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RESUMO 



RESUMO 

 

A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica de caráter infeccioso causada 

primariamente por bactérias presentes em um biofilme dentário que interagem com o 

hospedeiro, determinando, assim, a natureza da doença resultante. Apesar de já se conhecer 

muito sobre a patogênese destas patologias, ainda não se sabe a composição exata do perfil de 

células T durante a fase ativa da doença (Th1, Th2 ou Th17). Este trabalho visou avaliar, 

através da expressão imuno-histoquímica, a presença dos marcadores (IL-17, IL-23 e RORγt), 

envolvidos na resposta Th 17 em casos de gengiva clinicamente saudáveis (n=32), gengivite 

induzida pelo biofilme dental (n=30), periodontite crônica (n=32) e periodontite agressiva 

(n=25), objetivando analisar se a expressão e/ou distribuição destas moléculas em linfócitos e 

macrófagos, presentes no infiltrado inflamatório dos tecidos periodontais, influencia na 

destruição tecidual observada nestas doenças. Foi realizada a análise morfológica dos casos, 

onde avaliou-se a intensidade do infiltrado inflamatório em leve, moderado e intenso. Para 

cada caso, nas áreas mais imunomarcadas, 5 campos foram escolhidos e analisados, tanto em 

relação a  intensidade do infiltrado inflamatório quanto a quantidade de células 

imunomarcadas, baseando-se em escores predeterminados: escore 0 (ausência de infiltrado 

inflamatório/imunomarcação), escore 1 (o infiltrado/imunomarcação abrangia menos de 25% 

da área do campo), escore 2 (o infiltrado/imunomarcação ocupava entre 25 e 50%) e escore 3  

(infiltrado/imunomarcação presente em mais de 50% da área do campo). A partir disto, gerou-

se uma mediana que representava cada caso. A intensidade do infiltrado inflamatório foi 

correlacionada com a progressão da doença, se mostrando crescente da gengiva clinicamente 

saudável até a periodontite agressiva (p<0,001). Detectou-se a presença da IL-17, IL-23 e do 

RORγt na maioria dos casos avaliados e a quantidade de células imunomarcadas foi 

correlacionada tanto com a intensidade do infiltrado inflamatório (P<0,001) quanto com os 

parâmetros clínicos analisados (P<0,001), apresentando uma correlação positiva, 

predominantemente moderada. A periodontite agressiva apresentou um maior percentual de 

imunomarcação em relação às outras condições clínicas avaliadas, para todos os marcadores, 

sugerindo uma possível associação destes marcadores com a progressão desta doença, onde 

quanto maior a perda de suporte periodontal, maior a quantidade do infiltrado inflamatório e 

maior número de células imunomarcadas. 

 

Palavras-Chave: Doenças periodontais; Sistema imunológico; Células T; Células Th17; 

Citocinas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



ABSTRACT  

 

Periodontal disease is a chronic inflammatory condition primarily caused by bacteria 

in dental biofilm, which interact with the host, thus determining the nature of the resulting 

disease. Despite the wide knowledge about the pathogenesis of these diseases, the exact 

composition of the T cell profile during the active phase of the disease (Th1, Th2 or Th17) 

remains unknown. This study aimed to evaluate by immunohistochemical expression, the 

presence of the markers (IL-17, IL-23 and RORγt), involved in Th17 response in clinically 

healthy gingiva cases (n = 32), biofilm-induced gingivitis (n = 30), chronic periodontitis (n = 

32) and aggressive periodontitis (n = 25), in order to analyze if the expression and/or 

distribution of these molecules in lymphocytes and macrophages, present in the inflammatory 

infiltrate of periodontal tissue, influences the tissue destruction observed in these diseases. 

The morphological analysis of cases was performed which assessed the intensity of the 

inflammatory infiltrate in mild, moderate and intense. For each case, in the area with the most 

representative immunostaining, 5 fields were chosen and analyzed, both for the intensity of 

the inflammatory infiltrate as for the quantity of immunostained cells, based on predetermined 

scores: score 0 (absence of inflammatory infiltrate/immunostaining), score 1 (the 

infiltrate/immunostaining covered less than 25% of the field area), score 2 (the 

infiltrate/immunostaining occupied between 25 and 50%) and score 3 

(infiltrate/immunostaining present in over 50% of the field area). From this, a median was 

generated representing each case. The intensity of the inflammatory infiltrate correlated with 

the disease progression, in other words, it was crescent from clinically healthy gingiva to 

aggressive periodontitis (P <0.001). It was detected the presence of IL-17, IL-23 and RORγt 

in most of the evaluated cases and the number of immunostained cells correlated with the 

intensity of the inflammatory infiltrate (P <0.001) and with the clinical parameters analyzed 

(P <0.001), showing a positive correlation, mainly moderate. Aggressive periodontitis 

showed a higher percentage of immunostaining for all markers in relation to other clinical 

conditions assessed, suggesting a possible association of these markers with the progression 

of this disease, in which the higher the loss of periodontal support, the greater the amount of 

inflammatory infiltrate and larger the number of immunostained cells. 

 

Keywords: Periodontal diseases. Immune system. T-Lymphocytes. Th17 Cells. Cytokines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica de caráter infeccioso causada 

por bactérias presentes em um biofilme dentário, sendo estas bactérias o fator primário para a 

instalação e o desenvolvimento de tal patologia (NEWMAN et al., 2012). A interação entre 

bactérias e o hospedeiro determina a natureza da doença resultante, que pode estar restrita ao 

periodonto de proteção, caracterizando uma gengivite, ou comprometer os tecidos 

periodontais de sustentação, caracterizando a periodontite crônica ou agressiva (LINDHE; 

LANG; KARRING, 2010; CAFIEIRO, MATARASSO, 2013). 

A resposta imunológica do organismo hospedeiro aos microrganismos do biofilme 

dental pode ser tanto protetora quanto destrutiva ou ambas. Com a progressão da doença, 

normalmente observa-se uma maior quantidade de infiltrado inflamatório, o que contribui 

para a ampla variedade de alterações teciduais observadas na doença periodontal (BAKER et 

al., 2002; DENTINO et al., 2013). 

A resposta inicial consiste em uma reação inflamatória inespecífica local e, 

consequentemente, ativação do sistema imune inato. A amplificação desta resposta resulta na 

produção e ativação de citocinas e outros mediadores, que intensifica a resposta inflamatória e 

suscita a resposta imune adquirida (COCHRAN, 2008; HWANG et al., 2014). Células 

inflamatórias como os linfócitos T CD4 (auxiliares) e CD8 (citotóxica) são de grande 

importância na patogênese da doença periodontal, pois influenciam no perfil de citocinas 

produzidas frente a uma agressão por um agente infeccioso, que sofrem influência direta da 

natureza do patógeno, da dose deste antígeno e de fatores genéticos do hospedeiro 

(HAJISHENGALLIS; SAHINGUR, 2014). Estas citocinas, associadas a fatores de 

transcrição específicos, vão determinar o tipo de resposta, se é efetora (células Th1, Th2 ou 

Th17) ou supressora (células T regulatórias) (BENEDETTO et al., 2013).  

Quando a transição da gengivite para a periodontite ocorre, é acompanhada por 

mudanças das populações de linfócitos no infiltrado inflamatório (HU, PAI, 2007; 

KONERMANN et al., 2012). As respostas Th1 e Th2 foram amplamente estudadas e 

relacionadas com a progressão da doença periodontal. O equilíbrio entre a ativação destas 

células determinam a evolução final de muitas infecções. As células Th1 promovem e as 

células Th2 suprimem a defesa contra microrganismos intracelulares. Nos últimos anos, 

estudos foram realizados com uma nova linhagem de células T CD4+ efetoras caracterizadas 

como uma subpopulação produtora de interleucina-17(IL-17), nomeada como Th17, que 

desenvolve sinais distintos, antagonizados pelos produtos das linhagens Th1 e Th2 (ZY et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hajishengallis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24736701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sahingur%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24736701
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2012). Segundo Korn et al. (2007), a expansão e manutenção das células Th17 são 

controladas pela IL-23(interleucina-23).  Para que as células Th17 possam ser diferenciadas é 

essencial a expressão do fator de transcrição RORγt, o qual já foi identificado como um 

marcador específico para as células Th17 e seus precursores (ANTIGA et al., 2010). 

Apesar de existirem numerosos estudos sobre a patogênese da doença periodontal, ainda 

não se conhece a composição exata do perfil de células T durante a fase ativa da doença. 

Ressalta-se, assim, a importância do estabelecimento de que tipo de resposta imune (Th1, Th2 

ou Th17) seria protetora ou não para o paciente com DP, uma vez que o desenvolvimento de 

uma apropriada subpopulação de células T é determinante para a eficácia da resposta imune a 

vários patógenos. Desta forma, o conhecimento dos eventos associados a progressão da 

doença periodontal podem auxiliar no desenvolvimento de intervenções imunorregulatórias e 

estratégias que minimizem os aspectos destrutivos da doença (ARTESE et al., 2011; ZHAO et 

al., 2011; ADIBRAD et al., 2012). 

O presente trabalho visa avaliar, através da análise da expressão imuno-histoquímica, a 

presença das proteínas (IL-17, IL-23 e RORγt), envolvidas na resposta Th17, em casos de 

gengivite induzida por biofilme dentário, periodontite crônica e periodontite agressiva, 

objetivando esclarecer melhor se a expressão e/ou distribuição destas moléculas nas diferentes 

células e tecidos periodontais influencia na patogênese da doença. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA PERIODONTAL 

 

A doença periodontal (DP) constitui uma condição inflamatória crônica de carácter 

infeccioso, associada, principalmente, a bactérias Gram-negativas anaeróbias, que acomete os 

tecidos periodontais de proteção e/ou sustentação (LINDHE; LANG; KARRING, 2010). 

Assim como em outras infecções, as interações entre bactérias e hospedeiro determinam a 

natureza da doença resultante, podendo ser classificada, de forma resumida, em gengivite 

crônica, condição inflamatória limitada às gengivas livre e inserida, e em periodontite, 

condição imunoinflamatória que envolve o tecido periodontal de sustentação (cemento, 

ligamento periodontal e osso alveolar) (MILLER et al., 2006; CAFIEIRO; MATARASSO, 

2013). 

Em 1999 foi realizado um workshop internacional pela Academia Americana de 

Periodontologia (AAP) com o objetivo específico de revisar a classificação das doenças e 

condições periodontais. Dentre as alterações principais, destaca-se uma classificação 

detalhada para as doenças gengivais; a substituição do termo periodontite do adulto por 

periodontite crônica; e a substituição do termo periodontite de aparecimento precoce para 

periodontite agressiva. A adoção de critérios de extensão e severidade da doença também foi 

introduzida para definir a extensão da patologia. A doença pode ser de extensão localizada 

(<30% de áreas envolvidas) ou generalizada (>30% de áreas envolvidas). Em relação ao grau 

de severidade é feita a medida de perda de inserção clínica, que envolve profundidade de 

sondagem mais a recessão gengival, sendo categorizada em: leve (1 a 2 mm), moderada (3 a 4 

mm) ou severa (+ 5mm) (ARMITAGE, 2000).  

A prevalência da doença periodontal é elevada em todo mundo. Nos Estados Unidos 

quase 20% da população entre 30 e 39 anos é acometida de periodontite e esse número é ainda 

maior (cerca de 50%) quando a faixa etária vai dos 50 aos 59 anos. Na Europa e na América 

do Sul valores semelhantes são encontrados em estudos epidemiológicos. O projeto SB Brasil 

(2010) mostrou que, no Brasil, 1,19% das pessoas entre 15 e 19 já são portadores de bolsas 

periodontais de 4 a 5mm (ALBANDAR; RAMS, 2002; GJERMO et al. 2002; BRASIL, 

2010). 

Baseado no estudo clássico de Löe, Theilade e Jensen (1965), sabe-se que o agente 

etiológico primário da doença periodontal é o biofilme dentário, composto principalmente por 

bactérias colonizadoras da superfície dentária, inicialmente Gram-positivas. Essa organização 
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em biofilme confere condições favoráveis ao desenvolvimento microbiano, uma vez que 

atuam como barreira, retendo substâncias produzidas pelas próprias bactérias e, ao mesmo 

tempo, protegendo-as de fatores de defesa do organismo do hospedeiro e de agentes 

antimicrobianos externos (HAFFAJEE; SOCKANSKY, 1994). Existem ainda outros fatores 

etiológicos secundários locais (fatores retentores de biofilme, como cálculo, restaurações mal 

adaptadas, etc.) e sistêmicos (tabagismo, diabetes, estresse) que facilitam sua instalação e/ou 

aceleram a sua progressão (SHAJU; ZADE; DAS, 2011). 

A periodontite é uma das doenças mais comuns em humanos. É uma condição 

infecciosa que pode resultar numa inflamação destrutiva do ligamento periodontal e osso 

alveolar (KINANE, 2001). A destruição das estruturas periodontais é resultado da ação de 

produtos tóxicos liberados de espécies bacterianas patogênicas do biofilme subgengival, bem 

como da resposta do hospedeiro frente às agressões produzidas por essas bactérias (KAYAL, 

2013). 

A gengiva clinicamente saudável consiste em uma situação de equilíbrio entre o 

hospedeiro e os microorganismos que pode se modificar quando há acúmulo e retenção 

suficiente de biofilme dentário periodontopatogênico, de maneira que os produtos 

microbianos evoquem uma resposta inflamatória mais significativa (EBERHARD et al., 2013; 

CAFIEIRO, MATARASSO, 2013). 

Os sinais clínicos mais precoces da gengivite são, usualmente, as mudanças na cor e 

textura, acompanhadas por um leve aumento dos tecidos, com relativa perda da consistência e 

da adaptação aos dentes (LINDHE, LANG, KARRING, 2010). Com a progressão da doença 

os tecidos apresentam-se vermelhos, brilhantes e edemaciados, exibindo margens irregulares e 

perda ou redução do pontilhado gengival, podendo revelar, ainda, sangramento à leve 

sondagem, sob ligeira pressão ou espontaneamente, associado ou não à presença de exsudato 

supurativo no sulco gengival (NEWMAN et al., 2012).  

