diferença foi observada somente em pacientes com mais de 34 anos. Desta 

forma, os autores sugerem que a destruição periodontal é mais rápida e 

agressiva em pacientes diabéticos a partir de 35 anos em relação aos 

indivíduos saudáveis. Outros estudos revelaram que pacientes diabéticos entre 

15 e 54 anos apresentaram índices maiores na prevalência de doença 

periodontal quando comparados aos pacientes não acometidos pelo diabetes 

(NELSON et al114, 1990).  

Avaliando a influência do diabetes na doença periodontal, pacientes 

diabéticos foram examinados e divididos em três grupos etários: 40 a 49 anos, 

50 a 59 anos e 60 a 69 anos. Observou-se que somente diabéticos entre 40 a 

49 anos apresentaram maior número de bolsas periodontais (THORTENSSON; 

HUGOSON164, 1993). Da mesma forma, foi demonstrado que pacientes 

diabéticos com mais de 55 anos apresentaram periodontite mais avançada e 

agressiva quando comparados aos pacientes não diabéticos (COLLIN  et al31, 

1998). Resultados semelhantes revelaram maior severidade da doença 
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periodontal em indivíduos diabéticos. Contudo, esta diferença não foi 

significante em pacientes com mais de 50 anos. Baseado nestes resultados, os 

autores sugeriram que, após os 50 anos, o diabetes não poderia ser 

considerado um fator de risco à periodontite (BELTING; HINIKER; 

DUMMETT14, 1964). Posteriormente, estes resultados foram confirmados em 

pacientes com idade entre 60 e 75 anos (PERSSON et al122, 2003). Assim, 

analisando os diversos estudos apresentados, a idade parece exercer 

influência sobre a severidade da doença periodontal sendo mais acentuada dos 

35 aos 50 anos.  

A duração do diabetes permite uma correlação entre as manifestações 

clínicas da periodontite e sua progressão a partir do diagnóstico clínico do 

diabetes. Relata-se que a idade de início do diabetes bem como sua duração 

são fatores de risco relevantes na severidade e prevalência da doença 

periodontal (THORTENSSON; HUGOSON164, 1993). Grande parte dos 

adolescentes diabéticos diagnosticados há mais de 12 anos revelam algum 

grau de inflamação gengival, indicando que a duração da doença é um fator 

relevante no desenvolvimento da periodontite (NISHIMURA et al115, 1998). E 

ainda, pacientes diabéticos há mais de 8 anos apresentam maior destruição 

periodontal quando comparados aos pacientes diabéticos há menos de 8 anos, 

em condições similares de higiene (MONTEIRO; ARAÚJO; GOMES110, 2002).  

Em dez anos de acompanhamento de pacientes diabéticos sem terapia 

periodontal, foi observado maior inflamação gengival, profundidade de 

sondagem e perda óssea, apesar de pequena variação no acúmulo de placa 

(NOVAES JR et al117, 1997). 

Outros autores sugerem que, além do controle metabólico, a duração do 

diabetes está fortemente relacionada com as alterações sistêmicas. Desta 

forma, diabéticos de longa duração apresentam maior risco a periodontite, bem 

como a outras complicações do diabetes (OLIVER; TERVONEN118, 1994). 

A prevalência e severidade da periodontite foi comparada em adultos 

com diabetes de longa duração, de curta duração e não diabéticos. Os 

pacientes diabéticos apresentaram maior prevalência de gengivite. Em relação 

à idade, diabéticos com menos de 45 anos e longa duração apresentaram mais 
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faces dentais com profundidade de bolsa maior que 6mm quando comparados 

aos pacientes não diabéticos (HUGOSON; THORTENSSON70, 1989). Contudo, 

alguns autores descrevem que duração do diabetes não é uma variável 

significante (BACIC; PLANCAK; GRANIC11, 1988; BRIDGES et al22, 1996; 

TERVONEN; OLIVER 162, 1993). 

Em relação a microbiota periodontal, diversos estudos foram realizados 

em pacientes diabéticos (SBORDONE et al142, 1998; SBORDONE et al143, 

1995; TERVONEN et al163, 1994; COLLIN et al31, 1998) e não diabéticos 

(GENCO46, 1996; HILLMANN; DOGAN; GEURTSEN66, 1998; MANOUCHEHR-

POUR; BISSADA98, 1983; MASHIMO et al101, 1983). Grande parte dos estudos 

não relatam diferenças no perfil microbiológico entre pacientes diabéticos e não 

diabéticos (CAMPUS et al26, 2005; RENVERT130, 2003; SALVI et al138, 2005; 

SBORDONE et al143, 1995). Descreve-se que as mudanças microbiológicas 

ocorridas em pacientes diabéticos são muito sutis, não podendo ser 

consideradas como fatores determinantes na patogênese da doença 

periodontal nestes pacientes (MEALEY; OATES104, 2006). Assim, as pesquisas 

sugerem que a maior severidade da periodontite observada em pacientes 

diabéticos pobremente controlados esteja relacionada a outros fatores como 

alterações no mecanismo de defesa e resistência do hospedeiro, não estando 

diretamente relacionada à prevalência de microoganismos subgengivais 

(TERVONEN et al163, 1994). 

A alteração da resposta inflamatória exerce acentuada influência na 

maior prevalência e severidade de doença periodontal associada ao diabetes. 

A infecção bacteriana em pacientes diabéticos tem sido relacionada a defeitos 

na função dos leucócitos polimorfonucleares (PMN), redução na quimiotaxia, 

aderência e fagocitose (ALPAGOT et al7, 2001; BISSADA et al19, 1982; 

OLIVER; TERVONEN118, 1994; RAMAMURTHY et al128, 1979).  

O atraso na cicatrização observado na presença do diabetes foi avaliado 

através da resposta leucocitária no fluido gengival. Após 21 dias da indução do 

diabetes, foi realizada uma biópsia incisional da gengiva de ratos diabéticos. 

Concomitantemente, coletou-se fluido gengival em diversos tempos até 8 dias 

após a cirurgia. Foi observado que os ratos diabéticos não são capazes de 

mobilizar um número normal de leucócitos na fase inicial do processo de 
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reparo. Estas alterações resultam em depressão na resposta do hospedeiro e 

nos mecanismos de reparo com retorno mais lento aos níveis pré-operatórios 

em ratos diabéticos após procedimentos cirúrgicos (RAMAMURTHY et al128, 

1979).  

A atividade fagocitária de neutrófilos foi avaliada em pacientes diabéticos 

com doença periodontal comparando com indivíduos não diabéticos na 

presença e ausência de doença periodontal. Observou-se que o grupo 

diabético apresentou menor atividade fagocitária. Os autores concluíram que o 

prejuízo na quimiotaxia de neutrófilos pode contribuir para a agressividade da 

doença periodontal nestes pacientes (BISSADA et al19, 1982). 

Pacientes diabéticos do tipo 1 e pacientes não diabéticos foram 

avaliados em relação à quimiotaxia, fagocitose e morte de Porphyromonas 

gingivalis por polimorfonucleares. Nos pacientes diabéticos foi observado 

depressão no número de neutrófilos e na fagocitose de P. gingivalis por PMNs 

(CUTLER et al32, 1991). A redução na quimiotaxia e na taxa de fagocitose é 

observada tanto em ratos diabéticos com gengivite (GOLUB et al50, 1982) 

quanto em pacientes diabéticos com periodontite localizada (CUTLER et al32, 

1991). 

Desta forma, observa-se que o diabetes interfere na doença periodontal 

aumentando sua severidade e prevalência. De acordo com a literatura, é 

possível afirmar que o diabetes reduz migração de células inflamatórias, 

resultando em doença periodontal mais agressiva. O processo pelo qual isso 

ocorre não está elucidado por completo. Acredita-se que a redução na 

migração de células inflamatórias esteja relacionada à redução na resposta a 

infecções, predispondo o paciente a processos infecciosos mais severos. 

Entretanto, outros estudos são necessários para elucidar aspectos referentes à 

relação entre diabetes e doença periodontal. 
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2.5 Controle metabólico  

 

O controle glicêmico tem se mostrado como um fator determinante para 

a prevalência e severidade da doença periodontal decorrente do diabetes 

(COMITTEE ON RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY1, 2000). Pacientes 

diabéticos com duração média de 16,5 anos e idade variando entre 17 e 63 

anos foram examinados em relação à freqüência e agressividade da doença 

periodontal. Os resultados mostraram maior perda de inserção e de osso 

alveolar nos indivíduos pobremente controlados em relação aos pacientes 

diabéticos compensados (SAFKAN-SEPPALLA; AINAMO134, 1992). Da mesma 

forma, foi descrito que pacientes diabéticos pobremente controlados 

apresentam suceptibilidade 4 vezes maior em desenvolver doença periodontal 

progressiva (GALEA, AGANOVIC, AGANOVIC 43, 1986). 

A associação entre controle do diabetes de longa duração e periodontite 

foi analisada em 3 grupos de pacientes: pobremente, moderadamente e 

efetivamente controlados. Os pacientes pobremente controlados apresentaram 

aumento na prevalência e agressividade da doença periodontal. Acredita-se 

que este aumento esteja relacionado ao nível elevado de glicose sangüínea no 

fluido gengival, o qual favorece o crescimento de alguns microorganismos 

patogênicos. Assim, os autores concluíram que a periodontite em pacientes 

diabéticos está associada ao controle metabólico deficiente. Além disso, 

salientam que sexo, duração e tipo do diabetes não foram considerados como 

variáveis significantes (TERVONEN; OLIVER162, 1993). 

Outro estudo mostra que indivíduos diabéticos efetivamente 

compensados não apresentam maior severidade da doença periodontal 

quando comparados aos indivíduos não diabéticos. Considera-se que apenas 

os pacientes diabéticos não compensados apresentam risco acentuado em 

desenvolver periodontite (OLIVER; TERVONEN118, 1994). Da mesma forma, a 

avaliação de pacientes diabéticos efetivamente compensados demonstrou 

melhores condições periodontais caracterizadas pelo menor número de sítios 

sangrantes e bolsas periodontais. Assim, as melhores condições de saúde 

periodontal parecem estar relacionada ao controle metabólico, sendo refletido 
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em melhor resistência do tecido conjuntivo periodontal e do osso alveolar 

(TERVONEN; KNUUTILLA161, 1986).  

Entretanto, resultados contraditórios descrevem que o controle glicêmico 

não exerce influência sobre a saúde periodontal (BACIC; PLANCAK; 

GRANIC11, 1988; BRIDGES et al22, 1996; PINSON et al123, 1995; 

SASTROWIJOTO et al141, 1989). 

Vários estudos relacionaram o tratamento periodontal ao controle 

glicêmico em pacientes diabéticos (GROSSI et al60, 1997; STEWART et al156, 

2001; TAYLOR et al158, 1998; TAYLOR et al159, 1998). Esta dupla relação foi 

estabelecida considerando que o controle glicêmico reduz a prevalência e a 

severidade da doença periodontal. Por outro lado, o tratamento da periodontite 

parece ser refletido em melhorias no controle glicêmico uma vez que o controle 

do processo infeccioso diminui a expressão dos mediadores inflamatórios 

(GROSSI; GENCO59, 1998).  

O efeito do tratamento periodontal sobre o controle metabólico depende 

do tipo de terapia utilizada(GROSSI; GENCO59, 1998). A terapia mecânica 

periodontal isolada é responsável por melhorias na saúde periodontal, não 

alterando os níveis de hemoglobina glicosilada (HbA1) em pacientes diabéticos 

descompensados (ALDRIDGE et al5, 1995; SMITH et al152, 1996; TAYLOR157, 

2001).  

O impacto da saúde periodontal sobre o controle metabólico foi avaliado 

em pacientes diabéticos e não diabéticos, ambos os grupos apresentavam 

periodontite e foram submetidos à terapia periodontal. Após 1 e 2 meses, os 

dois grupos apresentaram melhorias na saúde periodontal, porém não houve 

variação nos níveis de HbA1 dos pacientes diabéticos (ALDRIDGE et al5, 1995).  

Da mesma forma, o tratamento periodontal em pacientes diabéticos foi 

responsável por melhorias significantes nas condições periodontais. No 

entanto, diferenças mínimas nos valores de hemoglobina glicosilada foram 

observadas (SMITH et al152, 1996). 

Outros autores descreveram melhorias no controle glicêmico 

decorrentes apenas da terapia periodontal (KIRAN et al81, 2005; STEWART et 

al156, 2001). O delineamento experimental desta pesquisa utilizou dois grupos 

de pacientes diabéticos apresentando níveis similares de HbA1. Apenas um 

dos grupos recebeu a terapia periodontal, sendo este o único que apresentou 
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melhorias no controle glicêmico caracterizado por redução nos níveis de HbA1 

(STEWART et al156, 2001). 

 Com metodologia semelhante, outros autores avaliaram o controle 

glicêmico de dois grupos de pacientes diabéticos, sendo que apenas um deles 

recebeu terapia periodontal. Analisando os níveis de HbA1, foi observado que o 

tratamento periodontal contribuiu positivamente para o controle metabólico 

((KIRAN et al81, 2005). 

A terapia periodontal combinada ao uso de doxiciclina sistêmica 

promove redução nos níveis de hemoglobina glicosilada (HbA1), favorecendo o 

controle glicêmico (GROSSI et al60, 1997; GROSSI et al61, 1996; MILLER et 

al106, 1992). Entretanto, o efeito exercido pela doxiciclina no controle glicêmico 

não foi observado em pacientes tratados com amoxicilina e ácido clavulânico. 

Relata-se melhorias na saúde periodontal em conseqüência da terapia 

realizada, porém o controle glicêmico não foi afetado (RODRIGUES et al132, 

2003).  

Desta forma, o controle glicêmico ineficiente contribui para exacerbação 

da doença periodontal e aumenta a suceptibilidade em desenvolvê-la (AREN et 

al8, 2003; GALEA; AGANOVIC, AGANOVIC43, 1986; GUSTKE62, 1999; JAHN75, 

2004; KATZ78, 2001; OLIVER et al119, 1993; SOSKOLNE153, 1998; TAYLOR157, 

2001; TAYLOR et al158, 1998). Todavia, outros autores relatam não haver 

associação entre nível de controle do diabetes e o perfil de saúde periodontal 

(PINSON et al123, 1995). 

O controle glicêmico efetivo contribui para reduzir a prevalência e a 

severidade da doença periodontal em pacientes diabéticos. A resposta dos 

pacientes diabéticos compensados à terapia periodontal é similar aos 

indivíduos saudáveis devido à função neutrofílica satisfatória (CHRISTGAU et 

al28, 1998). Da mesma forma, pacientes diabéticos controlados e sem 

complicações sistêmicas apresentam o mesmo grau de perda óssea se 

comparados aos indivíduos não diabéticos (TERVONEN et al160, 2000). A 

comparação do perfil periodontal entre diabéticos compensados, não 

compensados e não diabéticos revelou diferenças somente entre o grupo 

diabético não compensado e o grupo controle. Os pacientes não diabéticos 

apresentaram melhores condições de saúde periodontal em relação aos 

pobremente controlados.  Contudo, o grupo diabético com controle metabólico 
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adequado demonstrou melhores condições de saúde periodontal, menos 

bolsas periodontais e menor quantidade de sítios sangrantes em relação aos 

outros dois grupos; refletindo-se em melhor resistência do tecido conjuntivo 

periodontal e osso alveolar. Os autores sugerem que este resultado esteja 

relacionado à melhor receptividade do paciente em relação aos hábitos de 

higiene (TERVONEN; KNUUTTILA161, 1986). 

Sendo assim, foi estabelecido que o maior risco em desenvolver doença 

periodontal reside nos pacientes pobremente controlados, seguidos dos 

diabéticos com controle satisfatório e dos indivíduos saudáveis (PUCHER; 

OTOMO-CORGEL126, 2002; TAYLOR et al158, 1998).   