A gengivite crônica pode permanecer nesse estado ou, com a presença contínua do 

biofilme periodontopatogênico, progredir para periodontite. Entretanto, nem toda gengivite 

evolui para periodontite, embora toda periodontite apresente uma história prévia de gengivite 

(NISENGARD, NEWMAN, 1997; LINDHE, LANG, KARRING, 2010; NEWMAN et al., 

2012). 

A progressão da gengivite para periodontite parece ser determinada pela relação entre o 

potencial patogênico do biofilme dental e a susceptibilidade do hospedeiro (SOCRANSKY; 

HAFFAJEE, 1992; GENCO, 1992; BROWN, LÖE, 1993; BAKER et al., 2002; NEWMAN et 

al., 2012). 



33 
 

A periodontite crônica compreende uma condição imuno-inflamatória que envolve todo 

o tecido periodontal (gengiva livre e inserida, cemento, ligamento e osso alveolar), 

conduzindo à destruição progressiva das estruturas de suporte (destruição do ligamento 

periodontal e reabsorção do osso alveolar) com subsequente perda da inserção gengival, 

formação de bolsa periodontal e eventual perda do elemento dentário (TAKEICHI et al., 

2000; BAKER et al., 2002; LIMA; LARA, 2013). Para Neville et al. (2009) e Shaju, Zada e 

Das (2011), a periodontite é a principal causa de perda dentária em adultos. 

A doença periodontal caracteriza-se, histologicamente, por infiltração do tecido 

conjuntivo gengival por células inflamatórias, as quais se localizam por entre os fibroblastos e 

componentes da matriz extracelular, áreas de degradação colagênica, aumento da 

vascularização e alterações epiteliais do tipo hiperplasia, exocitose, espongiose e, 

ocasionalmente, micro ulcerações, sendo essa última característica observada, principalmente, 

no epitélio que reveste a bolsa periodontal. Áreas de fibrose, hiperemia, edema e hemorragia, 

bem como colônias bacterianas, representando o biofilme e o cálculo, também podem ser 

observadas no tecido conjuntivo gengival inflamado (GENCO; COHEN; GOLDMAN, 1998; 

NEWMAN et al., 2012). 

Na saúde periodontal observa-se uma maior proporção de bactérias Gram-positivas. No 

caso das gengivites, a proporção entre Gram-positivas e Gram-negativas, assim como entre 

aeróbios e anaeróbios encontra-se mais equilibrada e na periodontite observa-se uma alta 

proporção de anaeróbios, chegando a 90%, e de Gram-negativos, chegando a 75%. As 

bactérias mais cultivadas em sítios com periodontites são: o Porphyromonas gingivalis (Pg), a 

Tannerella forsythia (Tf) e o Agregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 

(MOUTSOPOULOS et al. 2012). 

Em 1976, Page e Schroeder, em estudo realizado em animais, classificaram a 

progressão da inflamação gengival e periodontal, com base nas evidências clínicas e 

histopatológicas, para descrever a histopatogênese da doença. Dessa forma, a progressão da 

doença periodontal foi dividida em quatro estágios: lesão inicial, lesão precoce, lesão 

estabelecida e lesão avançada.  

A doença periodontal se inicia realmente no estágio de lesão inicial, onde a gengiva 

ainda é considerada “clinicamente sadia”. Este estágio aparece após 4 dias de acúmulo de 

biofilme dentário e constitui basicamente uma reação inflamatória aguda. Os tecidos afetados 

incluem parte do epitélio juncional e a porção mais coronal do tecido conjuntivo adjacente. É 

observada dilatação e o aumento da permeabilidade dos vasos, infiltrado inflamatório que 

ocupa de 5 a 10% do tecido conjuntivo, com perda de colágeno nesta área e a principal 
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característica histológica é o aumento na migração de neutrófilos do plexo vascular gengival 

para o sulco gengival através do epitélio juncional (GONÇALVES et al., 2008; NEWMAN et 

al., 2012). 

O estágio seguinte é a lesão precoce que é observada geralmente após 7 dias de acúmulo 

de biofilme dentário. Neste estágio, ocorre aumento no número de vasos do plexo gengival, o 

infiltrado já ocupa 15% da área e a principal característica é um predomínio de linfócitos e 

macrófagos com poucos plasmócitos presentes. Neste estágio, clinicamente a gengivite 

começa a se evidenciar como uma gengivite leve (GONÇALVES et al., 2008; NEWMAN et 

al., 2012).  

Ainda de acordo com Gonçalves et al. (2008) e Newman et al. (2012), quando o 

biofilme dentário se acumula por 2 a 3 semanas, tem início o terceiro estágio, caracterizado 

clinicamente por uma gengivite de moderada a severa e denominada de lesão estabelecida. 

Ocorre aumento na extensão da área afetada e eleva a proporção de plasmócitos que passam a 

ocupar até 30% da área afetada. Linfócitos e macrófagos são ainda detectados no tecido 

conjuntivo e neutrófilos no epitélio sulcular. O epitélio juncional aumenta suas projeções 

digitiformes em direção ao tecido conjuntivo, além de iniciar a sua projeção para apical, 

aprofundando o sulco gengival clínico. 

A lesão estabelecida pode permanecer sem evoluir para o estágio seguinte ou pode 

evoluir para o estágio de lesão avançada que caracteriza clinicamente a periodontite. Este 

último estágio é caracterizado principalmente pelo início da reabsorção óssea acompanhada 

por uma predominância de até 50% de plasmócitos e mudança nos linfócitos que passam a 

predominar os do tipo B ao invés dos do tipo T (GONÇALVES et al., 2008; NEWMAN et al., 

2012). 

Para Lindhe, Lang e Karring (2010) parecem existir dois tipos de lesão estabelecida: 

uma que permanece estável e não progride por meses ou anos e outra que se torna mais ativa e 

se converte em lesão progressivamente destrutiva. As principais alterações morfológicas 

destes estágios encontram-se resumidas no quadro1. 

 

Quadro 1 – Alterações morfológicas dos diferentes estágios da doença periodontal. 

Estágio 

T

Tempo 

(dias) 

( 

Vasos 

Sanguíneos 

Epitélio juncional 

e sulcular 

Células 

Imunes 
Colágeno 

Lesão 

Inicial 

–

2 - 4 

Dilatação 

vascular, ↑ 

do fluxo 

Infiltração por 

neutrófilos 
PMNs 

Perda 

perivascular 
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sanguíneo 

Lesão 

Precoce 

4

 4 - 7 

Proliferação 

vascular 

Infiltração por 

neutrófilos, cristas 

epiteliais e áreas 

atróficas 

Linfócitos T 

e PMNs 

Perda aumentada 

ao redor do 

infiltrado 

Lesão 

Estabelecida 

1

14 - 21 

Proliferação 

vascular e 

estase 

sanguínea 

Densamente 

infiltrado por 

neutrófilos, cristas 

epiteliais se 

aprofundam, perde 

sua adesão ao dente 

Linfócitos B 

e 

Plasmócitos 

Perda contínua 

nas direções 

lateral e apical 

Lesão 

Avançada 

>

>21 

Proliferação 

vascular e 

estase 

sanguínea 

Migração apical, 

formando a parede 

mole da bolsa 

periodontal 

Predominam 

plasmócitos 

Dano extenso às 

fibras e perda do 

osso alveolar 

Fonte: Adaptado de Lindhe, Lang e Karring (2010) e Newman et al. (2012). 

 

Existe uma relação estabelecida entre a reabsorção óssea periodontal e o biofilme 

dentário. O processo inflamatório que ocorre na doença periodontal é caracterizado pela 

infiltração de leucócitos, os quais limitam o nível da invasão bacteriana. São diversos fatores 

que promovem o recrutamento dos leucócitos, incluindo produtos bacterianos, citocinas, 

resposta imune inata e adaptativa, quimiocinas, mediadores lipídicos e sistema complemento 

(GRAVES, 2008). 

Embora investigações sobre a patogênese da periodontite sejam tradicionalmente 

centradas no papel da infecção bacteriana, nas duas últimas décadas tem-se aumentado o 

interesse pela resposta imune do hospedeiro, fator que controla o curso da doença periodontal. 

Agora é entendido que as respostas imunes inata são críticas na patogênese da periodontite e 

são influenciadas por um número de fatores relacionados ao hospedeiro, tanto intrínsecos 

(genéticos), como induzidos (TAUBMAN; KAWAI; HAN, 2007).  

A resposta inicial à infecção bacteriana é uma reação inflamatória local que ativa a 

resposta imune inata. A amplificação dessa resposta inicial localizada resulta na liberação de 

citocinas e outros mediadores e na propagação da inflamação através do tecido gengival. A 

falha no controle desse “front inflamatório” dentro do tecido gengival resulta na expansão da 

resposta para o osso alveolar adjacente. O processo inflamatório então regula a destruição do 

tecido conjuntivo e osso alveolar que são sinais característicos da doença periodontal 

(COCHRAN, 2008). 

O papel do hospedeiro em restringir a infecção aos tecidos periodontais é de extrema 

importância para a saúde geral do indivíduo. Mas nesse processo, a resposta do organismo, 
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que inicialmente tem a intenção de defendê-lo contra o agressor, também resulta na destruição 

tecidual local (GENCO, 1992; HAJISHENGALLIS, 2014). 

O papel das bactérias parece ser o de estimular células inflamatórias crônicas presentes 

na gengiva, assim como fibroblastos a produzirem citocinas como IL-1, TNF-α e IL-6, que 

agem estimulando osteoclastos a reabsorverem o osso. A formação e a ativação dos 

osteoclastos ocorrem pela ação destas citocinas, que agem na diferenciação dos osteoclastos a 

partir de seus precursores da linhagem dos monócitos. O papel da IL-1 na doença está 

relacionado ao aumento dos níveis de produção de prostaglandina E2 pelos fibroblastos 

gengivais, aumento da produção de RNAm para   pro-colagenases em fibroblastos e estímulo 

direto à reabsorção óssea mediada por osteoclastos (GENCO, 1992).  

Lima e Lara (2013) relatam que, uma vez no local da agressão, os leucócitos, no 

processo inflamatório agudo, irão executar a sua função de fagocitose. Além de degradar o 

conteúdo fagocitado, as enzimas proteolíticas do fagossomo são liberadas também na matriz 

extracelular durante a fagocitose ou a morte do fagócito, causando destruição tecidual. Se o 

agente agressor é suficientemente limitado para ser combatido pela inflamação aguda, ou é 

removido mecanicamente, os agentes quimiotáticos que atraem os neutrófilos e que também 

têm a capacidade de inativar os inibidores de metaloproteinases são removidos e o dano 

tecidual cessa. Quando a inflamação aguda não pode ser resolvida devido à persistência do 

agente agressor ou distúrbios nos processos normais de cura, o processo evolui para uma 

inflamação crônica, que se caracteriza por uma duração mais longa e pela presença de células 

como linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Ocorre fibrose e destruição tecidual com 

tentativas de reparação acontecendo simultaneamente à inflamação.  

A patogenicidade de um microrganismo está em parte relacionada a capacidade de 

resistir aos mecanismos da imunidade inata. Algumas espécies são capazes de liberar fatores 

antigênicos que conseguem se evadir dos mecanismos de defesa do hospedeiro e, então, 

causar danos aos tecidos via interações imune/inflamatórias (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2012).  

Segundo Genco, Cohen e Goldman (1998), ao estudarem a etiopatogenia da doença 

periodontal, observaram que as bactérias, através de seus produtos tóxicos, estimulam células 

inflamatórias crônicas a produzirem citocinas que agem estimulando osteoclastos a 

reabsorverem osso. A formação e ativação dos osteoclastos se dão pela ação dessas citocinas, 

que agem na diferenciação dos osteoclastos a partir de precursores da linhagem dos 

monócitos, que são fatores que determinam a evolução da doença periodontal. 
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Em 1999, no Workshop da AAP para classificação internacional, as diferentes formas de 

periodontite foram reclassificadas em três formas principais: crônica, agressiva e necrosante e 

em manifestações periodontais de doenças sistêmicas. O termo “periodontite agressiva” foi 

criado visando à substituição de termos como periodontite de acometimento precoce ou 

periodontite juvenil e assim descartando a terminologia baseada na idade do indivíduo ou que 

requeresse conhecimento sobre o índice de progressão da doença (NEWMAN et al., 2012). A 

periodontite agressiva (PAg) acomete indivíduos clinicamente saudáveis, exceto pela 

presença da doença periodontal, caracterizando-se por rápida perda de inserção e destruição 

óssea e ainda pela agregação familiar, dentre outras características secundárias. A rápida 

destruição periodontal presente na PAg é um fator de extrema importância e desperta a 

atenção de pesquisadores em todo o mundo, uma vez que se deparam com uma infecção 

caracterizada por uma microbiota altamente virulenta e/ou um alto nível de susceptibilidade 

do indivíduo, com características e comportamento diferenciados que justificam a sua 

classificação separada (LÖE, 1986; ARTESE et al., 2011; BARBOSA; SOUZA; RIBEIRO, 

2012). 

Dentre as doenças periodontais, a PAg é uma infecção rara, frequentemente grave, 

podendo se apresentar em qualquer grupo étnico e idade, no entanto, é muitas vezes 

caracterizada pela idade precoce da manifestação clínica. Pode ser classificada em localizada, 

com início na puberdade, no qual há uma resposta intensa do sistema imunológico aos agentes 

infecciosos, com perdas ósseas proximais localizadas em primeiros molares e incisivos e 

envolvendo não mais que dois dentes além destes; e generalizada, afetando usualmente 

pessoas abaixo dos 30 anos, no entanto, podendo se apresentar em pacientes mais velhos. É 

caracterizada por exibir uma pobre resposta do sistema imunológico aos agentes infecciosos, 

natureza episódica pronunciada da perda de inserção e osso alveolar, com perda de inserção 

interproximal generalizada, em pelo menos três dentes permanentes além dos primeiros 

molares e incisivos (LINDHE, LANG, KARRING, 2010; NEWMAN et al., 2012). 