 

 

2.6 Alterações histológicas  

 

As alterações histológicas decorrentes do diabetes estão presentes em 

diversos tecidos, uma vez que se trata de uma desordem sistêmica. Grande 

parte das alterações histológicas parecem ser provenientes do acúmulo de 

AGEs nos tecidos. 

A interação entre os AGEs e as células endoteliais resulta aumento na 

espessura da parede dos vasos sangüíneos, prejudicando o suprimento de 

oxigênio e nutrientes. Estas alterações vasculares estão diretamente 

relacionadas à incidência e à progressão de outras complicações do diabetes 

como a neuropatia, nefropatia e retinopatia (JAKUS; REITBROCK76, 2004). Da 

mesma forma, o diabetes também é responsável por modificações na síntese 

do colágeno, no processo de reparo e a resposta inflamatória (MILEY; 

TEREZHALMY105, 2005). Assim, é possível perceber a acentuada influência do 

diabetes sobre tecidos de natureza conjuntiva como o tecido periodontal. 

As alterações na parede e na membrana basal de pequenos vasos 

sangüíneos observadas em outras complicações do diabetes como a 

retinopatia são também encontradas em tecido gengivais. Dentre as alterações 

encontradas, salienta-se a presença de espessamento na parede dos vasos 

sangüíneos (CAMPBELL25, 1971).  
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Analisando o tecido conjuntivo gengival de pacientes diabéticos, 

observou-se presença acentuada de células inflamatórias. Contudo, não foram 

verificadas variações na espessura da parede dos vasos (KRONMAN et al84, 

1970). Outros estudos mostraram macrófagos congestos em relação ao 

material fagocitado e os fibroblastos menores e menos desenvolvidos (GOLUB, 

GARANT, RAMAMURTHY49, 1977). 

Outros autores (SEPPALLA; SORSA; AINAMO147, 1997) observaram 

proliferação e edema das células endoteliais com aumento na espessura dos 

vasos sangüíneos no tecido gengival de pacientes diabéticos pobremente 

controlados. Infiltrado inflamatório e alterações na lâmina basal também foram 

detectados. Estudos com o mesmo perfil de pacientes demonstraram aumento 

de volume e intensa proliferação de células endoteliais com obliteração do 

lúmen vascular (HOVE; STALLARD69, 1970; RENVERT133, 2003). 

O aumento na espessura da parede dos vasos e da membrana basal 

pode ser responsável pelo bloqueio da difusão de oxigênio e da eliminação de 

resíduos metabólicos. Há desequilíbrio fisiológico e aumento na agressividade 

da doença periodontal, contribuindo para saúde periodontal precária dos 

diabéticos (BELTING; HUNIKER; DUMMETT14, 1964; CAMPBELL25, 1971; 

FRANTZIS; REEVE; BROWN42, 1971). 

Contudo, a análise histológica da gengiva de pacientes diabéticos e não-

diabéticos demonstraram não haver diferenças significativas entre os grupos, 

exceto por paraqueratoses e aumento no conteúdo de glicogênio no epitélio no 

grupo diabético (KRONMAN et al84, 1970). 

Em relação ao metabolismo do colágeno, é possível perceber a 

influência do diabetes sobre este processo. Em ratos diabéticos, o colágeno 

gengival é reduzido contribuindo para a destruição mais rápida no periodonto. 

Os autores relacionam a redução do colágeno ao diabetes, sendo uma 

conseqüência desta desordem sistêmica (RAMAMURTHY; ZEBROWSKI; 

GOLUB129, 1974). 

 Foi observado que ratos diabéticos apresentam acentuada atividade 

colagenolítica, redução na síntese de colágeno bem como produção reduzida 

de componentes da matriz óssea. Sugere-se que o aumento da atividade 
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colagenolítica esteja associado à ação das colagenases gengivais (GOLUB; 

SCHNEIR; RAMAMURTHY52, 1978). 

Sobre a estrutura dental, a camada de cemento presente em dentes de 

pacientes diabéticos apresenta-se mais espessa na região apical e com 

espessura menor na porção cervica (GOKHAN; KEKLIKOGLU; 

BUYUKERTANl48, 2004). Alterações no tecido pulpar também são relatadas 

(BENDER; BENDER15, 2003; FOUAD41, 2003). 

Analisando os estudos descritos na literatura, é possível perceber que o 

diabetes interfere na homeostasia do periodonto. Contudo, outros estudos 

devem ser realizados para que se possa afirmar como o doença periodontal 

progride na presença do diabetes. 
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3  ProposiçãoProposiçãoProposiçãoProposição 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a presença e a severidade das 

alterações periodontais de ratos com diabetes nas várias fases: inicial, média e 

avançada da doença. Desta forma, este trabalho se propôs a realizar: 

  

1. Indução química do diabetes através da administração de aloxana. 

 

2. Análise histológica e radiográfica das alterações periodontais após 1, 3, 6, 9 

e 12 meses da indução do diabetes em ratos. 
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4  MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia 
 

4.1  Tratamento dos animais de experimentação 

 

Foram utilizados ratos machos (Rattus norvergicus, Wistar), com 

aproximadamente 250g e com três meses de idade, provenientes do Biotério 

Central do Campus da UNESP de Botucatu. Estes animais foram transferidos 

para o Biotério do Centro de Pesquisas Experimentais do Departamento de 

Cirurgia e Ortopedia da mesma instituição onde permaneceram durante todo o 

período experimental. Os ratos receberam alimentação líquida (água) e sólida 

(ração em grãos para ratos marca Purina) ad libitum permanecendo à 

temperatura de 23oC e período claro-escuro de 12 horas. A Comissão de Ética 

em Animais da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP) emitiu parecer 

favorável ao desenvolvimento da pesquisa, a qual foi corroborada pela 

Faculdade de Odontologia de Bauru (USP) em 20 de setembro de 2005.  

 

4.2  Grupos experimentais e indução do diabetes 

 

Grupo controle:  25 ratos que receberam aplicação de solução salina.  

Grupo diabético:  25 ratos com diabetes induzido quimicamente pela 

administração de aloxana. 

A administração de aloxana foi realizada em 182 ratos, porém somente 

78 animais preencheram os critérios de seleção adotados para o diabetes 

grave. Dentre os 78 animais, 25 deles foram destinados ao grupo diabético 

deste estudo. Todos os animais que responderam positivamente à indução do 

diabetes foram utilizados concomitantemente em outros estudos sob a 

orientação do Dr. César Tadeu Spadella4,99. 

 Os animais dos grupos controle e diabético foram subdivididos, por sorteio, 

em cinco subgrupos com 1, 3, 6, 9 e 12 meses de acompanhamento. O 

delineamento experimental para utilização dos animais e indução do diabetes 

está ilustrado na FIGURA 1. 
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Indução do diabetes : 

 A administração de uma solução aquosa de aloxana a 2% (2,4,5,6 tetra 

oxihexahidropirimida - Sigma Chemical Co, St Louis, EUA) foi realizada em 182 

ratos por uma das veias caudais do animal em dose única de 42 mg/kg. 

 Após jejum alimentar de 12 horas com fornecimento de água ad libitum, 

cada rato foi acondicionado em uma caixa aquecida com lâmpada elétrica por 

aproximadamente 10 minutos objetivando uma melhor visualização das veias 

da cauda. Após esse procedimento, o animal foi acomodado em uma caixa 

individual, tendo sua cauda exposta para inoculação da droga através de uma 

agulha de calibre 13 X 4,5 mm. Após 30 minutos, os animais voltaram a 

receber alimentação normalmente.  

 Foram selecionados para o grupo diabético somente os animais que 

apresentaram alterações clínicas e laboratoriais compatíveis com o diabetes 

grave após duas determinações sucessivas (7 e 14 dias após a indução). As 

alterações clínicas compreenderam perda de peso, aumento da ingestão 

hídrica e do débito urinário e as alterações laboratoriais foram representadas 

por glicemia em jejum acima de 200mg/dl, glicosúria maior ou igual a 3000 

mg/dl e glicosúria positiva (+++) no teste de fitas reagentes (Pharmaceutical 

Corp. YEONDONG-Seoul Korea). 

 Todos os procedimentos de indução do diabetes, seleção e 

acompanhamento dos animais bem como exames laboratoriais foram 

realizados por técnicos especializados do Laboratório de Cirurgia Experimental 

da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP).  
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FIGURA 1 – Delineamento experimental para indução do diabetes e 
coleta das amostras. 
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4.3  Avaliações clínica e laboratorial 

 

Os dados clínicos de massa corporal, ingestão hídrica, ingestão 

alimentar e diurese, bem como os dados laboratoriais referentes às dosagens 

de glicemia e de glicosúria de todos os animais foram realizados com 14 dias 

de seguimento no grupo controle e no 14º dia após a indução do diabetes no 

grupo experimental. Posteriormente, as avaliações foram feitas após o 1º, 3º, 

6º, 9º e 12º mês de seguimento, com base na data de sacrifício de cada grupo. 

Nos períodos previamente definidos, os animais foram acondicionados 

em gaiolas metabólicas individuais, 24 horas antes da coleta das mandíbulas. 

Durante o período noturno de 12 horas foram fornecidos volumes conhecidos 

de ração, sendo retirados nas 12 horas seguintes (jejum de 12 horas). Volumes 

conhecidos de água foram fornecidos 24 horas antes da coleta. 

Posteriormente, foi determinada a massa corporal dos animais (em gramas), o 

volume de água ingerida em 24 horas (ingestão hídrica de 24 horas, em 

mililitros), a quantidade de alimento consumido em 12 horas (ingestão 

alimentar de 12 horas, em gramas) e o volume de diurese de 24 horas (em 

mililitros). 

Para a dosagem da glicemia (mg/dl) foram coletadas amostras de 1,5ml 

de sangue. Nas dosagens iniciais (14º dia), os animais foram acondicionados 

em uma caixa aquecida com lâmpada elétrica durante 10 minutos e 

anestesiados com pentobarbital sódico (Cristália Produtos Químicos Farm. Ltda 

– Itapira/SP) na dosagem de 30 mg/Kg de peso corporal por via intraperitoneal. 

Posteriormente, a cauda dos animais foi seccionada visando a retirada do 

volume de sangue necessário. Após a hemostasia, os animais foram 

novamente acomodados em caixas individuais recebendo água e ração ad 

libitum. Nos momentos do sacrifício, o sangue foi coletado por punção cardíaca 

a céu aberto. O soro foi separado por centrifugação a 3000rpm e submetido a  

quantificação da glicose pelo método enzimático (CELM – Cia Equipadora de 

Laboratórios Modernos – Barueri/SP) da glicose oxidase65. A intensidade da 

cor formada foi proporcional à concentração de glicose na amostra, podendo 

ser quantificada através de leituras espectofotométricas a 510 nm. 
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Após a determinação do volume de diurese, foram coletados 10ml de 

urina para determinação da glicosúria por meio de fitas reagentes 

(Pharmaceutical Corp. YEONDONG-Seoul, Korea). 

 

 

4.4 Orto-eutanásia dos animais, coleta e fixação da s 

hemimandíbulas  

 

Os animais foram anestesiados, com pentobarbital sódico (Cristália Produtos 

Químicos Ltda – Itapira/SP), administrado por via intraperitoneal, na dose de 

30mg/kg. Amostras de sangue para exames foram obtidas por punção 

cardíaca, por meio da abertura do tórax até a exsangüinação e morte dos 

animais. Em seguida, as mandíbulas foram removidas por dissecção e corte 

com tesoura, sendo posteriormente divididas em duas partes (hemimandíbulas 

direita e esquerda) e imediatamente fixadas em solução de formalina a 10% 

com tampão fosfato durante 7 dias em temperatura ambiente e posteriormente 

lavadas em água corrente “over night”. 

Apenas as hemimandíbulas direitas foram utilizadas, tendo os tecidos moles 

preservados visando simular uma imagem radiográfica mais próxima possível 

de uma situação real. 

 

 

4.5  Obtenção das radiografias e análise radiográfi ca 

 

As hemimandíbulas foram radiografadas utilizando filmes radiográficos 

tamanho 2 IP-21 Insight-Eastman Kodak, expostos aos seguintes parâmetros: 

70 Kvp, 7 mA, distância foco-filme de 40cm e tempo de exposição de 0,17s, 

com o feixe de raios-x direcionado perpendicularmente às peças cirúrgicas. O 

aparelho utilizado foi o X-707 (Yoshida Dental MFC Co. Ltd., Tókio, Japão). As 

radiografias foram processadas seguindo os princípios do método manual 

(temperatura-tempo), com soluções novas (Kodak Company, New York, EUA). 
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Após o processamento, as radiografias foram montadas em cartelas 

específicas para identificação e digitalizadas por um scanner com leitor de 

transparência, a 600 dpi e 100%, em formato TIFF(scanner a laser a 8 bits/pixel 

Lumiscan 50, Lumisys Inc, Brasil) Na digitalização, utilizou-se uma máscara de 

papel preto para impedir a passagem de luz em torno das radiografias. Os 

períodos experimentais foram codificados através de uma seqüência numérica 

aleatória. Para minimizar a possibilidade de interferências externas, as 

radiografias foram processadas e escaneadas em conjunto. A fonte de raios-x 

permaneceu em posição estável durante todas as tomadas radiográficas. 

Para análise das imagens foi utilizado um computador Toshiba A105 

S4014 com sistema operacional Windows XP com monitor de tela plana 15 

polegadas, em sala escurecida para melhor visualização. Cada imagem foi 

aberta e ampliada duas vezes na tela. Determinou-se a região mais apical da 

crista óssea alveolar como área de interesse e, em sua região central, traçou-

se uma linha de 0,1cm de comprimento. Em seguida, o programa forneceu a 

média dos valores de pixel numa escala de 8 bits (FIGURA  2).  

Posteriormente, traçou-se outra linha partindo da região mais apical da 

crista óssea alveolar, perpendicular ao plano oclusal até a porção mais inferior 

da base da mandíbula. Através desta linha foi obtida a altura da crista óssea 

alveolar (FIGURA 3). 

 



Material e Métodos 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Mensuração dos valores de pixel da crista óssea alveolar através 
do programa ImageJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3 - Mensuração da altura da crista óssea alveolar através do programa ImageJ. 
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4.6  Procedimentos histotécnicos 

 

Após a fixação, foi realizada a desmineralização em solução de EDTA 

ph 7,2 à temperatura de 2 a 8°C por sessenta dias, com trocas semanais da 

solução e monitoramento através de análise radiográfica. As peças foram 

posteriormente submetidas à desidratação gradual em álcool, seguida de xilol e 

processamento em parafina. Cortes semi-seriados de 6µm de espessura foram 

obtidos em um micrótomo Leitz-Jung, com intervalo de 20µm e corados por 

hematoxilina e eosina. Todo o processamento histológico foi realizado no 

laboratório de Histologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade 

de São Paulo.  

 

 

4.7  Análise histológica  

 

Foram obtidos 5 cortes semi-seriados de cada hemimandíbula, sendo 

que apenas 3 cortes (1°, 3° e 5° corte) foram selec ionados para a análise 

histológica. Foi observada a integridade dos tecidos periodontais da região 

mesial do primeiro molar, preferindo cortes contendo toda a raiz mesial em sua 

porção mais central. As lâminas foram novamente identificadas com uma 

seqüência numérica aleatória, codificando informações sobre os períodos 

experimentais. Para a análise histológica foi utilizado um microscópio binocular 

Olympus CH2.  

 

Morfologia:  

A análise morfológica foi realizada através de uma descrição subjetiva 

avaliando a evolução da doença periodontal em relação ao tempo e à presença 

do diabetes. Para esta descrição, os critérios analisados foram: altura da crista 

óssea alveolar, presença de osteoclastos ou lacunas de Howship, presença de 

seqüestro ósseo, concentração de fibras colágenas e vasos sangüíneos do 

tecido conjuntivo. Observou-se também a presença, localização e tipo de 

infiltrado inflamatório. 
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Morfometria: 

A análise morfométrica foi empregada para demonstrar numericamente 

as possíveis alterações histológicas relacionadas à doença periodontal. A 

avaliação da densidade em volume das estruturas constituintes do tecido 

conjuntivo do periodonto foi realizada com o auxílio de um retículo de 

integração ll ZEISS. 