Algumas características secundárias da PAg também têm sido relatadas, como: 

quantidade de biofilme inconsistente com a severidade da destruição do tecido periodontal, 

elevadas proporções de Agregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) e, em algumas 

populações, Porphyromonas gingivalis (Pg), anormalidades fagocitárias, presença de 

macrófagos produtores de índices elevados de prostaglandina E2 (PGE2) e interleucina 1-beta 

(IL-1β) (RESCALA et al., 2010). 

Para Mombelli, Casagni e Madianos (2002), em uma revisão sistemática sobre os 

periodontopatógenos da periodontite crônica e agressiva, a simples presença ou ausência de 
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Agregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella 

forsythensis (Tf), Campilobacter rectus (Cr) e Prevotella intermedia (Pi) não pode diferenciar 

pacientes portadores de PAg e crônica. Os autores afirmam ainda que as cepas de Aa 

altamente leucotóxicas não são unicamente detectadas em indivíduos com PAg, pois uma alta 

proporção de indivíduos com PAg não demonstrou essa variante e essa observação suporta a 

possibilidade de que outros fatores possam provocar a doença.  

Hwang et al. (2014) analisaram as respostas de anticorpos séricos para a microbiota da 

periodontite crônica e periodontite agressiva, nas suas formas localizadas e generalizadas, 

onde realizaram comparações entre a colonização bacteriana, os níveis séricos de IgG e os 

índices de infecção em todas as categorias de diagnóstico. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os níveis séricos de IgG para o Aa, porém os autores 

mostraram que as respostas de IgG séricos para o Aa nas periodontites agressivas 

generalizadas (PAgG) são comparáveis aos da periodontite agressivas localizada (PAgL), mas 

superior em relação à periodontite crônica. 

Aspectos imunológicos e genéticos podem estar envolvidos na etiopatogenia da doença. 

Esses aspectos se misturam numa cascata complexa de reações e respostas do organismo ao 

agente infeccioso. Os fatores imunológicos são influenciados pela carga genética do indivíduo 

(CARVALHO et al., 2010). No sistema imune celular e humoral, diversas moléculas e células 

participam ativamente do processo de defesa e diferenças na população de células podem 

estar associadas a inúmeros fatores incluindo: herança genética do indivíduo, a presença ou 

ausência de um microrganismo específico, a severidade da agressão inicial, a duração e a 

severidade da doença periodontal (KINANE; LAPPIN, 2002; MENG et al., 2007). 

A interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral- alfa (TNF- α) são as citocinas mais 

estudadas e com fortes evidências sobre o seu papel na destruição do periodonto. No entanto, 

os níveis de outras citocinas como IL-2, IL-4, IL-5, IL-10 e interferon-gama (IFN-γ), também 

têm sido avaliados (MENG et al., 2007; ARTESE et al., 2011, CAFIEIRO; MATARASSO, 

2013).  

De acordo com Sánchez-Hernández et al. (2011), a IL-18 interage com a IL-1β, 

desempenhando papel importante na inflamação e imunidade. Ao interagir com a IL-12 induz 

o IFN-γ, ativando, assim, a resposta Th1. Estudos com a IL-18 sugerem que elas têm a 

capacidade de induzir a diferenciação de Th1 ou Th2, desempenhando um papel importante 

na patogênese da doença periodontal. Estes mesmos autores estudaram e compararam os 

níveis da IL-12 e IL-18 em amostras de tecido gengival e de soro de pacientes com 

periodontite crônica e periodontite agressiva. Na periodontite, foram detectados níveis 
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elevados de IL-18 no fluido gengival, indicando a participação dessa citocina no processo 

inflamatório periodontal. Os resultados mostraram níveis bem mais aumentados da IL-12 nos 

pacientes com periodontite agressiva, quando comparados com os de periodontite crônica e 

pacientes saudáveis. Porém, para a IL-18 não foram encontradas diferenças significativas. 

Estes achados sugerem mecanismos distintos de imunopatogênese entre a periodontite crônica 

e a agressiva. 

Jaradat et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de analisar polimorfismos da 

IL-10, que é uma citocina inibitória do processo inflamatório, em pacientes com periodontite 

crônica generalizada e periodontite agressiva localizada onde as frequências e as diferenças 

genotípicas foram calculadas pela relação de Pearson. A IL-10 pode ser crítica para o controle 

do balanço entre células TH1 e TH2 na periodontite crônica, onde o excesso desta citocina 

pode levar à inibição da resposta TH1 o que pode favorecer o desenvolvimento da resposta 

TH2 com menor destruição tecidual. Nos resultados, os autores encontraram quea frequência 

dos alelos 1087A e 597A foram significantemente mais comuns na periodontite crônica, 

sugerindo a utilização destes marcadores genéticos de polimorfismos da IL-10, enfatizando 

ainda mais as diferenças moleculares entre a periodontite crônica e a periodontite agressiva. 

Além da resposta Th1 e Th2, amplamente estudada, atualmente, muitos estudos tem 

sido feitos baseados numa nova linhagem de células T CD4+ efetoras produtoras de IL-17, 

nomeadas de Th17, que desenvolvem sinais distintos, antagonizados pelos produtos das 

linhagens Th1 e Th2 (WEAVER et al., 2006; ADIBRAD et al., 2012; HAJISHENGALLIS, 

2014). As células Th17 induzem a produção de quimiocinas e outras citocinas a partir de 

diversas células e estas recrutam principalmente neutrófilos e alguns monócitos para o local 

da inflamação, com ação importante contra infecções bacterianas e fúngicas extracelulares 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). Segundo Korn et al. (2007), a expansão e 

manutenção das células Th17 são controladas pela IL-23. 

Zy et al. (2012) avaliaram a presença dos níveis da IL-11 e IL-17 no fluido crevicular 

gengival (FCG) de pacientes com periodontite crônica generalizada (PCG) e periodontite 

agressiva generalizada (PAgG). Através de um ensaio imunoenzimático (ELISA) observaram 

que a quantidade total de IL-17 e IL-11 foi significativamente maior no grupo PAgG do que 

em grupos de PCG, sugerindo um potencial papel destas citocinas na etiopatogenia da doença. 

Enquanto isso, a diminuição da proporção de IL-11/IL-17 pode refletir um desequilíbrio entre 

as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias em diferentes doenças periodontais. Os 

autores sugerem que investigações com populações maiores são necessárias para esclarecer a 
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contribuição específica de IL-17 na patogênese da periodontite e para determinar o benefício 

terapêutico de IL-11 para a resolução da inflamação nas doenças periodontais. 

A detecção de níveis elevados de determinadas citocinas e anticorpos em pacientes com 

PAg, assim como a percepção do padrão de agregação familiar da doença, têm conduzido a 

realização de estudos com o objetivo de avaliar polimorfismos genéticos que possam estar 

associados com a maior ou menor produção de citocinas e anticorpos importantes na 

patogênese da doença e a hereditariedade dos genes polimórficos (CARVALHO; VIEIRA; 

TINOCO, 2007; STEIN et al., 2008). 

Carvalho et al. (2010) realizaram um mapeamento genético em 389 pacientes de várias 

raças em famílias clinicamente bem caracterizadas que apresentavam periodontite agressiva 

com o objetivo de estudar as variações genéticas localizadas no cromossomo 1 entre as 

regiões q24.2 e 1q31.3. Os autores investigaram os padrões da Expressão FAM5C em lesões 

de periodontite agressiva e suas possíveis correlações com fatores inflamatórios, 

imunológicos e patógenos comumente associado com as doenças periodontais. A expressão 

do RNAm do FAM5C apresentou-se maior em pacientes com periodontite agressiva quando 

comparados a pacientes saudáveis. Os resultados deste estudo suportam a hipótese de que o 

gene FAM5C contido na região 1q24.2 e 1q31.3 contribui para a etiopatogenia da periodontite 

agressiva. 

Os resultados da análise de segregação não são ainda um consenso quanto a forma de 

herança genética. Inúmeros polimorfismos genéticos têm sido investigados como possíveis 

marcadores da maior susceptibilidade a PAg como os polimorfismos do gene para a produção 

da IL-1, IL-4, IL-10, TNF-α, receptor Fc-gama, complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) e receptor de vitamina D (MENG et al., 2007). 

O reconhecimento dos antígenos e sua apresentação às células T é crucial para a 

resposta imune antígeno-específica eficiente contra o periodontopatógeno. A apresentação do 

antígeno e ativação das células T é realizada pelo MHC. Stein et al (2008), realizaram uma 

meta-análise, baseada em estudos de caso-controle, onde buscaram avaliar a associação entre 

polimorfismos para diferentes fenótipos da molécula de MHC humano e a periodontite 

agressiva ou crônica, em caucasianos. Os autores concluíram que alguns polimorfismos como 

o HLA-A9 e –B15 apresentam uma associação positiva com a periodontite agressiva e que 

novos estudos devem ser realizados para verificar o valor desses polimorfismos como 

potenciais marcadores de risco. 

Análises genéticas em brasileiros portadores da PAg ainda são escassas, no entanto, 

Carvalho, Vieira e Tinoco (2007), avaliaram o padrão de segregação da PAg em cinco 
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famílias brasileiras descendentes de africanos e o DNA de quatro indivíduos dessas famílias 

foi analisado utilizando-se um chip para genotipagem de mais de 10.000 polimorfismos. Os 

autores concluíram que o modo de herança da doença nessas famílias parece ser autossômico 

dominante com penetrância muito alta ou completa e que o gene TRAF5, que está envolvido 

em processos inflamatórios codificando uma proteína da família dos receptores de TNF, é um 

possível candidato para justificar a susceptibilidade a PAg. 

A busca por características que diferenciem a periodontite crônica e agressiva e que 

permitam um diagnóstico precoce da doença tem levado alguns pesquisadores a avaliar e 

quantificar a presença de células e citocinas no plasma sanguíneo, fluido gengival e 

periodonto. Entretanto, a literatura dispõe de poucos estudos que comparem essas 

características entre a periodontite crônica e a agressiva. Mesmo quando essas comparações 

foram feitas, conclusões definitivas não foram alcançadas pela existência de fatores 

ambientais como raça, idade, diabetes e fumo que também podem alterar a resposta imune-

inflamatória. Além disso, muitas citocinas e mediadores estão envolvidos na resposta do 

hospedeiro e um mapeamento da maior parte delas talvez seja importante para melhor 

diferenciação entre periodontite crônica e agressiva (MENG et al., 2007). 

 

2.2 ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA DOENÇA PERIODONTAL 

  

As principais células que participam do sistema imune são os leucócitos, também 

chamados de glóbulos brancos do sangue, que são originados na medula óssea e são 

responsáveis pela destruição de corpos estranhos que invadem nosso organismo. Existem 

vários tipos de leucócitos, que podem ser classificados de acordo com sua morfologia nuclear: 

mononucleares (linfócitos T, linfócitos B, células exterminadoras ou natural killer, monócitos, 

macrófagos e células dendríticas) ou polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) 

e mastócitos (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). Os macrófagos, os neutrófilos e as 

células dendríticas também podem ser classificados como fagócitos, por serem capazes de 

fagocitar (englobar) e destruir antígenos (invasores). Os macrófagos e as células dendríticas 

podem ser denominados células apresentadoras de antígenos, por serem capazes de expor, em 

sua superfície, fragmentos de antígenos fagocitados para serem reconhecidos por linfócitos. 

Os linfócitos, por sua vez, são as células-chave no controle da resposta imune. Divididos em 

linfócitos T e linfócitos B, são capazes de reconhecer especificamente os antígenos, 

diferenciando-os dos componentes próprios do organismo (CARRÉ et al., 2010; 

HAJISHENGALLIS, 2014).   
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A resposta imune está dividida em inata e adaptativa. A imunidade inata (natural ou 

nativa) é a linha de defesa inicial contra microrganismos. A mesma atua de maneira 

inespecífica e mantém-se inalterada com as repetidas exposições ao mesmo agente 

(MEDZHITOV; JANEWAY JUNIOR, 2000). A imunidade adaptativa (adquirida ou 

específica) possui notável especificidade para moléculas distintas, além de capacidade de 

memória, respondendo mais intensamente a exposições repetidas ao mesmo antígeno 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

A inflamação associada às respostas imune inata e adaptativa participa ativamente da 

patogênese da doença periodontal, podendo ser alterada por fatores intrínsecos (genéticos) e 

extrínsecos (ambientais) (SARAIVA et al., 2013). A imunidade inata (inespecífica) é 

constituída pela presença de barreiras físicas, químicas, fagócitos, células Natural Killers 

(NK) e moléculas efetoras. A resposta imune adquirida (específica) é formada por linfócitos, 

células apresentadoras de antígenos e imunoglobulinas (DENTINO et al., 2013).  

A primeira frente de defesa do hospedeiro consiste na resposta inflamatória inespecífica, 

que é caracterizada pela sua rápida ativação e pelos mecanismos de fagocitose. Os 

polimorfonucleares (PMNS) são as primeiras células a atuarem em respostas a antígenos 

bacterianos. Elas são atraídas da circulação para o tecido gengival por meios de estímulos 

quimiotáticos suscitados por microorganismos do biofilme (WOLF, RATEITSCHAK, 

RATEITSCHAK, 2006; LINDHE, LANG, KARRING, 2010).  

Os neutrófilos podem assumir um papel protetor ou destrutivo na doença periodontal. 