 

Casualização da amostra: 

Foram obtidos 5 cortes semi-seriados de cada hemimandíbula, 

realizando-se a análise morfométrica no 1°, 3° e 5°  corte. Em cada corte, 

analisou-se todo o periodonto da região mesial da raiz mesial do primeiro 

molar. O primeiro campo foi localizado logo abaixo do epitélio gengival e o 

último, próximo ao ápice radicular, totalizando aproximadamente 15 campos 

por corte, variando de acordo com o comprimento da raiz e nível de inserção 

periodontal (FIGURA 4A).  

 

Determinação da densidade de volume: 

Foi utilizada uma lente ocular de compensação ZEISS kpl 8x, com um 

retículo de integração ll ZEISS e uma objetiva de imersão com aumento de 

100x. O retículo de integração é composto por 10 linhas paralelas, divididas 

igualmente por 10 pontos, formando um sistema de 100 pontos eqüidistantes. 

A sobreposição do retículo sobre a imagem histológica permitiu a contagem de 

pontos presentes no retículo que coincidissem sobre as estruturas a serem 

analisadas (FIGURA 4B). O cálculo da densidade de volume (Vvi) foi obtido 

pela contagem de pontos coincidentes sobre as estruturas consideradas (Pi) e 

o número total de pontos existentes no retículo (P). A densidade de volume do 

tecido conjuntivo (Vvi) ocupada pelos seus componentes celulares e fibróticos 

foi calculada pela relação descrita por WEIBEL171 em 1969. 
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FIGURA 4 – Distribuição dos campos para análise de morfometria no ligamento periodontal (A) 
e  retículo de integração sobre a imagem de um corte histológico (B). 
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Critérios adotados nas quantificações: 

 

 A análise morfométrica foi realizada de acordo com os seguintes 

critérios: 

1. Fibras colágenas: foram consideradas fibras colágenas todas as fibras 

presentes no ligamento devido ao marcante predomínio deste tipo de fibra. 

Além disso, a coloração utilizada (hematoxilina-eosina) não permite a 

diferenciação entre os tipos de fibras. 

2. Núcleo de fibroblastos: o fibroblasto não é considerado por completo por 

restrição do método de coloração que não permite a visualização adequada do 

citoplasma destas células, o qual se assemelha com a coloração das fibras 

colágenas. 

3. Vasos sanguíneos. 

4. Células inflamatórias: foram englobadas neste critério células inflamatórias 

polimorfonucleares e monomorfonucleares. 

5. Osteoclastos.L 

6. Osso e cemento. 

7. Outros componentes do tecido conjuntivo: este critério englobou as regiões 

provavelmente ocupadas por substância fundamental amorfa, líquido 

intercelular e exsudato inflamatório. Este critério também foi utilizado para 

quantificar o possível espaço entre as fibras, promovido pela destruição 

tecidual decorrente da doença periodontal. 

 Para cada animal, foram contabilizados 3 cortes somando os dados 

obtidos nas contagens para cada um dos critérios. Deste valor total, os pontos 

englobados no critério osso e cemento foram desconsiderados uma vez que a 

região de interesse limita-se ao periodonto. O total de pontos ocupados pelo 

periodonto foi considerado como 100%. Considerando apenas o periodonto, foi 

estabelecido o percentual ocupado por cada uma das estruturas com os 

valores resultantes da contagem dos 3 cortes histológicos de cada animal. Em 

seguida, calculou-se a média e o desvio padrão dos percentuais obtidos nos 

animais pertencentes ao mesmo grupo. 
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4.8  Precisão do método 

 

A concordância intra-examinador foi obtida através da avaliação do erro 

sistemático e do erro casual. Nas análises radiográficas, 20 radiografias foram 

sorteadas e novamente mensuradas em relação à altura da crista óssea 

alveolar e a média dos valores de pixel. Nas avaliações microscópicas, 2 cortes 

foram sorteados tendo os 10 primeiros campos recontados. As reavaliações 

foram realizadas pelo mesmo examinador após 15 dias da primeira 

mensuração. 

O erro sistemático foi obtido através do teste “t” pareado enquanto o erro 

casual foi medido pela fórmula de Dahlberg. 

 

 

4.9  Análise Estatística 
 

A média dos valores de pixel, a altura da crista óssea alveolar e o 

percentual de cada estrutura analisada no tecido conjuntivo do ligamento 

periodontal foram submetidas à ANOVA a dois critérios, sendo critérios o 

tempo e a presença do diabetes. Posteriormente, utilizou-se ANOVA  a um 

critério seguido pelo teste de Tukey para avaliar as diferenças entre os 

períodos dentro do mesmo grupo. Para todas as análises, valores de p<0,05 

foram considerados estatisticamente significantes. Todos os testes estatísticos 

foram aplicados através do programa GraphPad Prisma 3.0 (GraphPad 

Software Inc, EUA). 
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5  ResultadosResultadosResultadosResultados 

 

5.1  Indução do diabetes 

 

  Dos 182 ratos que receberam a administração de aloxana, apenas 78 

preencheram os critérios de seleção adotados para o diabetes grave. Destes 

78 animais, 28 (35,9%) morreram durante o seguimento em decorrência de 

anormalidades metabólicas, pneumonia e/ou caquexia, respectivamente com: 1 

mês (14,3%), 3 meses (17,9%), 6 meses (17,9%), 9 meses (28,5%) e 12 

meses (21,4%). Os demais animais, 50 (64,1%) permaneceram vivos até o 

momento do sacrifício, sendo utilizados concomitantemente em outros 

estudos4,99 realizados na Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP) sob 

orientação do Dr. César Tadeu Spadella.   

    Os parâmetros clínicos de massa corporal, ingestão alimentar, ingestão 

hídrica e diurese estão apresentados nas TABELAS 1, 2, 3 e 4. Os dados 

laboratoriais como valores de glicemia e glicosúria estão apresentados nas 

TABELAS 5 e 6 . 
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TABELA 1  – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de massa corporal 

(g) dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos períodos de sacrifício 

(2° coleta) 
 

1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

Não diabéticos 

M 329 420 324 470 344 542 390 620 336 572 

DP 57,2 62 40,3 51,9 13,4 19,2 17,3 50 18,1 21,6 

Diabéticos 

M 274 232 246 172 290 248 270 268 304 304 

DP 16,7 27 25 16,4 40 48,1 30 57,6 21,9 29,6 
 
 
 
 
 
 
TABELA 2  – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de ingestão 

alimentar (g/12h) dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos 

momentos de sacrifício(2° coleta) 
 

1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

Não diabéticos 

M 19 23 21 31 25 19 31 16 24 24 

DP 5,4 7,5 2,2 8,2 3,5 2,2 11,5 2,8 5,4 6,5 

Diabéticos 

M 29 31 33 33 25 35 36 33 31 37 

DP 8,9 7,4 5,7 7,5 10,6 6,1 4,1 2,7 6,5 4,4 
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TABELA 3 –  Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de ingestão hídrica 

(mL/24h) dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos períodos de 

sacrifício (2° coleta) 
 

1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

Não diabéticos 

M 36 50 44 35 43 43 46 70 42 36 

DP 8,2 10 5,4 3,5 13 12 5,7 10 10,9 8,9 

Diabéticos 

M 184 202 220 250 159 240 252 222 137 230 

DP 40,3 50,6 44,7 0 47,5 22,3 10,9 72,2 49,6 28,2 
 

 
 
 
 
TABELA 4  – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de diurese (mL/24h) 

dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de sacrifício (2° 
coleta) 
 

1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

Não diabéticos 

M 3,4 3,4 8,4 9,8 4,8 7,6 13,6 9,3 5,2 6,8 

DP 1,67 2,07 8,47 4,43 5,93 5,59 4,04 1,15 4,26 2,48 

Diabéticos 

M 112,2 121,2 135,8 155,4 90 182,8 168,8 154 79 162,8 

DP 21,6 36,70 34,06 21,23 42,11 30,01 39,09 49,63 63,89 11,79 
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TABELA 5  – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de glicemia (mg/dl) 

dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de sacrifício (2° 
coleta) 

 

1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta 

Não diabéticos 

M 110,3 107,4 83,6 103,3 131,2 87,8 80,4 111,7 109,2 91,1 

DP 16,91 28,37 7,36 11,77 16,81 8,95 6,69 7,32 25,01 19,26 

Diabéticos 

M 337,3 389,9 415 383,8 345,1 391,5 451,6 431,1 296,9 372,5 

DP 54,18 30,76 65,12 59,61 76,85 53,10 37,01 55,19 100,71 43,66 
 
 
 
 
TABELA 6  – Média e desvio padrão (DP) dos valores de glicosúria (mg/dl) dos 

ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de sacrifício (2° 
coleta)  
 

1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta  

1o 
coleta 

2o 
coleta  

1o 
coleta 

2o 
coleta 

1o 
coleta 

2o 
coleta  

Não diabéticos 

M 23,4 25,9 10,5 10,2 6 8,6 29,5 6 8,9 13,5 

DP 9,37 19,96 5,11 5,14 3,54 4,72 8,17 3,73 18,72 3,42 

Diabéticos 

M 8324,6 6932,4 8707 6065,4 11301 6434,2 7714,8 5017 9860,8 7543,6 

DP 2775,86 1114,31 1820,56 854,62 3113,97 696,99 1801,62 1367,77 3184,89 427,01 
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Nos animais não diabéticos (FIGURA 5A), não foram observadas 

alterações clínicas durante o experimento, sendo sacrificados em bom estado 

geral.  

 Nos animais diabéticos (FIGURA 5B) ocorreu acentuada alteração dos 

parâmetros clínicos compatíveis com diabetes grave como perda inicial de 

peso após a indução e ganho menor de peso em relação ao rato normal. 

Também foi observada alteração na pelagem, aumento da circunferência 

abdominal, devido ao intestino grosso distendido e palpável, catarata bilateral, 

episódios freqüentes de pediculose e piodermite. Estas duas últimas foram 

controladas com banhos de dimetilciclopropano carboxilato (Butox-P), diluído 

em solução aquosa na proporção de 1/6000ml, e higiene local das feridas com 

compressas de gaze embebidas em solução fisiológica.  

 

            

 

FIGURA 5 – Aspectos físicos dos animais dos grupos controle (A) e diabético (B). 

 

 

A B 
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5.2  Análise radiográfica 

 

Após o processamento, as radiografias foram escaneadas e 

posteriormente analisadas pelo programa ImageJ, o qual forneceu a altura da 

crista óssea alveolar e média dos valores de pixel no ápice desta crista. A 

comparação da altura da crista óssea com os períodos seguintes nos permite 

avaliar a progressão da reabsorção óssea. Sugere-se que a análise dos 

valores de pixel pode detectar de forma mais precoce o processo 

reabsortivo146,148. 

 

 

Altura da crista óssea alveolar: 

Considerou-se como altura da crista óssea alveolar o comprimento da 

linha partindo da região mais apical da crista, perpendicular ao plano oclusal 

até a porção mais inferior da base da mandíbula. Comparado ao grupo 

controle, o grupo diabético apresentou redução de aproximadamente 26% na 

altura da crista óssea no 3° mês, mantendo-se estáv el até o 12° mês. A 

comparação entre os grupos controle e diabético foi realizada por meio do teste 

ANOVA a dois critérios conforme descrito na TABELA 7 e ilustrado na       

FIGURA 6. 

A influência do tempo foi avaliada em cada um dos grupos (controle e 

diabético) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. O 

grupo controle não apresentou variação na altura da crista óssea em todos os 

tempos analisados (TABELA 8). No decorrer do experimento, o grupo diabético 

mostrou uma redução inicial entre os períodos de 1 e 3 meses. Após este 

período, a altura da crista óssea permaneceu estável (TABELA 9). Assim, é 

possível observar atividade reabsortiva mais acentuada nos períodos iniciais. 

Contudo, observou-se interação entre as variáveis diabetes e tempo durante o 

teste de ANOVA a dois critérios. 
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FIGURA 6 - Altura da crista óssea alveolar nos grup os diabético e 
controle.  Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão da 
altura da crista óssea alveolar obtidos pelo software ImageJ em radiografias 
digitalizadas dos animais em diferentes períodos de acompanhamento. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos (p<0,05) 
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TABELA 7  – Altura da crista óssea alveolar: análise comparativa entre os 
grupos controle e diabético através do teste ANOVA a dois critérios nos 
períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 
Grupo Condição Média  

(mm) 

Desvio-padrão 

(mm) 

Controle vs 

Diabético 

1 controle 0,35 0,017 não significante 

1 diabético 0,34 0,023  

3 controle 0,35 0,012 significante 

3 diabético 0,25 0,061 (p<0,01) 

6 controle 0,38 0,029 significante 

6 diabético 0,28 0,042 (p<0,001) 

9 controle 0,39 0,021 significante 

9 diabético 0,26 0,054 (p<0,001) 

12 controle 0,41 0,051 significante 

12 diabético 0,27 0,058 (p<0,001) 

 

 
TABELA 8 –  Altura da crista óssea alveolar: análise da influência da variável 
tempo no grupo controle nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 
meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  0 (ns) 

 

-0,03 (ns) 

 

-0,04 (ns) 

 

-0,06 (ns) 

 

Grupo 3 0 (ns) 

 

 -0,03 (ns) -0,04 (ns) -0,06 (ns) 

Grupo 6 -0,03 (ns) 

 

-0,03 (ns)  -0,01 (ns) -0,03 (ns) 

Grupo 9 -0,04 (ns) 

 

-0,04 (ns) -0,01 (ns)  0,02 (ns) 

Grupo 12 -0,06 (ns) 

 

-0,06 (ns) -0,03 (ns) -0,02 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 9  - Altura da crista óssea alveolar: análise da influência da variável 
tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 
12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  0,09 (s*) 

p<0,05 

0,06 (s*) 

p<0,05 

0,08 (s*) 

p<0,05 

0,07 (ns) 

Grupo 3 0,09 (s*) 

p<0,05 

 -0,03 (ns) -0,01 (ns) -0,02 (ns) 

Grupo 6 0,06 (s*) 

p<0,05 

-0,03 (ns)  0,02 (ns) 0,01 (ns) 

Grupo 9 0,08 (s*) 

p<0,05 

-0,01 (ns) 0,02 (ns)  -0,01 (ns) 

Grupo 12 0,07 (ns) 

 

-0,02 (ns) 0,01 (ns) -0,01 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
 

 

Média dos valores de pixel 

 

A média dos valores de pixel foi mensurada na região mais central da 

crista através de uma linha de 0,1mm no grupo controle e no grupo diabético, 

conforme descrito na metodologia. Dentro de um mesmo período, a 

comparação da média dos valores de pixel dos grupos controle e diabético não 

apresentou diferença estatisticamente significante em nenhum dos períodos 

analisados (ANOVA a dois critérios). Os valores obtidos estão descritos na 

TABELA 10 e ilustrado na FIGURA 7. 

O tempo exerceu influência na média dos valores de pixel tanto no grupo 

diabético quanto no grupo controle (TABELAS 11 e 12, respectivamente). 

Comparando os grupos, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes. Além disso, a variação dos valores nos períodos correspondentes 

ocorreu de maneira semelhante.  No período de 3 meses, houve um aumento 

significante em relação ao primeiro mês, mantendo-se relativamente estável 
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até o sexto mês. A partir do período de 9 meses, observou-se uma redução de 

aproximadamente 10% nestes valores. A interação entre as variáveis tempo e 

a presença do diabetes não foi observada. 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 7 - Média dos valores de pixel da crista óss ea alveolar dos 
grupos diabético e controle.  A média dos valores de pixel foi mensurada 
através do software ImageJ em radiografias digitlizadas. Os resultados 
apresentados representam média e desvio-padrão dos grupos em diferentes 
períodos de acompanhamento. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos (p<0,05) 
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TABELA 10  – Média dos valores de pixel: análise comparativa entre os grupos 
controle e diabético através do teste ANOVA a dois critérios nos períodos de 1, 
3, 6, 9 e 12 meses. 
 