Pacientes que apresentam desordens neutrofílicas apresentam maior susceptibilidade à doença 

periodontal, pois podem apresentar uma deficiência quantitativa dos neutrófilos, como é o 

caso das neutropenias e/ou podem apresentar anormalidades qualitativas dessas células, como 

alterações na aderência, quimiotaxia e atividade microbicida. Estas alterações levam a 

concentrações elevadas de metaloproteinases teciduais (MMPs). Portanto, as disfunções 

neutrofílicas são fatores de risco para a periodontite, por diminuir a resistência do hospedeiro 

em relação à infecção periodontal e à microbiota subgengival (MIZUNO et al., 2010).  

As células apresentadoras de antígeno (APCs) são um grupo heterogêneo de células 

imunocompetentes que medeiam a resposta imune celular por processamento e apresentação 

de antígenos para as células T. Entre as células tradicionais que apresentam antígenos estão os 

macrófagos, células dendríticas, células de langerhans e linfócitos B. (OHLRICH; 

CULLINAN; SEYMOUR, 2009). As células dendríticas constituem uma família de células 

apresentadoras de antígeno (APCs) oriundas de progenitores hematopoiéticos da medula 

óssea com capacidade para interagir com os linfócitos T e B e modular as suas respostas. 
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Essas células dendríticas agem reconhecendo, processando e apresentando os antígenos aos 

linfócitos T, que em conjunto com algumas citocinas, são mediadores importantes na 

patogênese da doença periodontal (BERGLUNDH; LIJENBERG; LINDHE, 2005).  

Cury et al. (2008), realizaram um estudo com o objetivo de comparar quantitativamente 

a destruição de subpopulações de células dendríticas na periodontite crônica e na gengivite e 

concluiu que o número de células de Langerhans, no epitélio oral e células dendríticas 

intersticial na lâmina própria é maior na periodontite quando comparadas com a gengivite e, 

que isto pode contribuir para o diferente padrão de resposta do hospedeiro. Existe uma 

alteração de número, distribuição e maturação das células de Langerhans entre pacientes 

idosos e jovens com periodontite crônica, que pode estar associada com alterações na 

maturação celular como resposta aos elementos bacterianos (ARTESE et al., 2011).  

Existem dois tipos de respostas imunes adaptativas: a resposta humoral (mediada por 

anticorpos, produzidos pelos linfócitos B) e a celular (mediada pelos linfócitos T auxiliares e 

citotóxicos). As células T dividem-se em duas classes principais, de acordo com as proteínas 

de superfície celular que expressam (CD4 e CD8) que possuem funções efetoras distintas. 

Essas células diferem na classe de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) que reconhecem, o qual pode ser de classe I e II. O MHC, por sua vez, possui 

estrutura e padrão de expressão diferente nos tecidos do corpo. Assim, a proteína de superfície 

celular CD4 se liga à molécula de classe II (presente nas células dendríticas, linfócitos B, 

macrófagos e outros tipos celulares como células epiteliais e endoteliais do timo), enquanto 

que CD8 se liga a molécula de classe I (presente em praticamente todas as células nucleadas) 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012).  

Os anticorpos presentes no fluido crevicular interagem com algumas bactérias ali 

presentes e, dessa forma, inibem a aderência bacteriana inicial e a co-agregação de bactérias 

subsequentes, além de reduzir potencialmente o seu número por meio de lise e/ou fagocitose, 

impedindo, com isso, a invasão das bactérias nos tecidos periodontais (OFFENBACHER; 

BARROS; BECK, 2008).  

Indivíduos com periodonto sadio apresentam elevados níveis de anticorpos contra os 

microorganismos periodontais, principalmente anticorpos pertencentes às classes IgA, IgG e 

IgM. No entanto, indivíduos doentes apresentam títulos de anticorpos ainda mais elevados e 

quanto maior a severidade da doença periodontal, certamente, maior será esse título de 

anticorpos (NEWMAN et al., 2012). 

O papel dos linfócitos na progressão da doença periodontal já vem sendo estudado ao 

longo dos anos. Sabe-se que na gengivite, há predominância dos linfócitos T sobre os 
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linfócitos B, ao passo que na periodontite esses parâmetros se invertem. Estudos têm 

mostrado que a periodontite tem uma predominância das células B, com as células T atuando 

no papel imunorregulatório da doença (GEMMELL; YAMAZAKI; SEYMOUR, 2007). 

A natureza da resposta imune adaptativa depende de uma interação complexa entre 

várias redes imunológicas.  O equilíbrio entre a ativação das células Th1 e Th2 determina a 

evolução final de muitas infecções, com as células Th1 promovendo e as células Th2 

suprimindo a defesa contra microorganismos intracelulares (MOSMANN et al.,1986; 

GAFFEN, HAJISHENGALLIS, 2008; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

As células efetoras do subgrupo Th1 das células T auxiliares CD4+ reconhecem os 

antígenos dos microorganismos que foram ingeridos por macrófagos. As células Th1 são 

mediadas predominantemente por células da resposta imune, por secretar Interleucina2 (IL-2) 

e IFN-γ. A função secundária das células Th1 é a supressão de células B e de plasmócitos. Em 

contraste, células Th2 induzem predominantemente células B humorais, responsáveis pelas 

respostas imunes através da secreção de interleucina4 (IL-4), interleucina 5 (IL-5) e 

interleucina 10 (IL-10), enquanto que sua função secundária é a supressão de células T. 

Portanto, imuno-controle depende do equilíbrio entre estas duas subpopulações de células T 

(OHLRICH; CULLINAN; SEYMOUR, 2009; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

Na última década, muitos estudos foram realizados com o intuito de delinear o perfil de 

citocinas e eventos celulares nas respostas Th1 e Th2 na doença periodontal. A resposta via 

Th1 parece estar relacionada com a lesão estabilizada, sem perda das estruturas do periodonto, 

enquanto que a resposta via Th2 parece estar relacionada com a progressão da lesão 

periodontal. O controle da resposta imunológica via Th1 e/ou Th2 é essencial no mecanismo 

imunorregulatório na periodontite crônica. A natureza do antígeno, a apresentação do 

antígeno e a resposta imune inata são fatores importantes na exibição de um perfil 

imunológico via Th1 ou Th2 (GEMMELL, SEYMOUR, 2004; ARTESE et al., 2011; 

ADIBRAD et al., 2012; DENTINO et al., 2013)..  

As subpopulações Th1 e Th2 de células T determinam a resposta à infecção com base 

no padrão de citocinas liberadas. As células T helper CD4+, também chamadas de células T 

reguladoras (Tregs), tem recebido um intenso foco desde a década passada, devido ao seu 

papel na regulação da rede que controla as respostas imunes. A presença de células T 

reguladoras tem sido relacionada a diversas respostas imunes, tais como alergia, asma, 

dermatite atópica, rinite, dermatoses inflamatórias, psoríase, líquen plano e leishmaniose e 

recentemente, têm sido descritos na doença periodontal (BENEDETTO et al., 2013). 
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As células Treg têm importante função imunorregulatória na patogênese da doença 

periodontal. Gemmell, Yamazaki e Seymour (2007) sugeriram que essas células possuem 

relevante papel na homeostasia dos tecidos periodontais e estão envolvidas tanto nos 

processos de destruição quanto de reparo nos tecidos gengivais durante a periodontite crônica.  

As células Treg são capazes de regular a resposta imunológica por produzirem e 

secretarem IL-10 e TGF-β, citocinas anti-inflamatórias. Tais células podem controlar o 

aparecimento de doenças inflamatórias e também a resposta imunológica antipatógenos. As 

células Treg (CD4+, CD25+, Foxp3+) podem ser convertidas em células produtoras de IL-17 

quando cultivadas com células dendríticas seletivamente ativadas via dectina-1 (OSORIO et 

al., 2008). Estudos, in vitro, mostram que quando as células Treg surgem antes da 

diferenciação das células Th0 em Th17, há inibição da diferenciação em Th17 frente às 

bactérias da periodontite, sugerindo que o momento de chegada das células Treg nos 

diferentes estágios da doença periodontal pode interferir na gravidade e controle da doença 

(WEAVER et al., 2006; ADIBRAD et al., 2012).  

Na periodontite, indivíduos geneticamente predispostos, na presença de bactérias 

periodontopatogênicas, desencadeiam uma resposta imune inflamatória onde macrófagos 

ativados secretam citocinas inflamatórias e células T auxiliares produzem IL-17, ativador do 

RANKL e TNF-α. A inflamação e a produção de RANKL, que é a citocina chave responsável 

pela ativação de osteoclastos, pode causar uma excessiva ativação dos osteoclastos. Isso 

resulta em uma dissociação entre a formação óssea e a reabsorção, levando à perda óssea.  

 Em uma perspectiva de modular a resposta imune do paciente, muitos estudos têm sido 

feito baseados nos conhecimentos das células troncos mesenquimais. As células troncos 

mesenquimais (MSCs) são células indiferenciadas com capacidade de auto renovação e 

multiplicação. Portanto são potentes imunomoduladoras e são conhecidas por serem 

adequadas para a regeneração de tecidos. As MSCs podem inibir a resposta imune através da 

supressão de células T, indução de células T reguladoras e convertendo as células dendríticas 

e os macrófagos para um fenótipo de regulação. Além disso, a modulação genética pode 

aumentar o potencial terapêutico das MSCs. A modulação da resposta imune, a promoção da 

regeneração óssea e a inibição da reabsorção óssea podem produzir significativa melhora no 

resultado do tratamento, quando combinados com as modalidades de tratamento 

convencionais (HOÇOYA; JARDINI, 2010; RACZ et al. 2014). 

Com as novas descobertas sobre a modulação da resposta inflamatória no periodonto e 

da perda óssea alveolar, novos caminhos surgem como estratégia terapêutica para a 

periodontite. A cascata de adesão dos neutrófilos para transmigração em resposta a infecção 
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ou inflamação é um paradigma chave na imunidade. A molécula Del-1 (Developmental 

endothelial locus-1) é um dos vários inibidores endógenos recentemente identificados da 

cascata de adesão de leucócitos. Del-1 compete com a molécula de adesão intercelular-1 

(ICAM-1) em células endoteliais para se ligarem ao LFA-1 da integrina em neutrófilos, 

regulando assim o recrutamento de neutrófilos e a inflamação local. Neste trabalho os autores 

mostraram que o Del-1 pode inibir a expressão de IL-17, suprimindo o recrutamento de 

neutrófilos e a patologia associada à inflamação no modelo da periodontite.  Portanto, mais 

pesquisas são necessárias para se conhecer o complexo mecanismo que envolve toda a 

complexidade da resposta imunológica de cada indivíduo e o DNA bacteriano para se pensar 

em alvos terapêuticos alternativos para o tratamento da periodontite 

(HAJISHENGALLIS; SAHINGUR, 2014). 

 

2.3  RESPOSTA Th17 NA DOENÇA PERIODONTAL 

 

Nas doenças inflamatórias crônicas, as citocinas desempenham um papel importante na 

iniciação, progressão e modulação da inflamação periodontal. A importância das 

subpopulações Th1, Th2, Th17 e a natureza das citocinas por elas produzidas na inflamação 

periodontal têm sido alvo de diversas investigações (ZY et al., 2012; DUTZAN et al., 2012; 

HAJISHENGALLIS, 2014).  

A diferenciação das células T CD4+ virgens em efetoras inicia-se através da ligação do 

receptor das células T (TCR) e de moléculas co-estimuladoras (como CD40, CD28 e CD36) 

na molécula de MHC de classe II presente nas células apresentadoras de antígenos (APCs) 

juntamente com a presença de citocinas específicas produzidas pela imunidade inata (TAO et 

al., 1997; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). Em seguida, há a polarização das células T 

auxiliares, diferenciando-se em Th1, Th2, Th17 ou Treg (LUCKHEERAM et al., 2012). 

A polarização das células T auxiliares para o seu fenótipo Th17 se dá na presença das 

citocinas IL-6, IL-1 e IL-23 (advindas das células dendríticas que respondem a patógenos 

particulares, como bactérias e fungos, ou endocitam células do hospedeiro que sofreram 

apoptose). Estas ativam o fator de transcrição STAT3 que juntamente com o RORγt 

(Retinoid-Acid Receptor-related Orphan Receptor gamma t) induzem a resposta tipo Th17 

(IVANOV et al., 2006; YANG et al., 2012; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

O RORγt é um fator de transcrição expresso por linfócitos fetais que participam na 

formação de linfonodos, timócitos imaturos e outros tipos celulares (EBERL et al., 2004; 

MANGAN et al., 2006; YANG et al., 2007). Ivanov et al. (2006) descreveram que o RORγt, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hajishengallis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24736701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sahingur%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24736701
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também está expresso em células Th17 e, mais especificamente, em células T produtoras de 

IL-17 presentes na lâmina própria intestinal. Estes dados demonstraram a importância do 

RORγt, na diferenciação de células Th17.  

 Depois de diferenciadas as células Th17 secretam IL-21 que juntamente com TGF-β 

induz a expressão de RORγt, amplificando a resposta Th17 (KORN et al., 2007). A 

polarização Th17 pode ser favorecida também indiretamente através do TGF-β, pois, por ser 

um supressor potente da diferenciação dos fenótipos Th1 e Th2, remove o efeito inibidor 

desses dois tipos celulares permitindo a polarização para o fenótipo Th17 (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2012). A IL-23 atua também estabilizando a diferenciação das células 

Th17, além de conduzir à maturação do fenótipo das mesmas (KORN et al., 2007).  

As células Th17 e Treg apresentam diferentes papéis na patogênese das doenças 

infecciosas; entretanto, ambas as populações de linfócitos T são provenientes das mesmas 

células precursoras. Células T precursoras expostas ao fator transformador do crescimento 

(TGF-β) aumentam a síntese do fator de transcrição forkhead Box P3 (FOXP3) e se 

diferenciam em células Treg. Por outro lado, células precursoras expostas ao TGF-β e a IL-6 

se diferenciam em células Th17, sendo o RORγt o principal fator de transcrição associado às 

células Th17 em humanos (TESMER et al., 2008). Desta maneira, quando o sistema imune 

está em repouso, o TGF-β proporciona a proliferação de células Treg na tentativa de conter o 

processo inflamatório. Entretanto, quando existe uma infecção estabelecida, há produção de 

IL-6 pelo sistema imune inato o qual inibe a formação de células Treg e induz a diferenciação 

de células Th17 pró-inflamatórias. Além disso, após diferenciação celular, a IL-23 é 

importante para expansão, proliferação e sobrevivência da população de células Th17 no sítio 

infectado, e que com o aumento dos níveis de IL-23, ocorre também um aumento significativo 

dos níveis de IL-17 (CHENG; HUGHES; TAAMS, 2014).  

As células Th17 representam uma subpopulação de linfócitos produtores de IL-17, que 

é uma citocina pro-inflamatória que compartilha as ações biológicas da IL-1B e do TNF-α, 

incluindo o estímulo para produção de mediadores pro-inflamatórios como IL-1, IL-6, TNF-α, 

metaloproteinases e quimiocinas por diferentes tipos celulares. A IL-17 é um membro da 

família de citocinas que contém a IL-17A (também chamada de IL-17), IL-17B, IL-17C, IL-

17D, IL-17E (também nomeada de IL-25) e IL-F (KAWAGUCHI et al., 2004; ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2012). Esta citocina é produzida através da expressão de genes 

encontrados no cromossomo 1 em camundongos e no cromossomo 6 em humanos (KORN et 

al., 2007). Diversos tipos de células produzem esta citocina, tais como as células T CD4+, 
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células T CD8+, células NK e neutrófilos. Existem evidências da produção de IL-17 por 

células T CD4+ de memória (AGGARWAL et al., 2003; LANGRISH et al., 2005).   

Vários estudos apontam que a IL-17A pode estimular células epiteliais e endoteliais e 

células fibroblásticas para produzirem IL-6, IL-8 e prostaglandina E2. Sugere-se que a IL-

17A é capaz de induzir a osteoclastogênese devido a indução de RANKL em células 

osteoblásticas. Isto pode estar relacionado com atividade de reabsorção óssea osteoclástica 

nas doenças periodontais. A principal função da IL-17 é mediar a inflamação, por estimular a 

produção de citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral (TNF-β), IL-1b e IL-6 e 

citocinas inflamatórias que promovem o recrutamento de neutrófilos e macrófagos. Assim, 

parece que as células Th17 agravam a doença periodontal inflamatória ativando as células 

adjacentes a produzirem mais mediadores inflamatórios. Estes, por sua vez, geram um ciclo 

positivo para a amplificação da reação inflamatória que resulta na destruição dos tecidos 

(ADIBRAD et al., 2012). 

Dutzan et al. (2012) avaliaram a expressão relativa de várias citocinas em tecidos 

gengivais de pacientes com periodontite crônica associando com parâmetros clínicos da 

doença. Foram coletadas 10 amostras de biópsias gengivais de periodontite crônica e 8 casos 

controle. As expressões de RNAm de IL-21, IL - 1β, IL-6, IL-17, IL-23, IL-10 e do fator 

transformador de crescimento-β1 (TGF-β1) foram quantificados utilizando o RT-PCR. Como 

resultados encontraram uma expressão mais significativa de IL-21, IL-1β, IL-6, IL-17 e IL-

23p19 nos casos de periodontite e a IL-21 demonstrou correlações positivas e significativas 

com profundidade de sondagem e nível clínico de inserção. Portanto, a IL-21 pode 

desempenhar um papel na destruição de tecidos que caracteriza a doença periodontal crônica. 

Além das moléculas inflamatórias clássicas como TNF-α e de citocinas Th1 como IFN-

γ, estudos atuais também demonstram que há uma participação importante de IL-17 no 

desenvolvimento da doença periodontal. A IL-17 tem demonstrado ter um importante papel 

na progressão da reabsorção óssea. As células Th17 apresentam uma expressão de RANKL 

em sua superfície, superior à expressão desta molécula por células Th1 e vem sendo muito 

relacionada a perda óssea em doenças inflamatórias. A IL-17 é uma citocina produzida 

principalmente por células Th17 e que é considerada um regulador positivo da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias e RANKL em diversos tipos de células (SATO, 2008). Estudos 

indicam que a IL-17 parece ser um indutor menos potente de fatores osteoclastogênicos 

quando comparados ao TNF-α e IL-1, porém a IL-17 é capaz de induzir a expressão de TNF-α 

e IL-1 ampliando sua resposta inflamatória, aumentando também a expressão do RANKL 

(YU et al., 2007). 
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A IL-17 parece ser um importante mediador da inflamação, especialmente nas respostas 

dominadas por neutrófilos. Esta conexão é intrigante pelo fato da expressão da IL-17 estar 

restrita às células T, que estão associadas com uma resposta imune adaptativa, enquanto os 

neutrófilos são vistos principalmente como mediadores da imunidade inata.  Postula-se que 

através da secreção IL-17, que posteriormente induz quimiocinas, aconteça um recrutamento 

mais rápido e mais eficaz de neutrófilos, funcionando como um elemento de defesa do 

hospedeiro. Por outro lado, a superprodução de IL-17 pode agravar reações inflamatórias e 

contribuir para a lesão de tecidos.  Em tais situações a IL-17 pode ser vista como um potencial 

alvo para a intervenção terapêutica (BENEDETTO et al., 2013). 

Zhao et al. (2011), com o objetivo de avaliar os efeitos da terapia periodontal não 

cirúrgica em pacientes chineses com periodontite crônica, analisaram os níveis das citocinas 

produzidas por células Th1, Th2 e Th17 (IL-17, IL-21, IFN-γ/IL-4) no fluido gengival de 30 

pacientes com periodontite crônica, antes e após tratamento. A expressão de fatores de 

transcrição (RORγt, T-bet e o GATA-3) em sangue periférico foi medida por PCR em tempo 

real, e os níveis de células Th17 em células T CD4 (+) foram determinadas por citometria de 

fluxo. Após o tratamento, os níveis de IL-17 e IL-21 foram regulados negativamente (P < 

0,05), e o de IL - 4 foi aumentado (P < 0,05), mas não foram observadas diferenças no nível 

de IFN-γ (P > 0,05). De modo correspondente, a expressão de RORγt diminuiu 1,99 vezes (P 

< 0,05), e o GATA-3 aumentou 1,76 vezes (P < 0,05). No entanto, não houve diferenças no 

nível de T-bet (P> 0,05). Além disso, a quantidade de células Th17 no sangue periférico foi 

reduzida (P < 0,05), em especial a IL-17. Estes resultados sugerem que as células Th17 

podem desempenhar um papel destrutivo no equilíbrio imunológico da periodontite. O efeito 

das células Th1 parece não ser significativo, enquanto que as células Th2 teriam um efeito 

protetor. 

Honda et al. (2008) procurando entender a progressão de gengivite para periodontite no 

contexto do paradigma Th1/Th2 estudaram e compararam o perfil de expressão gênica de 

moléculas relacionadas com as células Th17. Foram coletadas 47 amostras gengivais, sendo 

23 de gengivite e 24 de periodontite crônica, onde as expressões das IL-17A, IL-17F, CCR4, 

CCR6, IL-12 e p35 de IL-23 p19 foram avaliadas através do RT-PCR. Os autores observaram 

a expressão elevada de IL-17 e IL-12 na periodontite, fornecendo uma nova visão sobre a 

célula T mediando a imunopatogênese da doença periodontal. 

As células Th, sob diferentes estímulos, podem assumir assim 3 diferentes fenótipos 

(Th1, Th2 e Th17) que podem ser distinguidos baseado no perfil de citocinas produzidas por 

elas. As células Th1 produzem citocinas características denominadas IL-2, IFN-γ, TNF-β, IL-
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12; as células Th2 secretam ativamente IL-4, -5, -10 e -13 e, as células Th17 secretam, 

principalmente, a IL-17, IL-21e IL-22 (CARDOSO et al., 2009; ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2012). 

É visto na literatura que, tanto o receptor de células T quanto sinais enviados via 

citocinas, são requeridos para diferenciação das células T. Para tanto, fatores de transcrição 

específicos para as células T, tais como fator nuclear de células T ativadas (NFATs), fator 

nuclear κB (NFκB) e os fatores de transcrição STAT4 e STAT6 são requeridos nesse 

processo. Além deles, outros fatores de transcrição também são ativados para a diferenciação 

das linhagens de células Th como o T-bet (fator de transcrição para linhagem Th1), GATA-3 

(fator de transcrição para linhagem Th2) e RORyt (fator de transcrição para linhagem Th17) 

(MANGAN et al., 2006; ZHAO et al., 2011; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

Diferentemente das subpopulações Th1 e Th2, as células Th17 não expressam os fatores 

de transcrição T-bet ou GATA-3 indicando que elas representam uma subpopulação distinta. 

Os fatores de diferenciação desta subpopulação (TGF-β, IL-6 ou IL-21), o fator de 

crescimento e estabilização (IL-23) e os fatores de transcrição (STAT3, RORγt e RORα) que 

estão envolvidos com o desenvolvimento das células Th17 já foram identificados (MANGAN 

et al., 2006; KORN et al., 2009; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

É muito provável que o desenvolvimento de uma subpopulação Th dependa da natureza 

do patógeno invasor, da rota e da dose do antígeno, como também de fatores genéticos do 

hospedeiro. Contudo, os fatores mais claramente definidos em determinar esta diferenciação a 

partir das células T virgens são as citocinas presentes no início da resposta imune e no estágio 

de ligação ao receptor de célula T (GARLET, 2010). 

Devido aos diferentes efeitos das citocinas produzidas no periodonto frente às agressões 

locais, o recrutamento seletivo e/ou ativação dos clones das células CD4+ Th, provavelmente 

determinará o resultado da doença periodontal nos sítios acometidos por ela, seja através de 

uma inflamação crônica, destruição dos tecidos de suporte ou pela sua reparação (ADIBRAD 

et al., 2012). 

A periodontite agressiva apresenta níveis elevados de determinadas citocinas e 

anticorpos, que podem diferenciá-la de uma gengivite e até mesmo de uma periodontite 

crônica. Baseados nestes conhecimentos, Schenkein et al. (2010) avaliaram através do ELISA 

a concentração da IL-17 sérica em 67 pacientes com o periodonto saudável (PS), 53 com 

periodontite agressiva localizada (PAgL) e 49 pacientes com periodontite agressiva 

generalizada (PAgG). A IL-17 foi detectada nos soros de indivíduos adultos saudáveis (1,9 

+/- 2,0 pg/ml), mas estava presente em concentrações significativamente maiores nos soros de 
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pessoas com PAgL (7,6 +/- 2,2 pg/ml) e PAgG (17,1 +/- 2,3 pg/ml). A análise multivariada 

demonstrou associação na concentração de IL-17 com perda de inserção periodontal, 

principalmente nos pacientes com PAg. Portanto, a resposta Th17 pode ser mais presente na 

PAg, e IL-17 pode desempenhar um papel na patogênese da periodontite agressiva. 

Nos últimos anos observou-se que em certas condições, as células Th17 e suas 

moléculas efetoras (IL-17, IL-21, IL-22, GM-CFS e CCL20) estão associadas com a 

patogênese de várias doenças autoimunes e inflamatórias, como: artrite reumatóide, lúpus 

eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, psoríase, doença intestinal inflamatória, alergia e 

asma (PICCINNI et al., 2013). 

As doenças periodontais (DP) e artrite reumatóide (AR) compartilham diversas 

semelhanças patológicas relacionadas, sobretudo, as alterações no perfil e níveis de citocinas 

e de seus antagonistas. Assim, este desequilíbrio imuno-inflamatório é responsável pela maior 

parte do dano tecidual observado na progressão dessas doenças. O papel da Th17 e do eixo 

IL-23/IL-17 na imunopatogenia da doença periodontal ainda é desconhecido e pouco 

investigado. Entretanto, a maior parte das evidências sugere uma ação pró-inflamatória de IL-

17 na patogênese da DP como verificado para a AR, seja pela sua presença em maiores níveis 

nos sítios periodontais doentes, seja pela indução da produção de outros mediadores 

inflamatórios por diferentes tipos celulares. Neste contexto, diferentes linhas de evidência têm 

sugerido um papel relevante do eixo inflamatório denominado IL-23/IL-17 na patogênese da 

artrite reumatóide através da cooperação e/ ou sinergismo com outras citocinas como IL-1β e 

TNF-α, com subsequente amplificação da inflamação ou alterações no eixo RANK-

RANKL/OPG (osteoclastogênese), confirmando a participação de IL-23 e de IL-17 no 

processo de reabsorção óssea (MENG et al., 2007; BENEDETTO et al., 2013).  

Vários estudos indicam que a IL-23 está diretamente ligada na iniciação e progressão da 

doença periodontal. Himani, Prabhuji e Karthikeyan (2014), avaliaram os níveis de IL-

23 através de ELISA no fluido gengival de 54 indivíduos sistemicamente saudáveis e que 

apresentavam gengivite, periodontite crônica e com grupo controle com o periodonto 

saudável, antes e após a terapia periodontal básica, constituída de raspagem alisamento 

corono radicular e orientações de higiene bucal.  A concentração da IL-23 foi medida 

utilizando o método ELISA. Após o tratamento periodontal básico, específico para cada caso, 

encontraram uma diminuição dos níveis da IL-23 no fluido gengival, proporcional ao grau da 

inflamação do periodonto, podendo-se especular que a IL-23 tem um possível papel na 

patogênese da doença periodontal.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Himani%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23721589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prabhuji%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23721589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karthikeyan%20BV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23721589
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A IL-23 é constituída pela subunidade p19 específica e forma a subunidade p40 com IL-

12. Ambas são produzidas pelas APCs ativadas, tais como as células dendríticas e 

macrófagos. É um membro de uma família de citocinas estruturalmente relacionadas (IL-6 e 

IL-12), sendo seus receptores estruturalmente relacionados aos receptores de IL-6 e IL-12. 