Grupo  Condição Média 

(pixels)  

Desvio-padrão 

(pixels)  

Controle vs 

Diabético  

1 controle 117 9,67 não significante 

1 diabético 113,7 9,15  

3 controle 151,6 5,19 não significante 

3 diabético 152,1 7,63  

6 controle 154,1 3,94 não significante 

6 diabético 157,1 2,65  

9 controle 148,4 1,87 não significante 

9 diabético 150,1 4,83  

12 controle 129,6 6,75 não significante 

12 diabético 138,2 4,06  

 
 
TABELA 11 – Média dos valores de pixel: análise da influência da variável 
tempo no grupo controle nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 
meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  -34,6 (s*) 

p<0,001 

-37,1 (s*) 

p<0,001 

-31,4 (s*) 

p<0,001 

-12,6 (ns) 

Grupo 3 -34,6 (s*) 

p<0,001 

 -2,5 (ns) 3,2 (ns) 22 (s*) 

p<0,001 

Grupo 6 -37,1 (s*) 

p<0,001 

-2,5 (ns)  5,7 (ns) 24,5 (s*) 

p<0,001 

Grupo 9 -31,4 (s*) 

p<0,001 

3,2 (ns) 5,7 (ns)  18,8 (s*) 

p<0,01 

Grupo 12 -12,6 (ns) 22 (s*) 

p<0,001 

24,5 (s*) 

p<0,001 

18,8 (s*) 

p<0,01 

 

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 12 - Média dos valores de pixel: análise da influência da variável 
tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 
12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  -38,4 (s*) 

p<0,001 

43,4 (s*) 

p<0,001 

-36,4 (s*) 

p<0,001 

-24,5 (s*) 

p<0,001 

Grupo 3 -38,4 (s*) 

p<0,001 

 -5 (ns) 2 (ns) 13,9 (s*) 

p<0,05 

Grupo 6 -43,4 (s*) 

p<0,001 

-5 (ns)  7 (ns) 18,9 (s*) 

p<0,01 

Grupo 9 -36,4 (s*) 

p<0,001 

2 (ns) 7 (ns)  11,9 (ns) 

Grupo 12 -24,5 (s*) 

p<0,001 

13,9 (s*) 

p<0,05 

18,9(s*) 

p<0,01 

11,9 (ns)   

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 

 

 

5.3  Análise Histológica 

 

Foram analisados 3 cortes microscópicos semi-seriados de cada 

animal, totalizando 150 cortes. A análise histológica foi dividida em duas 

partes: qualitativa (morfologia) e quantitativa (morfometria). 

 

Morfologia: 

Grupo controle: 

A análise do grupo controle não demonstrou alterações histológicas 

características de processo inflamatório ou reabsortivo. A crista óssea alveolar 

manteve-se na altura do terço radicular cervical em todos os tempos. O tecido 

conjuntivo apresentou-se dentro dos padrões de normalidade em relação às 

fibras colágenas, fibroblastos e vasos sangüíneos. Osteoclastos, lacunas de 

Howship e seqüestros ósseos não foram observados, bem como focos de 
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infiltrado inflamatório. Desta forma, descreve-se a homogeneidade do grupo 

controle entre os 5 tempos em todos os critérios analisados qualitativamente 

(FIGURA 8, 10, 12, 14 e 16). Apenas um animal pertencente ao tempo de 12 

meses apresentou lesões cariosas, sendo estas restritas à porção coronária do 

1° molar inferior. 

 

Grupo experimental: 

O grupo experimental apresentou evidências de desenvolvimento e 

progressão da doença periodontal. Contudo, as alterações ocorreram somente 

a partir do 3° mês. Osteoclastos e lacunas de Howsh ip foram observados 

apenas no 3° mês (FIGURA 11). Partindo do 6° mês, o bservou-se redução na 

altura da crista óssea alveolar, nivelando-se ao terço médio radicular (FIGURA 

13, 15 e 17). As fibras colágenas apresentaram-se levemente dispersas 

somente no período de 12 meses (FIGURA 17). Não foram verificadas 

alterações relacionadas aos fibroblastos e vasos sangüíneos em nenhum dos 

períodos avaliados(FIGURA 9, 11, 13 e 15, respectivamente). Com exceção do 

grupo de 1 mês, todos apresentaram infiltrado inflamatório predominantemente 

mononuclear, envolvimento de furca, regiões de necrose e intensa atividade 

cariogênica. A intensidade do infiltrado inflamatório aumentou com a 

progressão da doença, atingindo níveis maiores após 9 e 12 meses (FIGURA 

15 e 17). Lesões de cárie foram detectadas em todos os períodos 

experimentais, aumentando progressivamente no decorrer do experimento 

(FIGURA 9, 11, 13, 15 e 17). Nos grupos de 6, 9 e 12 meses, todos os animais 

apresentaram dentes em estado de raiz residual devido à intensa atividade 

cariogênica (FIGURA 13, 15 e 17).  
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FIGURA 8 - Fotomicrografia representativa do grupo controle no  período de 1 mês . (A) 
visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D) reg iões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a integridade dos tecidos dentários e periodontais como dentina ( ), 
cemento ( ), ligamento periodontal ( ) e osso alveolar (*). H.E. 
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FIGURA 9 - Fotomicrografia representativa do grupo diabético n o período de 1 mês . (A) 
visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D) reg iões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a presença de cáries coronárias ( ). Os tecidos periodontais como 
dentina radicular ( ), cemento ( ), ligamento periodontal ( ) e osso alveolar (*) 
apresentam-se dentro dos padrões de normalidade. H.E. 
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FIGURA 10 - Fotomicrografia representativa do grupo controle no  período de 3 meses.  
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a integridade dos tecidos dentários e periodontais como dentina ( ), 
cemento ( ), ligamento periodontal ( ) e osso alveolar (*).  
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FIGURA 11 - Fotomicrografia representativa do grupo diabético n o período de 3 meses. 
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a presença de lesões cariosas ( ) e de osteoclastos (linha pontilhada) 
próximo ao ligamento periodontal ( ) e ao osso alveolar (*).  O cemento ( ) e a dentina 
radicular ( ) apresentaram dentro dos padrões de normalidade. H.E. 
 

A 

B 

C 

D 
200 µµµµm  

50 µµµµm  

50 µµµµm  

50 µµµµm  

B 
C 

D 

* 

* 

* 



Resultados 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 - Fotomicrografia representativa do grupo controle no  período de 6 meses . 
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a integridade dos tecidos dentários e periodontais como dentina ( ), 
cemento ( ), ligamento periodontal ( ) e osso alveolar (*). 
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FIGURA 13 - Fotomicrografia representativa do grupo diabético n o período de 6 meses.  
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar em (A) a redução na altura da crista óssea alveolar e a presença de lesões 
cariosas severas ( ). As células inflamatórias ( ) estão presentes no ligamento 
periodontal, entre o cemento( ) e o osso alveolar (*). A dentina radicular está demarcada pelo 
 . H.E. 
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FIGURA 14 - Fotomicrografia representativa do grupo controle no  período de 9 meses . 
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a integridade dos tecidos dentários e periodontais como dentina ( ), 
cemento ( ), ligamento periodontal ( ) e osso alveolar (*). 
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FIGURA 15 - Fotomicrografia representativa do grupo diabético n o período de 9 meses . 
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a redução em altura da crista óssea alveolar (*) nivelando-se ao terço 
médio radicular e as lesões cariosas( ). Nos aumentos maiores, visualizar a presença de 
células inflamatórias ( ). H.E. 
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FIGURA 16 - Fotomicrografia representativa do grupo controle no  período de 12 meses . 
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a integridade dos tecidos dentários e periodontais como dentina ( ), 
cemento ( ), ligamento periodontal ( ) e osso alveolar (*). H.E. 
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FIGURA 17 - Fotomicrografia representativa do grupo diabético n o período de 12 meses . 
(A) visão geral do 1° molar do rato. (B), (C) e (D)  regiões demarcadas no periodonto em maior 
aumento. Observar a presença de células inflamatórias ( ) no ligamento periodontal 
próximo ao osso alveolar (*). H.E. 
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Morfometria:  

 

Os resultados da análise morfométrica (densidade de volume) estão 

descritos separadamente para fibras colágenas, fibroblastos, vasos 

sangüíneos, infiltrado inflamatório, osteoclastos e outros componentes do 

tecido conjuntivo periodontal. Estes parâmetros foram comparados entre o 

grupo controle e diabético por meio do teste ANOVA a dois critérios. A variação 

do tempo dentro do mesmo grupo foi avaliada através do teste ANOVA a um 

critério seguido do teste de Tukey.  

 

 

Fibras Colágenas: 

 

Durante a análise morfológica (densidade de volume) foi possível 

observar leve diminuição na concentração de fibras colágenas apenas no 

tempo de 12 meses. Contudo, avaliando quantitativamente o percentual de 

fibras colágenas dos grupos controle e diabético, detectou-se redução 

estatisticamente significante no grupo diabético durante os períodos de 6, 9 e 

12 meses (TABELA 13 e FIGURA 18) sendo que a maior diferença percentual 

(18,29%) entre grupo controle e diabético foi observada no tempo de 12 meses. 

O percentual de fibras colágenas no grupo controle manteve-se estável 

em todos os períodos experimentais (TABELA 14). O grupo diabético 

apresentou diferença estatisticamente significante apenas entre os tempos 1 e 

6 meses (TABELA 15).  

Não se observou interação entre as variáveis diabetes e tempo durante 

o teste de ANOVA a dois critérios para fibras colágenas. 
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FIGURA 18 - Densidade de volume de fibras colágenas  (%) nos grupos diabético e 
controle. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos 
períodos analisados. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos de 
tratamento (p<0,05) 
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TABELA 13 – Densidade de volume de fibras colágenas: análise comparativa 
entre os grupos controle e diabético através do teste ANOVA a dois critérios 
nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 

Grupo  Condição Média          

(%)  

Desvio-padrão 

(%)  

Controle vs 

Diabético  

1 controle 57,57 1,139 não significante 

1 diabético 53,66 2,335  

3 controle 57,48 2,871 não significante 

3 diabético 48,69 5,267  

6 controle 53,97 3,346 significante 

6 diabético 41,55 4,746 (p<0,01) 

9 controle 56,11 0,897 significante 

9 diabético 44,64 4,476 (p<0,05) 

12 controle 58,73 5,477 significante 

12 diabético ,87 6,470 (p<0,01) 

 

TABELA 14 – Densidade de volume de fibras colágenas: análise da influência 
da variável tempo no grupo controle nos diferentes períodos de seguimento (1, 
3, 6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de 
Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  

 

0,09 (ns) 

 

3,6 (ns) 

 

1,46 (ns) 

 

-1,16 (ns) 

 

Grupo 3 0,09 (ns) 

 

 3,51 (ns) 1,37 (ns) -1,25 (ns) 

Grupo 6 3,6 (ns) 

 

3,51 (ns)  -2,14 (ns) -4,76 (ns) 

Grupo 9 1,46 (ns) 

 

1,37 (ns) -2,14 (ns)  -2,62 (ns) 

Grupo 12 -1,16 (ns) 

 

-1,25 (ns) -4,76 (ns) -2,62 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 15 – Percentual de fibras colágenas: análise da influência da variável 
tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 
12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  4,97 (ns) 12,11 (s*) 

p<0,01 

9,02 (ns) 7,79 (ns) 

Grupo 3 

 

4,97 (ns)  7,14 (ns) 4,05 (ns) 2,82 (ns) 

Grupo 6 12,11 (s*) 

p<0,01 

7,14 (ns)  -3,09 (ns) -4,32 (ns) 

Grupo 9 

 

9,02 (ns) 4,05 (ns) -3,09 (ns)  -1,23 (ns) 

Grupo 12 

 

7,79 (ns) 2,82 (ns) -4,32 (ns) -1,23 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo diabético. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
 

 

Fibroblastos: 

Em comparação ao grupo controle, o grupo diabético apresentou 

redução estatisticamente significante no percentual de fibroblastos somente no 

período de 12 meses (TABELA 16 e FIGURA 19). O grupo controle não sofreu 

variação com significância estatística nos diferentes períodos analisados 

(TABELA 17).  

No grupo diabético, a redução no percentual de fibroblastos pode ser 

observada entre o 1º e 3º mês, seguido de um período de estabilidade (6º 

mês). Contudo, do 6º ao 12º mês pôde-se observar novamente uma queda 

progressiva na densidade de volume dos fibroblastos (TABELA 18). O valor 

percentual de 23,54% obtido no 1º mês após a indução do diabetes foi 

reduzido a 14,10% no 12º mês, resultando em diferença estatisticamente 

significante. 

O teste ANOVA a dois critérios revelou interação entre as variáveis 

tempo e diabetes.  
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FIGURA 19. Densidade em volume de fibroblastos (%) nos grupos diabético e controle. 
Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos períodos 
analisados. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos de 
tratamento (p<0,05) 
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TABELA 16  – Densidade de volume de fibroblastos: análise comparativa entre 
os grupos controle e diabético através de ANOVA a dois critérios nos períodos 
de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 

Grupo  Condição Média 

(%)  

Desvio-padrão 

(%)  

Controle vs 

Diabético  

1 controle 28,04 2,323 não significante 

1 diabético 29,81 2,297  

3 controle 27,70 1,406 não significante 

3 diabético 23,50 2,332  

6 controle 24,59 2,875 não significante 

6 diabético 24,64 1,909  

9 controle 23,78 1,682 não significante 

9 diabético 20,36 1,755  

12 controle 23,08 2,990 significante 

12 diabético 16,72 4,908 (p<0,05) 

 

TABELA 17 – Densidade de volume de fibroblastos: análise da influência da 
variável tempo no grupo controle nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 
6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de 
Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  

 

0,34 (ns) 3,45 (ns) 

 

4,26 (ns) 

 

4,96 (ns) 

Grupo 3 0,34 (ns) 

 

 3,11 (ns) 3,92 (ns) 4,62 (ns) 

Grupo 6 3,45 (ns) 

 

3,11 (ns)  0,81 (ns) 1,51 (ns) 

Grupo 9 4,26 (ns) 

 

3,92 (ns) 0,81 (ns)  0,7 (ns) 

Grupo 12 4,96 (ns) 

 

4,62 (ns) 1,51 (ns) 0,7 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 18 – Densidade de volume de fibroblastos: análise da influência da 
variável tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 
6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do  teste de 
Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  6,31 (s*) 

p<0,05 

5,17 (ns) 9,45 (s*) 

p<0,001 

13,09 (s*) 

p<0,001 

Grupo 3 6,31 (s*) 

p<0,05 

 -1,14 (ns) 3,14 (ns) 6,78 (s*) 

p<0,05 

Grupo 6 5,17 (ns) -1,14 (ns)  4,28 (ns) 7,92 (s*) 

p<0,01 

Grupo 9 9,45 (s*) 

p<0,001 

3,14 (ns) 4,28 (ns)  3,64 (ns) 

Grupo 12 13,09 (s*) 

p<0,001 

6,78 (s*) 

p<0,05 

7,92 (s*) 

p<0,01 

3,64 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo diabético. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
 

 

Vasos sangüíneos: 

 Os grupos controle e diabético apresentaram pequena diferença nos 

percentuais obtidos nos períodos de 1, 3 e 6 meses. No 9º e 12º mês, o grupo 

diabético apresentou redução progressiva na densidade de volume dos vasos 

sangüíneos, revelando diferença estatisticamente significante apenas no 

período de 12 meses (TABELA 19 e FIGURA 20). No grupo controle, o 

percentual desta estrutura manteve-se constante em todo o experimento 

(TABELA 20). Contudo, o grupo diabético apresentou redução na densidade 

desta estrutura a partir do 9º mês, sendo que a diferença estatisticamente 

significante foi observada entre os períodos de 1 e 12 meses e 3 e 12 meses 

(TABELA 21). Para o parâmetro vasos sangüíneos, foi determinada interação 

entre tempo e diabetes por ANOVA a dois critérios. 
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FIGURA 20 - Densidade em volume de vasos sangüíneos  (%) nos grupos diabético e 
controle. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos 
períodos analisados. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos de 
tratamento (p<0,05) 
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TABELA 19  - Densidade de volume de vasos sangüíneos: análise comparativa 
entre os grupos controle e diabético através do teste ANOVA a dois critérios 
nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 
Grupo  Condição Média  