Suas funções fazem uma ponte entre a imunidade inata e adquirida. O receptor de IL-23 é 

expresso nas células T e células NK, e consiste em um heterodímero de uma cadeia única IL-

23R e a cadeia IL-12Rβ1. Estudos com camundongos knockout desprovidos da cadeia p19 

revelaram que IL-23 contribui para o processo inflamatório de doenças auto-imunes, 

incluindo a encefalomielite alérgica experimental (um modelo da esclerose múltipla). Além 

disso, a IL-23 parece ser importante para resistência a algumas bactérias, incluindo o 

microrganismo gram-negativo Klebsiella pneumoniae (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2012).  

A IL-23 envia sinais através do complexo receptor heterodimérico, amplificando e 

estabilizando a resposta Th17 em reações inflamatórias crônicas (KORN et al., 2007; 

CARDOSO et al., 2009). Além disso, IL-23 não é requerida para indução inicial da produção 

de IL-17 por células T virgens tanto in vitro quanto in vivo. Assim, tem sido proposto que a 

IL-23 pode desempenhar um papel na manutenção e estabilização do fenótipo Th17 ou na 

sobrevivência de células Th17 (MCGEACHY et al., 2007; HAJISHENGALLIS, 2014).   

Evidências sugerem que IL-12 e IL-23 podem ser produzidas em resposta a diferentes 

estímulos. Enquanto os produtos microbianos preferencialmente estimulam IL-12, a ativação 

das células dendríticas com PGE2, ATP ou anticorpo anti-CD40 leva ao aumento da 

expressão de IL-23. Assim, a IL-12 e IL-23 podem competir pela subunidade p40 e são 

induzidas por estímulos distintos, sendo também discutido que estas citocinas não são 

produzidas simultaneamente pelas mesmas APCs. Enquanto a IL-12 aumenta a resposta Th1, 

a IL-23 é importante para manter as células Th17, bem como para a produção de IL-17 

(KORN et al., 2007; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). IL-12 é um importante fator de 

crescimento para as células Th1, células T CD8+, células T regulatórias e Th2, mas inibe 

fortemente a indução de IL-17A em células T CD4+ (LAURENCE et al., 2007; KASTELEN; 

HUNTER; CUA, 2007).  

Qi et al. (2013), baseados em evidências científicas que apontam para uma forte ligação 

entre doenças periodontais (DP) e doenças cardiovasculares (DCV), analisaram os níveis 

séricos da IL-23 e IL-17 em 97 paciente divididos em 4 grupos: grupo 1, pacientes DCV e 

DP; grupo 2, DCV; grupo 3, DP e grupo 4 pacientes saudáveis.  Os níveis séricos da IL-23 / 

IL-17 foram detectados por ELISA. Os resultados mostraram que os níveis séricos de IL-23 / 
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IL-17 nos grupos 1, 2 e 3 eram mais elevados em comparação com o grupo 4. O Grupo 1 

manifestou o nível mais elevado de IL-23 / IL-17. A correlação positiva entre os níveis da  IL-

23 e IL-17 foi visto nos três grupos de pacientes; grupos 1 e 3 também apresentaram 

correlações positivas significativas com a profundidade de sondagem e perda de inserção. Os 

resultados indicam que pode haver uma associação entre a periodontite e DCV, e o eixo 

da  IL-23/IL-17 pode desempenhar um papel importante no processo patológico de ambas as 

doenças.  

Luo et al. (2013) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a expressão da IL-

22, IL-22R e IL-23 nos tecidos moles periimplantar entre o grupo de pacientes com 

periimplantite e grupo controle saudável, através de análise imuno-histoquímica e do PCR.  

Este estudo concluiu que há um aumento do nível da expressão da IL-22 e IL-23 em pacientes 

com periimplantite, que podem induzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias afins e pode 

ainda ter um papel crucial na reparação e reconstrução dos tecidos periimplantar.  

Embora o mecanismo preciso pelo qual a IL-6 e TGF-β induz a diferenciação das 

células Th17 não tenha sido determinado, a combinação destas duas citocinas leva à 

subsequente superexpressão do fator de transcrição denominado ROR-γt, que por sua vez 

ativa o STAT3, requeridos para a diferenciação dessas células. Acredita-se que a ligação de 

IL-6 com seu receptor leva ao recrutamento de STAT3 e em menor escala do STAT1. Sinais 

de IL-23 para células T parecem requerer o STAT3 e em menor escala o STAT4. Enquanto o 

STAT4 é dispensável para a diferenciação das células Th17, o mesmo parece importante para 

a expansão destas células dirigida pela IL-23 (CHEN et al., 2006; MATHUR et al., 2007).  

Nos últimos anos, a relação recíproca entre as células do sistema imunológico e o 

sistema ósseo foi descoberta gradualmente. Células Tregs e células Th17 são subconjuntos 

das células T CD4 + identificadas recentemente, e o equilíbrio entre eles é particularmente 

essencial para a manutenção da homeostase imunológica. Nas doenças ósseas inflamatórias é 

encontrado um desequilíbrio quantitativo e funcional entre as células Th17 e Treg, sugerindo 

que elas estão envolvidas no desenvolvimento destas doenças. As células Th2, por sua vez, 

tem um papel osteoprotetor. Com o objetivo de compreender melhor o papel das células Th17 

na doença periodontal, Behfarnia et al. (2013) realizaram um estudo comparativo entre os 

marcadores de células Th17 (RORγt, e IL-17) com os marcadores das células Th2 (IL-4 e o 

GATA-3) em tecidos periodontais saudáveis e tecidos com periodontite crônica. Os níveis de 

IL-17, RORγt, IL-4 e a expressão do RNAm de GATA-3 foram medidos em ambos os 

grupos, utilizando RT-PCR quantitativo.  Os resultados mostraram que os níveis da expressão 

da IL-4, GATA-3, IL-17 e RORγt aumentaram significativamente nas lesões periodontais 
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quando comparados com o grupo controle (periodonto saudável). Em lesões periodontais, os 

níveis da IL-17 são significativamente maiores do que a IL-4, que desempenha um papel 

protetor contra a perda de osso alveolar. 

Adibrad et al. (2012), com o objetivo de compreender melhor a resposta das células 

Th17 na doença periodontal, avaliaram 30 pacientes com periodontite crônica (PC) e 30 

pacientes controle com periodonto clinicamente saudável, através dos marcadores para as 

proteínas IL-17 e RORγt. Eles detectaram expressão do gene da IL-17A em todos os pacientes 

com PC e em quase todos os pacientes controle, e para o RORγt a marcação positiva foi de 28 

para PC e 18 para os pacientes controles. Houve correlação positiva entre as expressões do 

gene da IL-17 A e RORγt nas lesões. Os autores sugeriram que estes fatos podem ser 

decorrentes da modulação da resposta Th1 e do aumento das reações inflamatórias via 

mediadores derivados de fibroblastos na DP, e assim a IL-17 passa a ter um papel patogênico 

na DP. A expressão elevada de IL-17 e do fator de transcrição RORγt, na periodontite crônica 

em comparação com o periodonto saudável, sugere que eles podem desempenhar um papel 

essencial na imunopatogênese das doenças periodontais. O RORγt, pode ser um marcador 

específico, o que pode ajudar na caracterização das células Th17, juntamente com IL-17. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O propósito deste estudo foi avaliar a expressão imuno-histoquímica da IL-17, IL-23 e 

RORγt em amostras humanas de tecidos gengivais saudáveis, com gengivite induzida por 

biofilme dental, periodontite crônica e periodontite agressiva, e correlacionar esta imuno 

expressão com alguns parâmetros clínico-patológicos, objetivando um maior entendimento da 

participação da resposta Th17 na patogenia da doença periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 



 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer n° 650.638.  

Todos os indivíduos pré-selecionados para essa pesquisa foram informados da 

natureza, benefícios, possíveis riscos do presente estudo e seu direito de desistência durante 

qualquer etapa do mesmo. Foram incluídos pacientes que, após a leitura e entendimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), realizado em um 

ambiente reservado e de forma individual, aceitaram participar da pesquisa mediante 

assinatura do mesmo, atestando que estão cientes do objetivo da pesquisa e concordam em 

participar da mesma.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

  

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva observacional baseada em 

estudo morfológico e análise da expressão imuno-histoquímica dos anticorpos para IL-17, IL-

23 e RORγt envolvidas na resposta Th 17 em espécimes humanos de gengivas clinicamente 

saudáveis, com gengivite induzida por biofilme dental e gengivas obtidas de sítios com 

periodontite crônica e periodontite agressiva.  

 

4.3 AMOSTRA 

 

A amostra envolvida nesta pesquisa foi intencional composta por 119 espécimes de 

tecidos gengivais, obtidos de 90 indivíduos sem alterações sistêmicas e não fumantes que 

necessitavam de procedimentos periodontais ressectivos (para fins estéticos ou curativos) e 

que tinham o diagnóstico clínico de gengiva clinicamente saudável (n.32), gengivite induzida 

por biofilme dental (n.30), periodontite crônica (n.32) e periodontite agressiva (n.25). Os 

critérios para o diagnóstico foram baseados em dados clínicos e radiográficos, colhidos 

durante o exame, apresentadas no quadro 2.  

 Após o tratamento periodontal básico de raspagem e orientação de higiene bucal, os 

espécimes teciduais gengivais foram obtidos, registrados, analisados e arquivados no Serviço 

de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Curso de Odontologia da UFRN.  



 
 

Quadro 2 – Critérios clínicos e radiográficos utilizados no diagnóstico da doença periodontal. 

DIAGNÓSTICO CRITÉRIOS CLÍNICOS 
CRITÉRIOS 

RADIOGRÁFICOS 

GENGIVA 

CLÍNICAMENTE 

SAUDÁVEL 

Gengiva rósea, sem edema, firme; ausência de 

sangramento espontâneo ou à sondagem; ausência 

de biofilme visível. 

Sem perda óssea  

  

GENGIVITE INDUZIDA 

PELO BIOFILME 

DENTAL 

Gengiva avermelhada/edemaciada/resiliente; 

sangramento espontâneo ou à sondagem; alterações 

no contorno da gengiva; presença de biofilme 

visível. 

Sem perda óssea  

  

PERIODONTITE 

CRÔNICA 

Gengiva avermelhada/edemaciada/resiliente; 

sangramento espontâneo ou à sondagem; alterações 

no contorno da gengiva; presença do biofilme dental 

visível; perda de inserção gengival e do osso 

alveolar; recessão gengival; bolsa periodontal; 

mobilidade dental; exposição de furca. 

Com perda óssea  

  

PERIODONTITE 

AGRESSIVA 

Rápida destruição óssea + perda de inserção; 

quantidade de biofilme não compatível com a perda 

óssea; relação familiar; sem alterações sistêmicas. 

Com perda óssea  

  

Fonte: Autor, 2015. 

 

4.4 PROCESSO DE AMOSTRAGEM 

 

4.4.1 Coleta dos espécimes teciduais gengivais 

 

Os espécimes foram obtidos nas Disciplinas de Clínica Integrada e Estágio 

Supervisionado em Clínica Integrada da UFRN e em clínica privada, de pacientes submetidos 

a cirurgias periodontais ressectivas para fins estéticos (gengivectomia, gengivoplastia e 

cirurgia para correção de sorriso gengival), curativos (cirurgias de aumento de coroa clínica 

por indicação protética ou restauradora) ou ainda de exodontias indicadas, quando se fez 

necessária a exérese da papila interdental para melhor coaptação das bordas na sutura e 

regularização do rebordo alveolar para fins protéticos. Antes da execução dos procedimentos 

cirúrgicos foi realizado exame clínico periodontal detalhado para o correto diagnóstico, 

baseados nos critérios da AAP (1999), além dos procedimentos periodontais básicos 

envolvendo RACR (raspagem e alisamento corono radicular) e OHB (orientação de higiene 

bucal). Os diagnósticos e tratamentos foram realizados por 2 especialistas calibrados. Todos 

os espécimes foram fixados em formol a 10% e encaminhados ao Serviço de Anatomia 

Patológica da Disciplina de Patologia Oral da UFRN. 



 
 

 

4.4.2 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na amostra espécimes de pacientes: 

 

 Portadores de gengivite induzida por biofilme dentário; 

 Portadores de periodontite crônica; 

 Portadores de periodontite agressiva localizada; 

 Portadores de gengivas clinicamente saudáveis; 

 Pacientes que foram submetidos a cirurgias para: aumento de coroa clínica para fins 

estéticos, protéticos e/ ou restauradores; gengivectomia/gengivoplastia para correção 

de aumento gengival induzido pelo biofilme dentário; e exodontias por indicação 

ortodôntica, protética ou periodontal que necessitem da remoção cirúrgica da papila 

interdental. 

 

 

4.4.3 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da amostra espécimes de pacientes: 

 

 Portadores de gengivites associadas a outros fatores que não sejam ao biofilme 

dentário; 

 Pacientes que relatarem alterações sistêmicas durante anamnese; 

 Pacientes que tenham feito uso de antibióticos ou antimicrobianos locais ou sistêmicos 

pelo menos 03 (três) meses antes do procedimento; 

 Pacientes fumantes; 

 Pacientes que foram submetidos a cirurgias periodontais que não necessitem da 

remoção do tecido gengival, como: enxertos gengivais livres; enxertos de tecido 

conjuntivo; e retalhos para raspagem a campo aberto com incisão intra-sulcular e 

marginal. 

 

 



 
 

4.5  EXAME CLÍNICO PERIODONTAL 

 

Para realização do exame periodontal, todos os pacientes foram submetidos a uma 

cuidadosa anamnese, observando os fatores de inclusão e exclusão. Cuidados com a 

biossegurança foram tomados: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o examinador; 

esterilização em autoclave para os materiais críticos; descontaminação do equipo e cadeira. 