(%)  

Desvio-padrão 

(%)  

Controle vs 

Diabético  

1 controle 9,17 1,628 não significante 

1 diabético 8,84 2,742  

3 controle 6,72 3,310 não significante 

3 diabético 7,36 1,517  

6 controle 10,52 1,879 não significante 

6 diabético 9,52 1,665  

9 controle 11,07 1,795 não significante 

9 diabético 6,74 1,268  

12 controle 8,83 2,303 significante 

12 diabético 4,26 1,608 (p<0,05) 

 
 
TABELA 20  – Densidade de volume de vasos sangüíneos: análise da 
influência da variável tempo no grupo controle nos diferentes períodos de 
seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério 
seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  

 

2,45 (ns) -1,35 (ns) 

 

-1,9 (ns) 

 

0,34 (ns) 

 

Grupo 3 2,45 (ns) 

 

 -3,8 (ns) -4,35 (ns) -2,11 (ns) 

Grupo 6 -1,35 (ns) 

 

-3,8 (ns)  -0,55 (ns) 1,69 (ns) 

Grupo 9 -1,9 (ns) 

 

-4,35 (ns) -0,55 (ns)  2,24 (ns) 

Grupo 12 0,34 (ns) 

 

-2,11 (ns) 1,69 (ns) 2,24 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 21  – Densidade de volume de vasos sangüíneos: análise da 
influência da variável tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de 
seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério 
seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  1,4 (ns) 

 

-0,68 (ns) 2,1 (ns) 

 

4,58 (s*) 

p<0,05 

Grupo 3 1,4 (ns) 

 

 -2,16 (ns) 0,62 (ns) 3,1 (ns) 

Grupo 6 -0,68 (ns) -2,16 (ns)  2,78 (ns) 5,26 (s*) 

p<0,05 

Grupo 9 2,1 (ns) 

 

0,62 (ns) 2,78 (ns)  2,48 (ns) 

Grupo 12  4,58 (s*) 

p<0,05 

3,1 (ns) 5,26 (s*) 

p<0,05 

2,48 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo diabético. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
 
 
 

Infiltrado inflamatório: 

O grupo diabético apresentou aumento estatisticamente significante na 

densidade de volume de infiltrado inflamatório em relação ao grupo controle 

nos períodos de 6, 9 e 12 meses (TABELA 22 e FIGURA 21). A presença de 

células inflamatórias foi muito discreta e não variou entre os períodos no grupo 

controle (TABELA 23). Porém, no grupo diabético, o infiltrado inflamatório foi 

observado em maior quantidade a partir do 3°mês, au mentando e alcançando 

diferença estatisticamente significante nos tempos de 6 e 9 meses. No último 

tempo (12 meses) a quantidade de células inflamatórias manteve-se 

semelhante ao tempo de 9 meses, sendo estatisticamente diferente em relação 

ao grupo controle. A cinética de desenvolvimento do infiltrado inflamatório no 

grupo diabético está descrita na TABELA 24. Para o critério infiltrado 

inflamatório, foi observada interação entre tempo e diabetes por meio de 

ANOVA a dois critérios. 
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FIGURA 21. Densidade de volume do infiltrado inflam atório (%) nos grupos diabético e 
controle. Os resultados apresentados representam os valores da média e desvio-padrão em 
cada um dos períodos analisados. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos de 
tratamento (p<0,05) 
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TABELA 22  – Densidade em volume de infiltrado inflamatório: análise 
comparativa entre os grupos controle e diabético através do teste ANOVA a 
dois critérios nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 
Grupo  Condição Média  

(%)  

Desvio-padrão 

(%)  

Controle vs 

Diabético  

1 controle 0,65 0,245 não significante 

1 diabético 0,53 0,365  

3 controle 0,42 0,262 não significante 

3 diabético 4,62 1,699  

6 controle 1,09 0,509 significante 

6 diabético 11,08 8,297 (p<0,01) 

9 controle 0,57 0,318 significante 

9 diabético 15,75 2,314 (p<0,001) 

12 controle 0,70 0,225   significante 

12 diabético 16,10 5,542 (p<0,001) 

 
 
TABELA 23  – Densidade em volume de infiltrado inflamatório: análise da 
influência da variável tempo no grupo controle nos diferentes períodos de 
seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério 
seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  

 

0,23 (ns) -0,44 (ns) 0,08 (ns) -0,05 (ns) 

Grupo 3 0,23 (ns) 

 

 -0,67 (ns) -0,15 (ns) -0,28 (ns) 

Grupo 6 -0,44 (ns) 

 

-0,67 (ns)  0,52 (ns) 0,39 (ns) 

Grupo 9 0,08 (ns) 

 

-0,15 (ns) 0,52 (ns)  -0,13 (ns) 

Grupo 12 -0,05 (ns) 

 

-0,28 (ns) 0,39 (ns) -0,13 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 24  – Densidade em volume de infiltrado inflamatório: análise da 
influência da variável tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de 
seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério 
seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  4,09 (ns) -10,55 (s*) 

p<0,01 

-15,22 (s*) 

p<0,001 

-15,57 (s*) 

p<0,001 

Grupo 3 -4,09 (ns)  -6,46 (ns) -11,13 (s*) 

p<0,001 

-11,48 (s*) 

p<0,001 

Grupo 6 -10,55  (s*) 

p<0,01 

-6,46 (ns)  -4,67 (ns) -5,02 (ns) 

Grupo 9 -15,22  (s*) 

p<0,001 

-11,13 (s*) 

p<0,001 

-4,67 (ns)  -0,35 (ns) 

Grupo 12 -15,57 (s*) 

p<0,001 

-11,48 (s*) 

p<0,001 

-5,02 (ns) -0,35 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo diabético. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
 
 
 
 
 

Osteoclastos: 

Comparando os grupos controle e diabético, é possível observar 

diferença estatisticamente significante somente no período de 3 meses 

(TABELA 25 e FIGURA 22). O grupo controle manteve-se estável durante todo 

o experimento (TABELA 26). O grupo diabético apresentou níveis iniciais 

semelhantes ao grupo controle seguido de um aumento transitório 

estatisticamente significante no tempo de 3 meses. Nos períodos de 6, 9 e 12 

meses houve redução nos percentuais retornando aos valores iniciais       

(TABELA 27). Foi observada interação entre diabetes e tempo para este critério 

(ANOVA a dois critérios). 
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FIGURA 22 – Densidade de volume de osteoclastos (%)  nos grupos diabético e controle. 
Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos períodos 
analisados. 
 
 
* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 
Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos de 
tratamento (p<0,05) 
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TABELA 25  – Densidade de volume de osteoclastos: análise comparativa 
entre os grupos controle e diabético através do teste ANOVA a dois critérios 
nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 
Grupo  Condição Média 

 (%)  

Desvio-padrão 

(%)  

Controle vs 

Diabético 

1 controle 0 0 não significante 

1 diabético 0 0  

3 controle 0 0 significante 

3 diabético 0,89 0,891 (p<0,05) 

6 controle 0,05 0,111 não significante 

6 diabético 0,23 0,165  

9 controle 0,03 0,051 não significante 

9 diabético 0,14 0,326  

12 controle 0,01 0,04 não significante 

12 diabético 0,10 0,144  

 
 
TABELA 26 – Densidade de volume de osteoclastos: análise da influência da 
variável tempo no grupo controle nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 
6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de 
Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  

 

0 (ns) 

 

-0,05 (ns) 

 

-0,03 (ns) 

 

-0,01 (ns) 

 

Grupo 3 0 (ns) 

 

 -0,05 (ns) -0,03 (ns) -0,01 (ns) 

Grupo 6 -0,05 (ns) 

 

-0,05 (ns)  0,02 (ns) 0,04 (ns) 

Grupo 9 -0,03 (ns) 

 

-0,03 (ns) 0,02 (ns)  0,02 (ns) 

Grupo 12 -0,01 (ns) 

 

-0,01 (ns) 0,04 (ns) 0,02 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 27 – Densidade de volume de osteoclastos: análise da influência da 
variável tempo no grupo diabético nos diferentes períodos de seguimento (1, 3, 
6, 9 e 12 meses) através do teste ANOVA a um critério seguido do teste de 
Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  -0,89 (s*) 

p<0,01 

-0,23 (ns) -0,14 (ns) -0,10 (ns) 

Grupo 3 -0,89  (s*) 

p<0,01 

 0,66 (ns) 0,75 (s*) 

p<0,05 

0,79 (s*) 

p<0,05 

Grupo 6 -0,23 (ns) 

 

0,66 (ns)  0,09 (ns) 0,13 (ns) 

Grupo 9 -0,14 (ns) 0,75 (s*) 

p<0,05 

0,09 (ns)  0,04 (ns) 

Grupo 12 -0,10 (ns) 0,79 (s*) 

p<0,05 

0,13 (ns) 0,04 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo diabético. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 
 

 

 

Outros componentes do tecido conjuntivo: 

A comparação entre os grupos diabético e controle não apresentou 

diferença estatisticamente significante em nenhum dos períodos analisados 

(TABELA 28 e FIGURA 23). O grupo controle não apresentou valores com 

diferença estatística em todos os períodos analisados(TABELA 29). Contudo, o 

grupo diabético apresentou aumento nestes percentuais no tempo de 12 meses 

comparado ao tempo inicial (1 mês), conforme descrito na TABELA 30. Não foi 

observada interação entre tempo e diabetes neste parâmetro de avaliação. 
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FIGURA 23 – Densidade de volume de outros component es do tecido conjuntivo (%) nos 
grupos diabético e controle. Os resultados apresentados representam os valores da média e 
desvio-padrão em cada um dos períodos analisados. 
 

* Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético (p<0,05) 
 

Letras iguais representam diferença estatisticamente significante entre os períodos de 
tratamento (p<0,05) 
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TABELA 28  – Densidade de volume de outros componentes do tecido 
conjuntivo: análise comparativa entre os grupos controle e diabético através do 
teste ANOVA a dois critérios nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. 
 
Grupo  Condição Média  

(%)  

Desvio-padrão 

(%)  

Controle vs 

Diabético  

1 controle 4,86 1,092 não significante 

1 diabético 7,10 2,360  

3 controle 7,67 2,351 não significante 

3 diabético 14,89 5,109  

6 controle 9,73 1,245 não significante 

6 diabético 13,19 2,915  

9 controle 8,39 3,101 não significante 

9 diabético 9,72 6,831  

12 controle 8,60 3,951 não significante 

12 diabético 16,91 4,344  

 

TABELA 29 –  Densidade de volume de outros componentes do tecido 
conjuntivo: análise da influência da variável tempo no grupo controle nos 
diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 meses) através do teste 
ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  

 

-2,81 (ns) 

 

-4,87 (ns) 

 

-3,53 (ns) 

 

-3,74 (ns) 

 

Grupo 3 -2,81 (ns) 

 

 -2,06 (ns) -0,72 (ns) -0,93 (ns) 

Grupo 6 -4,87 (ns) 

 

-2,06 (ns)  1,34 (ns) 1,13 (ns) 

Grupo 9 -3,53 (ns) 

 

-0,72 (ns) 1,34 (ns)  -0,21 (ns) 

Grupo 12 -3,74 (ns) 

 

-0,93 (ns) 1,13 (ns) -0,21 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo controle. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
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TABELA 30 –  Densidade de volume de outros componentes do tecido 
conjuntivo: análise da influência da variável tempo no grupo diabético nos 
diferentes períodos de seguimento (1, 3, 6, 9 e 12 meses) através do teste 
ANOVA a um critério seguido do teste de Tukey. 
 

 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9 Grupo 12 

Grupo 1  -7,79 (ns) 

 

-6,09 (ns) 

 

-2,62 (ns) 

 

-9,81 (s*) 

p<0,05 

Grupo 3 -7,79 (ns) 

 

 1,7 (ns) 5,17 (ns) -2,02 (ns) 

Grupo 6 -6,09 (ns) 

 

1,7 (ns)  3,47 (ns) -3,72 (ns) 

Grupo 9 -2,62 (ns) 

 

5,17 (ns) 3,47 (ns)  -7,19 (ns) 

Grupo 12 -9,81 (s*) 

p<0,05 

-2,02 (ns) -3,72 (ns) -7,19 (ns)  

Os valores numéricos referem-se a diferença entre os períodos no grupo diabético. 
(ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 
(s*) representa diferença estatisticamente significante. 

 

 

 

Precisão do método: 

 

A precisão do método foi realizada através da concordância intra-

examinador obtida pela avaliação do erro sistemático (teste“t” pareado) e do 

erro casual (fórmula de Dahlberg).  Nas mensurações radiográficas, vinte 

radiografias foram sorteadas e novamente analisadas em relação à altura da 

crista óssea alveolar e à média dos valores de pixel. Nas avaliações 

microscópicas, 2 cortes foram sorteados tendo os 10 primeiros campos 

recontados. As reavaliações foram realizadas pelo mesmo examinador após 15 

dias da primeira mensuração. Os valores obtidos estão apresentados na 

TABELA 31. 
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TABELA 31 –  Avaliação da concordância intra-examinador através do teste ”t” 
pareado (erro sistemático) e da fórmula de Dahlberg (erro casual). 

   

Parâmetro analisado Erro sistemático  Erro casual  

Altura da crista óssea  t=1,192 e p=0,2470 (ns) 0,012mm 

Valores de pixel t=0,248 e p=0,8067 (ns) 0,982 pixels 

Fibras colágenas t=0,9790 e p=0,3393 (ns) 4,132% 

Fibroblastos t=1,091 e p=0,2881 (ns) 4,39% 

Vasos sanguíneos  t=0,7930 e p=0,4371 (ns) 2,313% 

Infiltrado inflamatório t=1,227 e p=0,2342 (ns) 0,9874% 

Osteoclastos t=1,000 e p=0,3293 (ns) 0% 

Outros componentes  t=1,735 e p=0,0981 (ns) 4,588% 

         (ns) representa valores sem diferença estatisticamente significante. 

 

  

O erro sistemático não apresentou diferença estatisticamente 

significante em nenhum dos parâmetros avaliados, tanto histológicos como 

radiográficos.  

Nas mensurações radiográficas, o erro casual foi considerado baixo, 

sendo do 0,012mm para altura da crista óssea e de 0,982 pixels na média dos 

valores de pixel. Considerando que a altura da crista óssea e a média dos 

valores de pixel variaram entre 0,25 e 0,41mm e 113,7 e 157,1 pixels 

respectivamente, o valor do erro casual não apresenta grande relevância do 

ponto de vista prático.  

Na análise dos parâmetros histológicos, os valores do erro casual 

variaram entre 0 e 4,588%. A diferença entre as duas medições foi baixa 

considerando que em 100%, o erro de contagem não ultrapassou 5%. Desta 

forma, o erro do método (sistemático e casual) pode ser considerado pequeno, 

afirmando que o método utilizado apresenta precisão adequada para as 

mensurações realizadas.  
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6  DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão 

  

O diabetes é uma desordem metabólica que afeta grande parte da 

população, sendo responsável por alterações sistêmicas graves80. Dentre as 

complicações clássicas do diabetes, a doença periodontal é reconhecida como 

a sexta complicação desta patologia (LOE95, 1993). Apesar de alguns autores 

relatarem a inexistência desta relação (BARNETT et al13, 1984; BENVENISTE; 

BIXLER; CONNEALY17, 1967; HOVE; STALLARD69, 1970), a maioria dos 

estudos afirma que a doença periodontal é fortemente associada ao 

diabetes30,36,126,134 

 Utilizou-se o rato como modelo experimental devido a vantagens como 

fácil manuseio, baixo custo, maior resistência a infecções e, principalmente, 

pela semelhança dos tecidos e respostas periodontais humanas (DOXEY; 

CUTLER; IACOPINO34, 1998; GOLUB et al50, 1982; HE et al64, 2004; LALLA et 

al88, 1998; LALLA et al89, 2000; RAMAMURTHY; ZEBROWSKI, GOLUB129, 

1974; SCHELLINI et al144, 1995; SCHMIDT145, 2005). Como o rato apresenta 

um ciclo de vida relativamente curto, a utilização deste modelo se mostrou 

apropriada para a análise da progressão das alterações periodontais 

provenientes do diabetes em um menor intervalo de tempo.  