Antes do exame clínico, os pacientes pré-selecionados responderam a uma ficha clínica 

(Apêndice B) contendo dados pessoais e demográficos, e então foi realizada a anamnese e 

exame periodontal para análise dos parâmetros abaixo:  

 

 Profundidade de Sondagem (PS): definida como a distância que vai da margem 

gengival livre até o ponto em que a extremidade de uma sonda periodontal inserida no 

sulco/bolsa com força moderada encontra resistência (LINDHE; KARRING; LANG, 

2010). A sondagem de sulcos e bolsas foi realizada utilizando-se sonda periodontal 

com marcação de Williams (Trinity
®

 periodontia – Jaraguá, SP, Brasil), nos seguintes 

locais: vestibular, disto-vestibular, mésio-vestibular, lingual, mésio-lingual e disto-

lingual. 

 Perda de Inserção Clínica (PIC): distância compreendida entre a junção cemento-

esmalte e o fundo do sulco ou bolsa periodontal, medida em milímetros com auxílio 

de uma sonda periodontal com marcação de Williams. 

 Recessão gengival (RG): definida como a distância em milímetros da junção 

amelocementária até a margem gengival livre. A verificação da presença de recessão 

gengival também foi realizada através do auxílio de uma sonda periodontal com 

marcação de Williams, nos seguintes locais: vestibular, disto-vestibular, mésio-

vestibular, lingual, mésio-lingual e disto-lingual. 

 Sangramento à Sondagem: definido como sangramento que ocorre após sondagem do 

sulco gengival ou bolsa periodontal (LINDHE; KARRING; LANG, 2010). Cada dente 

na ficha foi representado por um quadrado e cada superfície dentária por um triângulo 

(vestibular, palatina/lingual, mesial e distal). Desse modo foi considerado positivo (+), 

na presença de sangramento à sondagem até 30 segundos após retirada da sonda, ou   

negativo (-), na ausência de sangramento à sondagem. 

 Mobilidade (MB): o aumento da mobilidade dentária resultante da perda contínua dos 

tecidos de suporte na doença periodontal progressiva ou da sobrecarga dentária e 



 
 

trauma de oclusão, foi classificado, no presente estudo, em: Grau I: mobilidade da 

coroa do dente somente no sentido vestíbulo-lingual e/ou palatino; Grau II: 

mobilidade da coroa dentária nos sentidos vestíbulo-lingual e/ou palatino e mésio-

distal; Grau III: mobilidade da coroa do dente nos sentidos vertical (movimento de 

intrusão) e horizontais. Neste estudo, a mobilidade dentária foi avaliada com auxílio 

do cabo de espelho e pinça clínica. 

 

4.6 VARIÁVEIS 

 

As variáveis independentes estão apresentadas no quadro 3 e as variáveis dependentes 

são apresentadas no quadro 4. 

 

Quadro 3 – Variáveis independentes, definição, classificação e categorias.  

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE 
DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

CATEGORIA / 

ESCALA DE 

MEDIDA 

Profundidade de 

Sondagem 

Distância compreendida entre a 

margem gengival e o fundo do 

sulco ou bolsa periodontal. 

Quantitativa contínua 
Milímetros 

 

Nível de Inserção 

Distância compreendida entre a 

junção cemento-esmalte e o 

fundo do sulco ou bolsa 

periodontal. 

Quantitativa contínua Milímetros 

Recessão Gengival 

Distância que vai da junção 

cemento-esmalte até a margem 

gengival livre. 

Quantitativa contínua Milímetros 

Sangramento à 

Sondagem 

Sangramento que ocorre após 

sondagem periodontal 
Quantitativa contínua 

Nº de faces com 

sangramento (de 

zero a quatro) 

Mobilidade 

Mobilidade dentária, 

classificada em Grau I: 

mobilidade da coroa do dente 

somente no sentido vestíbulo-

lingual e/ou palatino; Grau II: 

mobilidade da coroa dentária 

nos sentidos vestíbulo-lingual 

Categórica ordinal 

Grau I 

Grau II 

Grau III 



 
 

e/ou palatino e mésio-distal ; 

Grau III: mobilidade da coroa 

do dente nos sentidos vertical e 

horizontais. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

 

 

Quadro 4 – Variáveis dependentes, definição, classificação e categorias.  

VARIÁVEL 

DEPENDENTE 
DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

CATEGORIA / 

ESCALA DE 

MEDIDA 

Marcação para o 

anticorpo anti- 

IL-17 

Número de células positivas no 

total de 5 campos para cada caso 

analisado, sendo os valores 

expressos em valores numéricos 

(mediana) 

Qualitativa 

ordinal 
Escore 

Marcação para o 

anticorpo anti- 

IL-23 

Número de células positivas no 

total de 5 campos para cada caso 

analisado, sendo os valores 

expressos em valores numéricos 

(mediana) 

Qualitativa 

ordinal 
Escore 

Marcação para o 

anticorpo anti- 

RORγt 

Número de células positivas no 

total de 5 campos para cada caso 

analisado, sendo os valores 

expressos em valores numéricos 

(mediana) 

Qualitativa 

ordinal 
Escore 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

4.7 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

  

A análise morfológica foi realizada sob microscopia de luz, a partir de cortes 

histológicos de 5 μm de espessura, corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina (H/E). Esta 

análise teve por objetivo avaliar a intensidade do infiltrado inflamatório e verificar a 

qualidade dos espécimes teciduais para posterior preparo dos cortes para imuno-histoquímica. 

Cada espécime teve o infiltrado graduado utilizando-se aumento de 200X, considerando três 



 
 

terços partindo da parte inferior do epitélio para o tecido conjuntivo, sendo considerado leve 

quando as células inflamatórias estivessem restritas ao 1/3 superior do campo, próximo ao 

epitélio; moderado quando o infiltrado ocupou até 2/3 do campo; e intenso quando se 

apresentaram localizados em mais de 2/3 do campo em direção à profundidade do espécime, 

adaptado de Tsai et al. (2004). A análise morfológica também observou a distribuição do 

infiltrado inflamatório (focal e difuso). Um único observador realizou a análise morfológica e 

o examinador não teve conhecimento prévio do diagnóstico clínico do espécime analisado. 

 

4.8 ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 

Os espécimes fixados em formol a 10% e emblocados em parafina, referentes aos 

casos selecionados para este estudo, foram submetidos a cortes histológicos de 3µm de 

espessura, montados em lâminas de vidro previamente limpas, preparadas com adesivos à 

base de 3-aminopropyltrietoxi-silano (Sigma Chemical CO, St. Louis, MO, EUA). Após esse 

processo, as lâminas foram submetidas à técnica imuno-histoquímica pelo método da 

estreptavidina-biotina (SABC- streptoavidin biotin complex), usando anticorpos primários 

anti-IL-17, anti-IL-23 e anti- RORγt  conforme especificações contantes no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Especificidade, recuperação antigênica, diluição, tempo de incubação e fabricante dos 

anticorpos utilizados.  

Anticorpo Clone 
Recuperação 

Antigênica 
Diluição 

Tempo de 

incubação 
Fabricante 

Anti-IL-17 
H-132 

SC-7927 

Citrato pH6.0 

Pascal 121°C 

3 mim 

1:500 Overnight 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Anti-IL-23 
H-113 

SC-50303 

Citrato pH6.0 

Pascal 121°C 

3 mim 

1:600 Overnight 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Anti- RORγt 6F3.1 

Citrato pH6.0 

Pascal 121°C 

3 mim 

1:200 120’ Millipore 

Fonte: Santa Cruz Biotechnology
®
 e Millipore

®
. 

 

 

 

 



 
 

A técnica imuno-histoquímica seguiu os seguintes passos laboratoriais: 

 

 Desparafinização em banhos de Xilol: 

o Xilol 1 (30 minutos) – 57º C 

o Xilol 2 (20 minutos) – temperatura ambiente 

 Rehidratação em cadeia descendente de etanóis: 

o Etanol Absoluto I (5 minutos) – TA 

o Etanol Absoluto II (5 minutos) – TA 

o Etanol Absoluto III (5 minutos) – TA 

o Etanol 95º (5 minutos) – TA 

o Etanol 80º (5 minutos) - TA 

 Remoção do pigmento formólico com hidróxido de Amônia a 10% em etanol a 95% 

(10 minutos) – TA 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 

 Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada) 

 Recuperação antigênica de acordo com as especificações do quadro 4 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 

 Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada) 

 Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2) 10 volumes 

(2 trocas) 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 

 Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada) 

 Incubação em solução tampão TRIS-HCL (Tris-hidroxi-metil-aminometano, Sigma 

Chemical, CO, St. Louis, MO, EUA) 

 Incubação dos anticorpos primários diluídos em solução tampão de TRIS-HCL (pH 

7,4) acrescida de albumina sérica bovina a 1% conservada em azida sódica a 0,1% 

(BSA – Bioset / AS, São Paulo, Brasil), conforme diluições e tempo de incubação 

constante no quadro 4 

 Dupla lavagem dupla de 5 minutos cada, em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-

HCL. 

 Incubação em TRIS-HCL – 2 trocas (5 minutos cada) 

 Incubação do anticorpo secundário polivalente (anti-camundongo anti-coelho) 

/diluição de 1:100 (30 minutos) – TA 

 Lavagem com TRIS-HCL 



 
 

 Incubação com TRIS-HCL – 2 trocas (5 minutos cada) 

 Revelação da reação com solução cromógena de diaminobenzidina a 0,03% (3,3-

diaminobenzidina, Sigma Chemical, CO, St. Louis, MO, EUA - DAB) diluída em 100 

mL de TRIS-HCL e acrescida de 0,6 mL de peróxido de hidrogênio 20 volumes, 

aplicada por um período de 3 minutos em câmara escura. 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 

 Passagem em água destilada 

 Contracoloração com Hematoxilina de Mayer (10 minutos) – TA 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 

 Passagem dupla em água destilada 

 Desidratação em cadeia ascendente de etanóis:  

o Etanol 80% (2 minutos) 

o Etanol 95% (2 minutos) 

o Etanol absoluto I (2 minutos) 

o Etanol absoluto II (2 minutos) 

o Etanol absoluto III (2 minutos) 

 Diafanização em dois banhos de xilol:  

o Xilol 1 (2 minutos) 

o Xilol 2 (2 minutos) 

 Montagem em resina Permount
®
 (Ficher Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) para 

observação em microscopia de luz.  

 Controle positivo – Tonsilas palatina 

 

4.9 ANÁLISE DAS CÉLULAS IMUNOMARCADAS 

 

Foi realizada análise semi-quantitativa da marcação imuno-histoquímica dos 

anticorpos em todos os espécimes incluídos na amostra.  O parâmetro positivo foi considerado 

quando as células inflamatórias (linfócitos e macrófagos) exibiam coloração acastanhada, no 

núcleo e/ou citoplasma, independente da intensidade de coloração. Em aumento de 100x as 

áreas do infiltrado inflamatório mais imunomarcadas (hot spots) foram selecionadas. Em 

seguida, com um aumento de 400X, foram selecionados 5 campos escolhidos aleatoriamente. 

Baseando-se em escores como referência, foram analisadas a intensidade do infiltrado 

inflamatório e o escore de células imunomarcadas. Na ausência de células imunomarcadas foi 

considerado escore 0. Quando a marcação ocorria em menos de 25% do campo considerou-se 



 
 

escore 1; entre 25 a 50%, escore 2; e mais que 50%, escore 3. Classificação adaptada do 

trabalho de ADIBRAD et al., 2012. As mesmas referências foram utilizadas para a 

intensidade do infiltrado inflamatório. Em cada lâmina encontrou-se 5 escores referentes aos 5 

campos analisados, então através da mediana foi encontrado um valor que representava o 

escore da intensidade do infiltrado inflamatório e de células imunomarcadas para cada caso.  

O procedimento para determinar o escore para cada caso foi feito por um único 

observador, previamente treinado, utilizando-se um microscópio óptico OLYMPUS 

(Olympus Japan Co., Tokyo, JPN). O examinador não tinha conhecimento a respeito do 

diagnóstico clínico dos casos analisados. 

 

4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise dos dados, as informações foram coletadas e inseridas em um banco de 

dados do Statistical Package for Social Sciences (SPSS
®

) na versão 22.0 (Chicago, IL, USA), 

no qual puderam ser realizadas as análises estatísticas. Todos os testes realizados utilizaram 

um nível de significância de 5% (p<0,05).  

As variáveis categóricas que caracterizaram a amostra foram descritas com suas 

frequências absolutas e percentuais, ao passo que as variáveis quantitativas foram descritas 

com medidas de tendência central e de dispersão.  

A variável categórica condição clínica foi analisada em relação as variáveis 

independentes qualitativas e quantitativas (infiltrado inflamatório, IL-17, IL-23, RORγt e 

parâmetros clínicos). A comparação da imunomarcação foi realizada através do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis e do teste de Mann-Whitney, para cada condição clínica 

proposta no estudo. O teste de qui-quadrado foi realizado para verificar a associação do 

infiltrado inflamatório com as condições clínicas estudadas. 

Finalmente, analisaram-se as possíveis correlações das imunoexpressões da IL-17, IL-

23 e RORγt, tanto entre si como com parâmetros clínicos (profundidade de sondagem, 

recessão gengival, perda de inserção clínica, mobilidade dentária e índice gengival). Para isto, 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra desta pesquisa foi composta por 119 espécimes de tecidos gengivais, 

obtidos de 90 pacientes adultos não fumantes e sem alterações sistêmicas, com idades entre 18 

e 62 anos. Os espécimes foram divididos em 4 grupos baseados nas condições clínicas do 

tecido gengival: 32 amostras de tecido de gengiva clinicamente saudável (GCS), 30 amostras 

de tecidos com gengivite induzida pelo biofilme dental, 32 amostras de tecidos com 

periodontite crônica (PC) e 25 amostras de tecidos com periodontite agressiva (PAg). A 

distribuição absoluta e relativa destes indivíduos é apresentada na Tabela 1 de acordo com o 

sexo, cor da pele e condição clínica. A relação entre a idade dos pacientes e a condição clínica 

encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra quanto ao sexo, cor da pele e à condição clínica. Natal/RN. 