A indução do diabetes pode ser realizada por diversos mecanismos, tais 

como: indução por estresse, infecções, toxinas, hormônios anti-insulínicos e 

manipulações como a pancreactomia (MORDES; ROSSINI112, 1985). Esta 

indução também pode ser realizada quimicamente por meio de drogas 

diabetogênicas como a aloxana e estreptozotocina. Apesar de apresentarem 

elevado índice de mortalidade relativa, os métodos químicos são padronizados 

e de fácil execução. Além disso, são seletivos uma vez que afetam somente a 

função endócrina do pâncreas. A escolha da aloxana como droga 

diabetogênica foi embasada no custo mais baixo em relação à estreptozotocina 

e no uso amplamente difundido desta droga na indução do diabetes 

experimental (LERCO et al92, 2003; MOHAMAD et al109, 2004; OZSOY et al120, 

2005; SPADELLA et al155, 1996). O efeito diabetogênico desta droga é 

proveniente do dano causado às células beta das ilhotas pancreáticas. Após a 
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administração, os níveis glicêmicos são característicos, incluindo uma breve 

hiperglicemia, seguida de hipoglicemia transitória e finalmente, a hiperglicemia 

crônica. A indução é irreversível, sendo laboratorialmente comprovada após 

aproximadamente sete dias (BISSADA et al18, 1969; CARVALHO; CARVALHO; 

FERREIRA27, 2003).  

Estudos prévios (BISSADA et al18, 1969; GOLUB; GARANT; 

RAMAMURTHY49, 1977; MCNAMARA et al103, 1982; RAMAMURTHY; 

ZEBROWSKI; GOLUB129, 1974; REUTERVING; HAGG; GUSTAFSON131, 

1986) relatam a indução do diabetes em ratos através da administração da 

aloxana. Em nossos experimentos, a aloxana induziu o diabetes, confirmado 

por sinais clínicos e laboratoriais incluindo perda progressiva de peso corporal, 

elevação da ingestão hídrica e alimentar, elevação da diurese, glicemia acima 

de 300mg/dl e glicosúria maior que 5000mg/dl.  

Conforme descrito na literatura, o diabetes exerce influência sobre a 

doença periodontal induzida por algum tipo de interferência externa como o uso 

de ligaduras ou inoculação de bactérias (HE et al64, 2004; HOLZHAUSEN et 

al68, 2004; LALLA et al88, 1998; LALLA et al89, 2000). Tendo como objetivo 

investigar a participação do diabetes na patogênese da doença periodontal, 

analisou-se o periodonto dos ratos após 1, 3, 6, 9 e 12 meses da indução do 

diabetes, comparando-os com os grupos controle correspondentes.  A 

interferência desta desordem metabólica sobre a homeostasia do periodonto foi 

confirmada nesta pesquisa uma vez que foram observadas alterações 

histológicas e radiográficas compatíveis com o desenvolvimento da doença 

periodontal. Entretanto, nossos experimentos demonstraram a presença e a 

progressão da periodontite em decorrência exclusiva da indução do diabetes, 

livre de qualquer tipo de interferência externa como uso de ligaduras ou 

inoculação de bactérias. Além disso, os animais diabéticos utilizados nos 

experimentos não foram submetidos ao controle metabólico. 

A hiperglicemia, em exposições prolongadas, é reconhecida como uma 

das principais causas das complicações do diabetes devido a formação de 

produtos finais de glicosilação avançada (AGEs) (VLASSARA; PALACE169, 

2002). A interação destes compostos com seus receptores (RAGEs) é 

responsável pela alteração no fenótipo dos macrófagos, redução na função dos 

leucócitos polimorfonucleares, aumento da destruição tissular, alteração da 



Discussão 

 

107 

produção de citocinas e perda óssea alveolar (JAHN75, 2004; LALLA; 

LAMSTER; SCHMIDT90, 1998; NISHIMURA et al115, 1998; SANTANA et al139, 

2003; SOSKOLNE; KLINGER154, 2001).  

A reabsorção óssea observada em nossos resultados confirma a 

influência do diabetes na doença periodontal (GREGHI et al57, 2002; MEALEY; 

OATES104, 2006; SALVI et al138, 2005). Entretanto, no tempo de 1 mês não 

foram verificadas diferenças estatisticamente significantes em nenhum dos 

parâmetros analisados, tanto radiográficos (altura da crista óssea alveolar e 

média dos valores de pixel) quanto histológicos (densidade em volume de 

fibras colágenas, fibroblastos, vasos sangüíneos, células inflamatórias, 

osteoclastos e outros componentes do tecido conjuntivo). Foi possível observar 

a presença discreta de lesões cariosas no grupo diabético neste período inicial. 

Os resultados obtidos são confirmados por estudos que relatam a inexistência 

de reabsorção óssea alveolar em períodos curtos de tempo posteriores a 

indução do diabetes (JOHNSON77, 1992; REUTERVING; HAGG; 

GUSTAFSON131, 1986).  

 Após 1 mês da indução do diabetes sem indução de doença 

periodontal, não foi observada  diferença na altura da crista óssea alveolar de 

ratos diabéticos e não diabéticos. Entretanto, observou-se maior densidade de 

células inflamatórias no grupo diabético (REUTERVING; HAGG; 

GUSTAFSON131, 1986). Outros estudos também revelam a similaridade na 

altura da crista óssea alveolar em ratos diabéticos e não diabéticos sem 

indução da doença periodontal por meio de agentes externos após 9 semanas 

da indução do diabetes (JOHNSON77, 1992). 

No acompanhamento por 1, 2 e 3 meses de ratos diabéticos infectados 

por P. gingivalis, verificou-se reabsorção óssea alveolar somente a partir do 2° 

mês. Considerando a influência dos AGEs na severidade da doença 

periodontal, os autores relatam que o período de 30 dias  pode ter sido 

insuficiente para a formação ou efeito deletério destes compostos, minimizando 

o impacto sobre o periodonto (LALLA et al89, 2000; LALLA; LAMSTER; 

SCHMIDT90, 1998). 

A influência do diabetes de curta duração na reabsorção óssea alveolar 

foi também avaliada em ratos divididos em quatro grupos: ratos não diabéticos 
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e sem uso de ligaduras, ratos diabéticos sem uso de ligaduras, ratos diabéticos 

com uso de ligaduras e ratos diabéticos com uso de ligaduras associado ao 

tratamento com insulina. Os animais foram acompanhados durante 7, 15 e 30 

dias, mostrando que o grupo diabético sem ligaduras apresentou padrão 

semelhante de perda óssea em relação aos animais do grupo controle, sendo 

menos acentuada quando comparada aos grupos com ligadura. Baseado 

nestes resultados, os autores concluíram que a presença do diabetes após 

períodos curtos da indução não influenciou na severidade da doença 

periodontal em ratos (HOLZHAUSEN et al68, 2004).  

Nossos resultados mostram observadas alterações radiográficas e 

histológicas características da doença periodontal somente a partir do 3° mês. 

No grupo diabético, a reabsorção óssea alveolar foi comprovada 

radiograficamente pela redução na altura da crista óssea, detectada 

inicialmente no período de 3 meses, permanecendo estável até o tempo de 12 

meses. Evidências histológicas da doença periodontal também foram 

observadas como a presença transitória de osteoclastos no 3° mês. Neste 

período, células inflamatórias foram observadas e aumentaram 

progressivamente até o período de 9 meses, mantendo-se estável até o 12° 

mês. O grupo controle não apresentou nenhuma evidência de doença 

periodontal.  

Vários estudos (MARUGAME et al100, 2003; SAFKAN-SEPPALLA; 

AINAMO134, 1992; SAFKAN-SEPPALLA et al135, 2006; SAITO et al136, 2006; 

TERVONEN et al160, 2000; TERVONEN; KNUUTTILA161, 1986) mostraram a 

acentuada reabsorção óssea alveolar na presença de diabetes sem controle 

glicêmico, a qual foi verificada em nossos experimentos.  Analisando a 

influência do diabetes no periodonto, observou-se que pacientes diabéticos 

sem controle glicêmico apresentaram reabsorção óssea alveolar 35% maior em 

relação aos pacientes diabéticos compensados. Comparado ao grupo controle, 

os grupo diabéticos apresentaram redução estatisticamente significante na 

altura da crista óssea alveolar (SAFKAN-SEPPALLA et al135, 2006). 

Avaliando radiograficamente o perfil de saúde periodontal de pacientes 

diabéticos sem controle glicêmico, os autores concluíram que a perda óssea 

alveolar está relacionada a intolerância à glicose, considerando que o diabetes 

está positivamente associado à reabsorção óssea alveolar (MARUGAME et 
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al100, 2003; SAITO et al136, 2006). Da mesma forma, a reabsorção óssea 

mostrou-se mais acentuada em pacientes diabéticos não compensados quando 

comparada aos pacientes diabéticos compensados (TERVONEN et al160, 

2000).  

Em condições de higiene similares, os pacientes diabéticos sem controle 

glicêmico apresentaram maior reabsorção óssea em relação aos pacientes 

diabéticos compensados. Desta forma, o controle glicêmico resultou em 

melhores condições de saúde periodontal (SAFKAN-SEPPALLA; AINAMO134, 

1992). E ainda, a influência do controle glicêmico reduzindo a severidade da 

doença periodontal em pacientes diabéticos já havia sido descrita 

anteriormente por TERVONEN e KNUUTTILA, em 1986161. 

A influência do diabetes sobre o periodonto também pode ser observada 

em modelos experimentais. Em ratos, avaliou-se a interferência do diabetes na 

resposta periodontal após a inoculação de Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. Foi observado que os ratos diabéticos apresentaram 

reabsorção óssea alveolar mais agressiva em relação aos animais não 

diabéticos. Concomitantemente ao aumento da perda óssea, detectou-se 

expressão acentuada de RANKL, mediador da reabsorção óssea (MAHAMED 

et al96, 2005). De forma similar, após 11 semanas da indução de periodontite 

através da inoculação de Porphyromonas gingivalis, observou-se que ratos 

diabéticos sem controle glicêmico apresentaram maior reabsorção óssea 

quando comparados aos ratos não diabéticos (DOXEY; CUTLER; IACOPINO34, 

1998). 

Após 12 meses da indução do diabetes e livres de interferências 

externas no periodonto, ratos apresentaram reabsorção óssea alveolar e 

lesões cariosas mais acentuadas em relação aos animais não diabéticos com o 

mesmo tempo de acompanhamento, corroborando com nossos resultados 

(REUTERVING; HAGG; GUSTAFSON131, 1986). 

A indução da doença periodontal com ligaduras resultou em reabsorção 

óssea alveolar mais acentuada em ratos diabéticos quando comparados aos 

ratos não diabéticos. Na ausência de ligaduras, a perda óssea foi mais 

discreta, porém novamente mais exacerbada nos ratos diabéticos. De acordo 

com os nossos resultados, os autores concluíram que o diabetes aumenta o 
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risco de reabsorção óssea mesmo na ausência de ligaduras (PONTES 

ANDERSEN et al124, 2006).   

Resultados contraditórios são descritos por HE et al64, 2004, onde se 

relata que a perda óssea decorrente da inoculação de P. gingivalis em ratos 

diabéticos é menor em relação ao grupo controle após 0, 1, 3, 5, 8 e 12 dias de 

seguimento. Outros autores relatam que o diabetes interfere acentuadamente 

no metabolismo ósseo através da redução na neoformação óssea e do 

aumento da apoptose de osteoblastos (LIU et al93, 2006). 

A redução na deposição óssea também foi descrita por MISHIMA et 

al108, 2002, em ratos diabéticos, 24 dias após a indução pela estreptozotocina e 

sem interferências externas que favoreçam o desenvolvimento da doença 

periodontal. A deposição óssea, avaliada no fêmur e no osso alveolar, 

demonstrou que este processo não ocorre de maneira uniforme nos dois sítios 

analisados. Comparado ao grupo controle, os animais diabéticos apresentaram 

menor deposição óssea tanto no fêmur quanto no osso alveolar. Nos dois 

grupos, a redução foi mais acentuada no fêmur. Os autores relatam que o 

fêmur foi mais afetado possivelmente em decorrência da maior ação sistêmica 

dos fatores de crescimento nos ossos longos. Além disso, sugerem que os 

estímulos mecânicos provenientes da mastigação atuam favorecendo o 

metabolismo ósseo no osso alveolar. 

Juntamente com a altura da crista óssea, analisou-se a média dos 

valores de pixel na crista óssea alveolar. A mensuração dos tons de cinza foi 

utilizada por ser um método mais sensível quando comparado à análise visual, 

uma vez que determina a correspondência numérica dos pixels. Desta forma, 

diferenças mais sutis são percebidas, antes mesmo que estas sejam 

perceptíveis ao olho humano (SARMENTO; PRETTO; COSTA140, 1999; 

SCHMIDT145, 2005). 

As avaliações de sialografias em ratos demonstraram alterações no 

valor de pixel entre os grupos com sialoadenite aguda e seus controles, 

correlacionando o histograma com a análise histológica. Comparado ao grupo 

controle, o grupo com sialoadenite aguda apresentou valores de pixel menores 

(YOSHIURA; OHKI; YAMADA173, 1991). 
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A análise dos valores de pixel no periodonto de ratos com o mesmo 

programa utilizado nesta pesquisa foi eficaz na detecção de reabsorção óssea 

alveolar 145. Este estudo mensurou a reabsorção óssea após a indução de 

doença periodontal com ligaduras. Uma vez que o objetivo foi verificar a 

presença de reabsorção óssea alveolar, a região de mensuração não foi 

modificada. Considerando que houve redução na altura da crista óssea e que o 

local de mensuração manteve-se constante, a maior variação entre estes 

valores tornou o resultado estatisticamente significante. 

Em nossos experimentos, os valores de pixel foram mensurados no 

ápice da crista óssea, independentemente de sua altura. Os resultados 

revelaram que, apesar da redução da altura da crista óssea, não foi detectada 

variação na média dos valores de pixel entre os grupos controle e diabético em 

nenhum dos tempos analisados. Contudo, dentro do mesmo grupo em 

diferentes períodos, foi observada variação estatisticamente significante entre 

as medidas. Desta forma, sugere-se que o método não apresentou 

sensibilidade suficiente para detectar alterações sutis em uma estrutura óssea 

de dimensão bastante reduzida como a crista óssea alveolar do rato. 

Possivelmente, as variações entre os períodos foram detectadas em virtude da 

maior diferença entre os valores. 

A variação nos valores de pixel ao longo dos experimentos revelaram 

que a densidade óssea apresentou um aumento entre o 1º e o 3º mês, seguido 

de um período de estabilidade com posterior redução no 12º mês.  

A análise da variação da densidade óssea mineral na vértebra L4 em 

ratos mostrou um padrão semelhante ao obtido em nossos experimentos. Entre 

o 1º e o 3º mês, houve um rápido aumento no conteúdo mineral, atingindo 

valores máximos no período de 4 meses. Do 6º ao 27º mês foi verificado 

redução na densidade óssea mineral (WANG et al170, 2001). 

Estudos mostram os efeitos do envelhecimento na densidade óssea 

mineral de ratos.  No úmero, os períodos que apresentaram maiores valores de 

densidade óssea foram entre 9 e 12 meses. Já no fêmur e na tíbia, este 

período variou entre 6 e 21 meses enquanto, na primeira vértebra lombar, a 

maior concentração de minerais ocorreu entre 6 e 12 meses. A redução na 

densidade óssea nos períodos seguintes foi observada somente na tíbia e na 

primeira vértebra lombar (IIDA; FUKUDA73, 2002). 
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A reabsorção óssea ocorreu concomitantemente ao aumento na 

densidade de volume dos osteoclastos. Este aumento foi transitório, ocorrendo 

somente no grupo diabético de 3 meses, o que se correlaciona com o período 

de reabsorção. Após este período, os osteoclastos retornaram aos níveis 

iniciais coincidindo com a estabilização do processo reabsortivo.  
O retorno aos níveis iniciais na densidade dos osteoclastos pode estar 

relacionado à severidade do processo inflamatório. A doença periodontal 

induzida pelo diabetes apresentou progressão mais lenta quando em relação à 

periodontite provocada pelo uso de ligaduras ou inoculação de bactérias. A 

doença periodontal induzida pela inoculação de Actinobacillus 

actinomycetencomitans apresenta progressão mais rápida no 1º mês, 

tornando-se menos agressiva no mês seguinte (GARLET et al44, 2005). Apesar 

destas diferenças, é possível perceber uma fase inicial com maior severidade 

seguida de uma fase de progressão mais lenta. Apesar destas diferenças, é 

possível perceber uma fase inicial com maior severidade seguida de uma fase 

de progressão mais lenta, na qual mecanismos imunoregulatórios do 

hospedeiro atenuam a resposta inflamatória, e consequentemente, a destruição 

tecidual (GARLET et al45, 2006). 

Considerando que a periodontite observada neste estudo apresentou 

progressão mais lenta devido a ausência de agentes indutores externos, a fase 

mais ativa da doença ocorreu no período de 3 meses, atingindo posteriormente 

um perfil mais estável. Sendo assim, os osteoclastos estariam presentes 

somente na fase mais ativa caracterizada pela redução na altura da crista 

óssea alveolar. Outros estudos sugerem que o diabetes seja responsável pela 

inibição da osteoclastogênese (HE et al64, 2004; MISHIMA et al108, 2002), o que 

explicaria a redução dos osteoclastos com a evolução da doença. Contudo, 

esta inibição foi observada a partir do 3° dia após  a inoculação de P. gingivalis 

(HE et al64, 2004) e 24 dias após a indução do diabetes sem indução da 

doença periodontal (MISHIMA et al108, 2002) enquanto, em nossos 

experimentos, esta redução foi detectada somente após o 3° mês.   

Além do aumento transitório de osteoclastos, a análise do tecido 

conjuntivo do ligamento periodontal demonstrou redução de fibras colágenas, 

fibroblastos e vasos sangüíneos juntamente com aumento do percentual de 

células inflamatórias.  
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Em nossos experimentos, foi observado que as fibras colágenas 

apresentaram redução na densidade a partir do 6° mê s, mantendo-se então 

estável até o período de 12 meses. De acordo com nossos resultados, a 

análise do tecido gengival de pacientes diabéticos com idade aproximada de 50 

anos e duração do diabetes de aproximadamente 20 anos demonstrou redução 

de fibras colágenas e fibroblastos em relação aos pacientes não diabéticos 

(SEPPALLA; SORSA; AINAMO147, 1997).  

Considerando que a redução das fibras colágenas foi detectada somente 

a partir do 6° mês, nossos resultados corroboram co m GOLUB; GARANT; 

RAMAMURTHY49, 1977, uma vez que não foram observadas alterações na 

densidade do colágeno após 21 dias. Neste estudo49, a inflamação gengival 

induzida por sucessivas injeções de complexo antígeno-anticorpo em ratos 

diabéticos e não diabéticos não alterou a quantidade de colágeno em ambos os 

grupos. Além disso, mudanças ultraestruturais no colágeno como aumento de 

espaço entre as fibras e redução no diâmetro das fibras foram descritas por 

SEPPALA; SORSA, AINAMO147, 1997 . Os autores147 sugerem que a variação 

na morfologia do colágeno reflete a redução na habilidade das células 

produtoras de matriz em responder ao processo inflamatório. Além disso, 

observou-se diminuição na síntese e aumento nas atividades degradativas em 

ratos diabéticos.  

Além das alterações diretas no metabolismo do colágeno, as 

colagenases também parecem favorecer a destruição tecidual. Pacientes 

diabéticos e não diabéticos, na presença de doença periodontal, apresentam 

níveis elevados de enzimas proteolíticas como as colagenases. Considerando 

que estas enzimas estão envolvidas na degradação do colágeno, a destruição 

do tecido conjuntivo gengival é acentuada nestes pacientes (SAFKAN-

SEPPALLA et al135, 2006, UITTO; SUOMALAINEN; SORSA166, 1990). 

Outros autores (GOLUB; SCHNEIR, RAMAMURTHY52, 1978) 

demonstraram o aumento da atividade da colagenase no tecido gengival de 

ratos diabéticos. A estimulação da atividade colagenolítica promovida pelo 

diabetes resultou em rápida destruição tecidual. Observou-se que esta 

influência estendeu-se à quantidade de colágeno produzido, ao arranjo das 

fibrilas e à suceptibilidade de degradação. Desta forma, os autores 
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descreveram que o diabetes pode afetar a síntese, a maturação e a 

degradação do colágeno. Posteriormente, a alta atividade das colagenases na 

gengiva do rato foi também observada na pele destes animais (GOLUB et al50, 

1982). Estudos em ratos já haviam previamente demonstrado que exacerbada 

atividade colagenolítica pode ser reduzida com reposição de insulina 

(RAMAMURTHY; ZEBROWSKI; GOLUB129, 1974). 

A atividade das colagenases foi avaliada no fluido gengival de pacientes 

não diabéticos com doença periodontal, não diabéticos sem doença 

periodontal, diabéticos compensados e diabéticos não compensados. De fato, 

os pacientes diabéticos sem controle glicêmico efetivo apresentaram maior 

reabsorção óssea alveolar em relação aos outros grupos. Contudo, a atividade 

das colagenases foi igualmente acentuada na presença de doença periodontal 

em pacientes diabéticos não compensados e pacientes não diabéticos 

(SAFKAN-SEPPALLA et al135, 2006).  

Além das colagenases, outras enzimas estão envolvidas na degradação 

do colágeno. O aumento da atividade da elastase está relacionado a maior 

destruição periodontal em pacientes diabéticos uma vez que esta enzima 

favorece a degradação do tecido periodontal. Todavia, os autores sugerem que 

o controle metabólico e a duração do diabetes não influenciam na atividade 

desta enzima (ALPAGOT et al7, 2001). 

A beta-glicuronidase, presente no fluido gengival de pacientes 

portadores de doença periodontal, atua no desenvolvimento da inflamação em 

modelos de gengivite experimental e resulta no aumento da profundidade de 

sondagem e perda de inserção. No diabetes não controlado de longa duração, 

a expressão desta enzima é aumentada, favorecendo a destruição tecidual 

OLIVER et al119, 1993). Resultados contraditórios foram observados em 

pacientes diabéticos com doença periodontal, os quais apresentaram níveis 

mais baixos de beta-glicuronidase em relação aos pacientes não diabéticos 

acometidos por periodontite. No entanto, os autores salientam que o estudo foi 

realizado sem considerar o controle metabólico (ENGEBRETSON et al38, 

2006). 
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Desta forma, a hiperglicemia crônica é responsável por mudanças no 

metabolismo do colágeno, reduzindo o crescimento e a proliferação de 

fibroblastos, bem como diminuição na síntese do colágeno, 

glicosaminoglicanos e matriz óssea. Além disso, foi observado aumento da 

síntese e da atividade de enzimas proteolíticas atuantes na degradação da 

elastina e do colágeno tecidual (GOLUB; SCHNEIR; RAMAMURTHY52, 1978; 

RAMAMURTHY; GOLUB127, 1983; RAMAMURTHY; ZEBROWSKI; GOLUB129, 

1974). 

Considerando que as fibras colágenas são produzidas pelos fibroblastos, 

a redução na densidade das fibras colágenas está relacionada à densidade de 

fibroblastos, os quais apresentaram redução no grupo diabético de 12 meses. 

A diminuição de fibras colágenas e fibroblastos em decorrência do diabetes foi 

também descrita por SEPPALA; SORSA, AINAMO147, em 1997. Esta redução 

pode ser fundamentada na capacidade do diabetes em promover apoptose de 

células produtoras de matriz extracelular, como osteoblastos e fibroblastos. A 

apoptose destas células representa um dos mecanismos pelo qual o diabetes 

afeta negativamente o periodonto. Assim, o aumento da apoptose de 

fibroblastos contribui para o acentuado dano tecidual dificultando o processo de 

reparo no diabetes (GRAVES et al55, 2006).  

O processo de morte celular programada (apoptose) foi verificado em 

ratos diabéticos com doença periodontal decorrente da inoculação de P. 

gingivalis (LIU; DESTA; GRAVES94, 2004). Estes animais foram analisados 

após 0, 1, 3, 5, 8 e 12 dias da inoculação. Os fibroblastos apoptóticos foram 

primeiramente detectados no 5° dia, atingindo seu n ível máximo no 8° dia 

sendo que, nos animais diabéticos, esse aumento foi 2,5 vezes maior em 

relação ao controle. No 12° dia, houve redução acen tuada, não havendo 

diferença estatística entre os dois grupos. Para verificar o impacto da apoptose, 

foi mensurada a densidade dos fibroblastos no 8° di a e 12° dia, apresentando 

redução de 40% nos animais diabéticos em ambos os períodos. Além disso, 

verificou-se a expressão acentuada de TNF, considerada uma das possíveis 

responsáveis pela amplificação da apoptose decorrente da ativação das 

caspases. Além das caspases, os autores descrevem que outro mecanismo 

possível para a ativação da apoptose seria a produção de radicais livres de 
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oxigênio decorrentes da inflamação crônica e da hiperglicemia(LIU; DESTA; 

GRAVES94, 2004).  

Este mesmo estudo94 avaliou o reparo da matriz através do tecido 

conjuntivo neoformado e observou que a formação da matriz tecidual foi 

iniciada igualmente no 5° dia para os dois grupos. O pico de formação ocorreu 

no 8° dia, contudo o grupo controle apresentou um p adrão 5 vezes maior. Já no 

12° dia, houve redução nos dois grupos, contudo, no vamente o grupo controle 

apresentou formação tecidual 3 vezes maior. Desta forma, sugere-se que o 

aumento da apoptose de fibroblastos prejudica o processo de reparo uma vez 

que reduz a neoformação tecidual.  

O processo de apoptose dos fibroblastos pode ser diretamente 

influenciado pelos AGEs. Estudos sugerem que estes compostos aumentam a 

apoptose de fibroblastos através da ativação de caspases e do aumento da 

expressão de outros genes pró-apoptóticos (ALIKHANI et al6, 2005). 

 Juntamente com a formação dos AGEs, a hiperglicemia crônica 

possivelmente atuou como fator central no desenvolvimento de danos 

vasculares no diabetes.  Em nossos experimentos, além da redução de fibras 

colágenas e fibroblastos, observou-se redução da densidade de volume dos 

vasos sangüíneos somente no período de 12 meses. A angiogênese, processo 

de formação de novos vasos sangüíneos, é regulada por citocinas e fatores de 

crescimento. O fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) é uma potente 

citocina angiogênica que atua na proliferação de células endoteliais, estimula a 

angiogênese e aumenta a permeabilidade vascular (CAI et al24, 2003). 

Entretanto, mediadores como a angiostatina suprimem a angiogênese (CHUNG 

et al29, 2006). 

A interação AGE-RAGE está envolvida na redução da angiogênese 

observada no diabetes. Estudos mostram redução na expressão de VEGF 

juntamente com a expressão acentuada de trombospondina-1, relacionada com 

atividade antiangiogênica (SHOJI et al150, 2006). Resultados similares relatam 

diminuição na angiogênese decorrente da redução dos níveis de VEGF 

associado à expressão acentuada de angiostatina (CHUNG et al29, 2006). 

Entretanto, resultados controversos são relatados descrevendo a expressão 
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acentuada de VEGF no tecido periodontal de pacientes diabéticos (UNLU et 

al167, 2003). 

O fator de crescimento básico de fibroblastos (FGF-2) também atua na 

angiogênese estimulando a migração e proliferação das células endoteliais. O 

FGF-2 influencia na expressão de proteases necessárias para a penetração 

dos vasos neoformados na matriz extracelular. Este mediador também induz a 

expressão de TGF-β pelas células inflamatórias visando o reparo do tecido. Em 

situações de hiperglicemia crônica, a glicosilação do FGF-2 diminui sua 

capacidade angiogênica através da redução da capacidade de ligação e 

ativação de seus receptores (DURAISAMY et al35, 2001; FACCHIANO et al39, 

2002). 

Além disso, o diabetes reduz o número de células atuantes na 

angiogênese denominadas como células endoteliais progenitoras (EPCs). 

Observou-se que o aumento na glicemia é refletido na redução da quantidade 

de EPCs. Contudo, o controle glicêmico é responsável pelo aumento da 

quantidade destas células. A redução das EPCs diminui a neoformação de 

vasos sangüíneos prejudicando o processo de reparo (KUSUYAMA et al86, 

2006). Portanto, a diminuição na densidade dos vasos sangüíneos está de 

acordo com a evolução do diabetes sem reposição hormonal. 

As alterações morfológicas previamente relatadas como aumento na 

espessura da parede dos vasos (CAMPBELL25, 1971; HOVE; STALLARD69, 

1970; RUSSEL133, 1966) não foram descritas neste estudo em virtude de 

limitações metodológicas.  

 Em relação ao percentual de células inflamatórias obtido em nossos 

experimentos, observou-se a presença de infiltrado inflamatório no grupo 

diabético, sendo este predominantemente mononuclear composto 

principalmente por linfócitos e plasmócitos. Outros estudos confirmam a 

presença deste perfil de células na presença de doença periodontal (HOVE; 

STALLARD69, 1970; KRONMAN et al84, 1970; SEPPALLA; SORSA; 

AINAMO147, 1997; HILLMANN; DOGAN; GEURTSEN66, 1998; KAWAMURA,79, 

2002). 



Discussão 

 

118 

Estudos realizados em pacientes não diabéticos demonstraram que o 

infiltrado inflamatório presente em sítios de doença periodontal é composto 

predominantemente por plasmócitos e linfócitos (HILLMANN; DOGAN; 

GEURTSEN66, 1998). Em pacientes diabéticos, foi observado o predomínio das 

mesmas células (HOVE; STALLARD69, 1970). Outros autores (KRONMAN et 

al84, 1970) também encontraram aumento de células inflamatórias na presença 

do diabetes, sendo o infiltrado composto principalmente plasmócitos.  

Analisando o tecido gengival de pacientes diabéticos sem controle 

glicêmico efetivo, foi observada a presença de infiltrado inflamatório 

predominantemente mononuclear composto por grande quantidade de 

plasmócitos (SEPPALLA; SORSA; AINAMO147, 1997).  

Análises imunohistoquímicas do infiltrado inflamatório presente no tecido 

gengival de pacientes diabéticos com doença periodontal detectaram a 

presença de plasmócitos secretores de IgG e IgM, linfócitos T, linfócitos B, 

macrófagos, células de Langerhans e neutrófilos (KAWAMURA,79, 2002). 

 O percentual de células inflamatórias apresentou aumento progressivo 

do 3° ao 9° mês, estabilizando ao atingir o período  de 12 meses. Contudo, a 

diferença estatística foi detectada somente a partir do 6° mês.  A persistência do 

infiltrado inflamatório pode estar relacionada à presença do diabetes.  

Considerando que os AGEs interferem na saúde periodontal (LALLA; 

LAMSTER; SCHMIDT90, 1998; NISHIMURA et al115, 1998), a ausência de 

compensação do diabetes não permitiu a autolimitação do processo 

inflamatório uma vez que o estímulo agressivo (AGEs) não foi removido. 

Sugere-se que o acúmulo de AGEs no tecido periodontal foi responsável pela 

presença e manutenção de células inflamatórias através da expressão 

acentuada de citocinas.    

 Estudos mostram que a resposta inflamatória de ratos diabéticos após a 

inoculação de P. gingivalis é mais intensa e persistente em relação ao grupo 

controle. Possivelmente, o perfil da inflamação prolongada observada nos 

animais diabéticos seja decorrente da expressão acentuada de citocinas (MCP-

1, MIP-2 e TNF-α). Considerando que o TNF-α atua na migração celular, o 

aumento na expressão deste medidador está relacionado com a presença do 
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infiltrado inflamatório (GRAVES et al56, 2006). Este estudo56 acompanhou os 

animais por um tempo reduzido, inferior ao tempo de acompanhamento dos 

animais em nossos experimentos. Entretanto, em nosso estudo, o fator 

responsável pela presença e progressão da doença periodontal (diabetes) não 

foi aplicado nem removido por um período determinado de tempo, ou seja, a 

hiperglicemia foi mantida durante todo o experimento. Sendo assim, foi 

possível verificar a presença de inflamação sendo ela mais acentuada e 

persistente em relação ao grupo controle. 

Mesmo na ausência do diabetes, a presença de citocinas pró-

inflamatórias amplifica a resposta inflamatória na periodontite (GRAVES; 

COCHRAN53, 2003). Da mesma forma, a inibição destes mediadores resulta 

em melhores condições periodontais (ASSUMA et al10, 1998; GRAVES et al54, 

1998). No diabetes, a liberação acentuada de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-α 

resulta na ativação de osteoclastos e colagenases, conduzindo a destruição do 

tecido ósseo e conjuntivo (SOSKOLNE; KLINGER154, 2001). Comparando 

pacientes diabéticos e não-diabéticos com o mesmo perfil periodontal, 

observou-se maior expressão de mediadores inflamatórios (PGE2, IL-1β e TNF-

α) no grupo diabético. Porém, este estudo foi realizado sem avaliar o controle 

glicêmico dos pacientes acometidos pelo diabetes (SALVI; BECK; 

OFFENBACKER137, 1998).  

Analisando o fluido gengival de pacientes diabéticos com periodontite 

crônica, foram detectadas altas concentrações de IL-1β . O controle glicêmico 

ineficiente foi associado com níveis mais elevados deste mediador, sugerindo 

que a hiperglicemia está diretamente relacionada com a expressão acentuada 

de citocinas (ENGEBRETSON et al37, 2004). Desconsiderando o controle 

glicêmico, resultados semelhantes foram observados por BULUT et al23, 2001, 

em relação à  IL-1β no fluido gengival. A maior expressão deste mediador foi 

observada em pacientes diabéticos com doença periodontal, seguidos de 

pacientes não diabéticos com periodontite e pacientes saudáveis. Da mesma 

forma, os maiores níveis de IL-6 no fluido gengival foram observados em 

pacientes diabéticos com doença periodontal, seguidos de pacientes não 

diabéticos com periodontite. Os níveis mais baixos foram observados em 
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pacientes saudáveis não acometidos por nenhuma das patologias (KURTIS et 

al85, 1999).  

Em ratos diabéticos com doença periodontal induzida por inoculação de 

P. gingivalis foi detectado acentuada expressão de TNF-α nos animais 

diabéticos. Desta forma, os autores relatam que o TNF-α é responsável pela 

presença prolongada da inflamação no diabetes (NAGUIB et al113, 2004).  

Resultados controversos descreveram níveis mais baixos de IL-8 e beta-

glicuronidase em pacientes diabéticos com periodontite (ENGEBRETSON et 

al38, 2006). Além disso, foi avaliada a expressão de citocinas PDGF-β, IL-1β, 

TGF-β e TNF-α na doença periodontal em ratos diabéticos e não diabéticos. 

Não foram detectadas diferenças na expressão de TGF-β e TNF-α entre os 

grupos. Observou-se expressão aumentada de PDGF-β e IL-1β apenas no 

grupo não diabético com periodontite (DOXEY; CUTLER; IACOPINO34, 1998). 

Assim, sugere-se que a influência do diabetes sobre o periodonto seja 

decorrente da expressão acentuada de citocinas, contribuindo para a 

exacerbação do processo inflamatório.  

Devemos lembrar que o desenvolvimento das doenças periodontais 

envolve a resposta de diferentes tipos celulares a microorganismos do biofilme 

periodontal, resultando na produção de diversos mediadores inflamatórios e na 

conseqüente destruição tecidual. Uma vez que animais não diabéticos não 

desenvolvem uma resposta contra sua flora oral em condições normais, é 

possível que as alterações locais (possivelmente nas glândulas salivares) e 

sistêmicas decorrentes do diabetes possibilitem mudanças quantitativas e/ou 

qualitativas no biofilme oral, e tais mudanças seriam responsáveis pelo 

desenvolvimento da doença. Outra possibilidade é que o desenvolvimento do 

diabetes resulte em um fenótipo inflamatório acentuado, que mesmo frente a 

flora normal presente no biofilme periodontal, dá início ao processo inflamatório 

que leva a destruição do periodonto. Finalmente, sugere-se que o acúmulo de 

AGEs no tecido periodontal também pode estar envolvido no desenvolvimento 

da periodontite.   Considerando que os AGEs interferem diretamente na saúde 

periodontal, sugerimos que a ausência de compensação do diabetes interfere 

na autolimitação do processo inflamatório, uma vez que o estímulo agressivo, 

(AGEs) não foi removido. Assim, sugerem-se diversas vias pelas quais a 
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influência do diabetes pode interferir na homeostase do periodonto, resultando 

no desenvolvimento de um processo inflamatório e na reabsorção do osso 

alveolar, dentre outras características típicas das doenças periodontais.  

Além da doença periodontal, foi observada a presença acentuada de 

cáries no grupo diabético. As lesões cariosas foram observadas a partir do 1° 

mês, sendo relativamente pequenas e restritas (FIGURA 9). Todavia, nos 

tempos seguintes foi possível perceber uma progressão exacerbada. No 3° 

mês, as lesões já haviam atingido grande parte da porção coronária e, em 

alguns casos, a polpa dental (FIGURA 11). A evolução foi perceptível também 

nos tempos de 6, 9 e 12 meses(FIGURA 13, 15 e 17, respectivamente), onde a 

cárie possivelmente foi responsável por dentes em estado de raiz residual. 

O aumento da prevalência de cáries foi observado na presença do 

diabetes juntamente com a redução no fluxo salivar (MOORE et al111, 2001). 

Da mesma forma, outros autores (TWETMAN; PETERSSON; BRATTHALL165, 

2005) relataram uma correlação positiva entre risco de cáries e controle 

metabólico em pacientes diabéticos. Mediante condições similares de higiene 

bucal e fluxo salivar, estes pacientes apresentaram maior incidência de cáries 

em relação ao grupo controle. Salienta-se que o aumento na incidência de 

cáries não mostrou relação estatisticamente significante com o controle 

metabólico e a duração do diabetes (MIRALLES et al107, 2006). Outros autores 

não encontraram diferenças estatisticamente significantes no número de cáries 

em função do controle metabólico e do tempo de evolução do diabetes 

(ARRIETA-BLANCO et al9, 2003).  

 Resultados contraditórios são descritos por LALLA et al87, 2006, onde se 

relata ausência de diferença na incidência de cáries nos grupos controle e 

diabético. Contudo, foi observado maior acúmulo de placa e inflamação 

gengival mais acentuada em crianças acometidas pelo diabetes. 

 A relação entre diabetes, cárie dentária e perfil salivar foi avaliada em 

crianças não diabéticas, diabéticas pobremente controladas e diabéticas 

compensadas. O estudo mostrou que os pacientes diabéticos apresentaram 

menos cáries, menor acúmulo de placa e fluxo salivar reduzido em relação às 

crianças não diabéticas. O controle glicêmico foi refletido em menor incidência 
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de cáries, porém não alterou o fluxo salivar destes pacientes (SIUDIKIENE et 

al151, 2006). 

A incidência de cáries foi observada em ratos diabéticos após 1 e 12 

meses revelando lesões cariosas somente no tempo de 12 meses. Os autores 

relataram que as lesões eram decorrentes da hiperglicemia resultando na 

presença de glicose do exsudato inflamatório gengival. Desta forma, a glicose 

atuaria como substrato para a produção bacteriana de ácidos, iniciando as 

lesões de cárie (REUTERVING; HAGG; GUSTAFSON131, 1986).  

Além da redução no fluxo salivar, o diabetes é responsável por 

alterações na composição da saliva. Avaliando qualitativamente a saliva de 

pacientes diabéticos, foi possível detectar níveis mais altos de cálcio e níveis 

menores de magnésio, zinco e potássio. A função de cada um destes 

componentes ainda não está completamente elucidada. No entanto, sabe-se 

que o excesso de cálcio salivar resulta em maior suceptibilidade em 

desenvolver doença periodontal uma vez que propicia a formação acentuada 

de cálculo dental (MATA et al102, 2004). Além disso, na presença do diabetes, 

há redução na liberação de amilase salivar, enzima associada ao processo de 

digestão (MAHAY et al97, 2004).  

Assim, é possível perceber que o diabetes atua sistemicamente devido 

aos diversos tipos celulares que apresentam receptores para os AGEs (HOLLA 

et al67, 2001; IACOPINO71, 1995; LALLA et al88, 1998; LALLA; LAMSTER; 

SCHMIDT90, 1998; SANTANA et al139, 2003). Na cavidade bucal, tanto tecidos 

moles como mineralizados são afetados. Assim como em outros 

microambientes do organismo, os AGEs são determinantes na prevalência e na 

severidade destas alterações. Em nossos experimentos, sugerimos que a 

doença periodontal foi potencializada através da expressão acentuada de 

citocinas, as quais contribuíram para o aumento da degradação do periodonto. 

A apoptose de células produtoras de matriz extracelular (fibroblastos e 

osteoblastos) possivelmente restringiu a capacidade de neoformação tecidual 

do hospedeiro. Simultaneamente ao provável aumento da apoptose, a redução 

da angiogênese provavelmente contribuiu para dificultar o processo de reparo. 

Sugere-se que o diabetes seja responsável tanto pelo aumento na destruição 

tecidual quanto pela diminuição na capacidade de reparo do hospedeiro. 
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As alterações periodontais promovidas por interferências externas como 

uso de ligaduras ou inoculação de bactérias em ratos diabéticos apresentam 

um curso de doença muito mais severo (HE et al64, 2004; HOLZHAUSEN et 

al68, 2004; LIU et al94, 2004; MAHAMED et al96, 2005). A progressão mais lenta 

observada em nossos animais deve-se possivelmente a ausência de fatores 

externos na indução da periodontite. O curso mais lento da reabsorção óssea, 

a presença de células inflamatórias monomorfonucleares e a ausência de 

seqüestros ósseos caracterizou a estabilização da doença periodontal. Além 

disso, o percentual ocupado por substância fundamental amorfa, líquido 

intercelular e exsudato inflamatório (parâmetro denominado como outros 

componentes do tecido conjuntivo) não apresentou diferença estatisticamente 

significante em relação ao grupo controle, apesar de apresentar valores 

superiores no grupo diabético. E ainda, foi verificada a presença de 

epitelização em torno dos dentes afetados (FIGURA 13, 15 e 17).  

Considerando que não houve indução da doença periodontal com 

ligaduras ou inoculação de bactérias , nossos resultados estão de acordo com 

GOLUB et al51, 2006, onde se relata a estreita relação entre doenças 

sistêmicas e periodontite. Sugere-se que doenças sistêmicas como artrite 

reumatóide, osteoporose e diabetes seriam capazes de induzir a doença 

periodontal e não apenas exacerbá-la. Tal desenvolvimento pode envolver 

alterações na microbiota do biofilme e/ou dos mecanismos imunes e 

inflamatórios do hospedeiro. O mecanismo básico envolvido na 

imunopatogênese das doenças periodontias é baseado na liberação acentuada 

de mediadores inflamatórios (TNF-α), resultando na produção de enzimas 

proteolíticas (MMPs) e fatores osteoclastogênicos (RANKL). Na presença do 

diabetes, este estímulo inicial é potencializado pela expressão acentuada de 

mediadores inflamatórios resultando em uma resposta inflamatória sistêmica e 

local exacerbada. Sugere-se que a expressão acentuada destes marcadores, 

possivelmente em resposta à flora microbiana oral normal dos ratos diabéticos, 

seja responsável pelo desenvolvimento e progressão da doença periodontal 

associada ao diabetes verificada em tais animais. Além disso, as alterações no 

processo de reparo decorrentes do diabetes, tais como as alterações na 

biologia dos fibroblastos e na síntese de colágeno provavelmente contribuem 

para a destruição do tecido periodontal nos animais diabéticos. 
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Mesmo com diversos estudos descrevendo a influência do diabetes 

sobre a saúde periodontal, muitos dos mecanismos envolvidos neste processo 

permanecem desconhecidos. Além disso, o real papel das doenças 

periodontais na modulação da severidade do diabetes ainda não é 

completamente conhecido. Visando elucidar e complementar os resultados 

obtidos, outros estudos serão realizados utilizando o mesmo modelo de 

indução do diabetes. Estes estudos irão abranger análise imunohistoquímica 

da expressão de citocinas e de marcadores de apoptose, análise histológica 

através de microscopia óptica e eletrônica do periodonto e da polpa dental. 

Tais estudos colaborarão para o melhor conhecimento da interação entre o 

diabetes e as doenças periodontais, e poderão servir de base para o 

desenvolvimento de estratégias mais efetivas para a prevenção e tratamento 

de tais patologias em pacientes diabéticos.  
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7 ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões 

  

A análise dos resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: 

  

1. A aloxana a 2%, administrada pela via endovenosa na dose de 42mg/kg de 

peso corporal, induziu o diabetes experimental grave no rato, demonstrada pela 

hiperglicemia persistente.  

 

2. A indução do diabetes em ratos foi responsável pela presença de cáries e 

doença periodontal nestes animais. Considerando que os animais do grupo 

controle não apresentaram nenhuma evidência destas patologias, sugere-se 

que o diabetes influenciou na prevalência e na severidade de cáries e de 

doença periodontal. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
HISTOLOGICAL AND RADIOGRAPHIC EVALUATION OF PERIODO NTAL 

MODIFICATIONS INDUCED BY DIABETES IN RATS 

 

Periodontal disease in diabetic patients present higher severity and prevalence, 

and increased severity of ligature-induced periodontal disease is verifyed in 

diabetic rats. However, in the absence of aggressive stimuli such as ligatures, 

the influence of diabetes over periodontal tissues of rat is unknown. The aim of 

this study was evaluate the stablishment and progression of periodontal 

diseases in rats only with the induction of diabetes. Diabetes was induced in 

Wistar rats (n=25) by endovenous administration of 42mg/kg of alloxan, and 

together with control animals (n=25), were analyzed at 1, 3, 6, 9 and 12 months 

after diabetes induction. The animals were sacrificed and the jaws removed, 

radiographed and submitted to the histopathological procedures. The 

measurement of alveolar bone crest height and pixel values was carried 

through the ImageJ program in scanned radiographs. It was observed a 

reduction in the height of the bone crest in the diabetic animals at the times of 3, 

6, 9 and 12 months (p<0,O5 ANOVA). However, no differences in the average 

of pixel values between control and diabetic groups were observed (p<0,O5 

ANOVA). The histopathological analyses of the diabetics animals showed 

reduction in collagen fibers, fibroblasts and blood vessels. In addition, it was 

observed an increase in in the number of osteoclasts and inflammatory cells 

(p<0,O5 ANOVA). Moreover, severe caries were detected in the diabetic group. 

The results suggest that diabetes without hormonal reposition, and in the 

absence of aggressive factors as ligatures, result in tissular alterations typical of 

periodontal diseases. In this way, diabetes can be considered the agent 

responsible for the induction, maintenance and progression of the periodontal 

disease. 
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