2015. 

 N % 

Sexo   

    Feminino 52 57,78 

    Masculino 38 42,22 

Cor da pele   

    Branca 28 31,0 

    Parda 37 41,0 

    Negra 25 28,0 

Condição clínica   

    Gengiva clinicamente saudável    32 26,9 

    Gengivite 30 25,2 

    Periodontite crônica 32 26,9 

    Periodontite agressiva 25 21,0 

Fonte: Autor, 2015. 
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Tabela 2 – Caracterização da amostra em relação a idade e à condição clínica. Natal/RN. 2015. 

IDADE 

CONDIÇÃO CLÍNICA 

GCS 

n (%) 

GENGIVITE 

n (%) 

PC 

n (%) 

PAg 

n (%) 

11-20                                                           10 (31,2) 6 (20) - 2 (8) 

21-30 21 (65,6) 24 (80) 4 (12,5) 17 (68) 

31-40 1 (3,1) - 9 (28,1) 6 (24) 

41-50 - - 12 (37,5) - 

51-60 - - 5 (15,6) - 

61-70 - - 2 (6,2) - 

Fonte: Autor, 2015. 

GCS = Gengiva clinicamente saudável; PC = Periodontite crônica; PAg = Periodontite agressiva 
 

 

Quando se avaliou as variáveis quantitativas de recessão gengival, profundidade de 

sondagem e perda de inserção clínica em relação à condição clínica do tecido gengival 

observou-se uma maior perda de inserção clínica nos casos de periodontite agressiva (Tabela 

3).  

 

Tabela 3 – Caracterização da amostra de acordo com as variáveis quantitativas. Natal/RN. 2015. 

 Média DP Md Mín-Máx Q25-Q75 

Gengiva clinic. saudável      

    RG (mm) 0,03 ±0,153 0 0-1 0-0 

    PS (mm) 2,33 ±0,616 2 2-5 2-3 

    PIC (mm) 2,35 ±0,736 2 2-6 2-3 

Gengivite      

    RG (mm) 0 ±0 0 0 0 

    PS (mm) 2,7 ±0,637 3 2-4 2-3 

    PIC (mm) 2,7 ±0,637 3 2-4 2-3 

Periodontite crônica      

    RG (mm) 0,57 ±0,815 0 0-3 0-1 

    PS (mm) 3,69 ±0,796 4 2-5 3-4 

    PIC (mm) 4,26 ±0,919 4 3-7 4-5 

Periodontite agressiva      

    RG (mm) 1,52 ±0,918 2 0-3 1-2 

    PS (mm) 4,92 ±1,75 5 2-8 4-6 

    PIC (mm) 6,28 ±2,17 6 2-10 4,5-8 

Fonte: Autor, 2015. 

RG = Recessão gengival; PS = Profundidade de sondagem; PIC = Perda de inserção clínica. 
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5.2 RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

 

Na análise morfológica verificou-se que o infiltrado inflamatório estava presente em 

todos os espécimes gengivais analisados. As células inflamatórias mononucleares foram 

responsáveis pela composição da maioria do infiltrado celular, sendo observadas quantidades 

variáveis de linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Além disto, alguns neutrófilos também 

foram visualizados.  

A quantidade de células inflamatórias presente nos fragmentos gengivais foi avaliada 

considerando 3 escores: leve, moderado e intenso, considerando sua distribuição nos terços 

justa-epitelial, médio e profundo. Em relação a distribuição, foi classificada como focal e 

difusa, conforme descrito na metodologia.  

As amostras de tecido gengival clinicamente saudável apresentaram um epitélio oral 

do tipo pavimentoso estratificado ceratinizado e no tecido conjuntivo um infiltrado 

inflamatório que em sua maioria variava de leve a moderado e distribuição 

predominantemente focal. Os casos classificados como gengivite revelaram maior frequência 

do infiltrado inflamatório de intensidade moderada com distribuição predominantemente 

difusa, sendo por vezes observada uma coleção de células inflamatórias em forma de 

placa/focal, geralmente em situação perivascular. 

Na periodontite crônica encontrou-se uma maior frequência do infiltrado 

inflamatório de intensidade moderado com distribuição predominantemente difusa. Os 

resultados encontrados para os casos de periodontite agressiva mostraram maior percentual de 

um infiltrado inflamatório de intensidade intensa e distribuição difusa, envolvendo o terço 

médio e profundo. O teste Qui-Quadrado evidenciou associação entre a intensidade do 

infiltrado inflamatório e as condições clínicas da gengiva como ilustrado na Tabela 4 e 

Figuras 1, 2, 3 e 4 

Tabela 4 – Associação entre intensidade do infiltrado inflamatório (HE) e a condição clínica. 

Natal/RN. 2015. 

 

Intensidade do infiltrado inflamatório (HE) 

P Leve 

n (%) 

Moderado 

n (%) 

Intenso 

n (%) 

Gengiva clinicamente saudável 21 (65,6) 10 (31,2) 1 (3,1) 

<0,001 
Gengivite 6 (20,0) 22 (73,3) 2 (6,7) 

Periodontite crônica 4 (12,5) 25 (78,1) 3 (9,4) 

Periodontite agressiva 1 (4,0) 2 (8,0) 22 (88,0) 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 1 – Fotomicrografia de espécime com diagnóstico clínico de gengiva clinicamente saudável 

(HE, Pannasonic viewer 1.15.2, 200µm). Natal/RN. 2015.  

 
Fonte: Autor, 2015. 

  
Figura 2 – Fotomicrografia de espécime exibindo infiltrado inflamatório leve com diagnóstico clínico 

de gengivite induzida por biofilme (HE, Pannasonic viewer 1.15.2, 200µm). Natal/RN. 2015.  

 
Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 3 – Fotomicrografia de espécime com diagnóstico clínico de periodontite crônica exibindo 

infiltrado inflamatório moderado (HE, Pannasonic viewer 1.15.2, 200µm). Natal/RN. 2015.  

Fonte: Autor, 2015. 

 

Figura 4 – Fotomicrografia de espécime de periodontite agressiva exibindo intenso infiltrado 

inflamatório com distribuição difusa (HE, Pannasonic viewer 1.15.2, 200µm). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Realizou-se, através do Coeficiente de correlação de Spearman, uma correlação entre 

as variáveis independentes do índice gengival, mobilidade dentária, recessão gengival, 
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profundidade de sondagem e perda de inserção clínica e a intensidade do infiltrado 

inflamatório, que apresentou diferença estatística significativa, com uma correlação positiva 

moderada, entre todas variáveis estudadas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Correlação entre a intensidade do infiltrado inflamatório e os parâmetros clínicos. 

Natal/RN. 2015. 

 rho P 

IG 0,384 <0,001 

MD 0,405 <0,001 

RG  0,407 <0,001 

OS 0,399 <0,001 

PIC 0,440 <0,001 

Fonte: Autor, 2015. 

 

5.3 RESULTADOS DA ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

A maioria dos casos analisados demostraram imunorreatividade aos anticorpos 

utilizados. A expressão das proteínas IL-17, IL-23 e RORγt foi evidenciada através da 

marcação positiva nuclear e/ou citoplasmática em células inflamatórias, especificamente, 

linfócitos e macrófagos.  

 

5.3.1 Análise da imunoexpressão da IL-17 

 

 A análise da expressão da IL-17 revelou imunopositividade para a maioria dos casos 

estudados. Para o grupo de gengiva clinicamente saudável e gengivite induzida por biofilme, 

observou-se percentuais de imunopositividade que variaram entre os escores 0 e 1. Nos casos 

de periodontite crônica e periodontite agressiva o escore de imunopositividade foram 

predominantemente 1. Entre todas as condições avaliadas, o escore 2 foi mais encontrado nos 

casos de periodontite agressiva (Tabela 6) (Figuras 5 e 6). 
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Tabela 6 – Distribuição dos percentuais de imunopositividade de IL-17 de acordo com a condição 

clínica. Natal/RN. 2015. 

 

Imunopositividade de IL-17 

Escore 0 

n (%) 

Escore 1 

n (%) 

Escore 2 

n (%) 

Escore 3 

n (%) 

Gengiva clinicamente saudável 21 (69,4) 8 (30,6) - - 

Gengivite 9 (30,0) 16 (53,3) 5 (16,7) - 

Periodontite crônica 6 (18,8) 26 (71,9) 3 (9,3) - 

Periodontite agressiva 1 (4,0) 15 (60,0) 9 (36,0) - 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Figura 5 – Fotomicrografia de espécime mostrando imunomarcação para IL-17 (escore 1) no infiltrado 

inflamatório de um caso de gengivite induzida por biofilme dental (ADVANCE, panoramic viewer  

1.15.2, 100 µm) Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 6 – Fotomicrografia  da Positividade da IL-17 (escore 2) no infiltrado inflamatório de um caso 

de periodontite crônica dental (ADVANCE, panoramic viewer 1.15.2, 100 µm) Natal/RN. 2015.

Fonte: Autor, 2015. 

 

Os resultados da positividade para a IL-17 foram correlacionados com a intensidade 

do infiltrado inflamatório, verificada no mesmo campo onde foi realizada a quantificação, e a 

análise estatística atestou que houve correlação positiva moderada entre estas duas variáveis 

de maneira que a quantidade de marcação para a IL-17 é diretamente proporcional ao 

infiltrado inflamatório (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Correlação entre a imunomarcação de IL-17 e a intensidade do infiltrado inflamatório 

analisado no mesmo campo de contagem das células imunomarcadas de acordo com as condições 

clínicas. Natal/RN. 2015. 

 rho P 

Gengiva clinicamente saudável 0,473 <0,001 

Gengivite 0,573 <0,001 

Periodontite crônica 0,562 <0,001 

Periodontite agressiva 0,591 <0,001 

Fonte: Autor, 2015.      
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5.3.2 Análise da imunoexpressão da IL-23 

 

A IL-23 apresentou imunopositividade em grande parte dos casos estudados. Nos 

casos de gengiva clinicamente saudável e gengivite induzida por biofilme encontrou-se 

praticamente a metade dos casos com ausência de marcação. Na periodontite crônica, 

observou-se que o padrão predominante foi o escore 1. Nos casos de periodontite agressiva, 

predominou o escore 2. Avaliando-se a marcação entre as condições clínicas estudadas, 

verificou-se que o escore 2 foi visto quase que exclusivamente na periodontite agressiva 

(Tabela 8) (Figuras 7 e 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição dos percentuais de imunopositividade de IL-23 de acordo com a condição 

clínica. Natal/RN. 2015. 

 

Imunopositividade de IL-23 

Escore 0 

n (%) 

Escore 1 

n (%) 

Escore 2 

n (%) 

Escore 3 

n (%) 

Gengiva clinicamente saudável 17 (53,1) 14 (43,8) 1 (3,1) - 

Gengivite 14 (46,7) 14 (46,7) 2 (6,6) - 

Periodontite crônica 5 (15,6) 25 (78,1) 2 (6,3) - 

Periodontite agressiva - 11 (44,0) 14 (56,0) - 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 7 – Fotomicrografia da imunoexpressão da IL-23 (escore 1) evidenciando marcação nas células 

do infiltrado inflamatório em um caso de periodontite crônica (LSAB, Panoramic viewer 1.15.2, 100 

µm). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Figura 8 – Fotomicrografia de espécime mostrando imunomarcação para IL-23 (escore 2)  em um caso 

de periodontite agressiva (LSAB, Panoramic viewer 1.15.2, 100 µm). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 
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Os resultados da positividade para a IL-23 foram correlacionados com a intensidade 

do infiltrado inflamatório e a análise estatística atestou que existe correlação positiva entre 

estas duas variáveis de maneira que a quantidade de marcação para a IL-23 é diretamente 

proporcional ao infiltrado inflamatório. Na periodontite agressiva esta correlação foi mais 

forte (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Correlação entre a imunomarcação de IL-23 e a intensidade do infiltrado inflamatório 

analisado no mesmo campo de contagem das células imunomarcadas de acordo com as condições 

clínicas. Natal/RN. 2015. 

 rho P 

Gengiva clinicamente saudável 0,619 <0,001 

Gengivite 0,692 <0,001 

Periodontite crônica 0,599 <0,001 

Periodontite agressiva 0,814 <0,001 

Fonte: Autor, 2015. 

 

5.3.3 Análise da imunoexpressão do RORγt 

 

A imunoexpressão do RORγt foi positiva na grande maioria dos casos, porém nos 

casos de gengiva clinicamente saudável predominou o escore 0, ou seja, ausência de 

marcação. Nos casos de gengivite induzida por biofilme praticamente a metade apresentou 

ausência de marcação e o restante, em grande parte, apresentou escore 1. Na periodontite 

crônica, predominou o escore 1. Para os casos de periodontite agressiva, os escores variaram 

principalmente entre 1 e 2 (Tabela 10) (Figuras 9 e 10). 

 

Tabela 10 – Distribuição dos percentuais de imunopositividade de RORγt de acordo com a condição 

clínica. Natal/RN. 2015. 

 

Imunopositividade de RORγt 

Escore 0 

n (%) 

Escore 1 

n (%) 

Escore 2 

n (%) 

Escore 3 

n (%) 

Gengiva clinicamente saudável 30 (93,8) 2 (6,2) - - 

Gengivite 14 (46,7) 14 (46,7) 2 (6,6) - 

Periodontite crônica 9 (28,1) 23 (71,9) - - 

Periodontite agressiva 1 (4,0) 19 (76,0) 5 (20,0) - 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 9 – Fotomicrografia de  Imunomarcação  para RORγt  (escore 1) no infiltrado inflamatório de 

um caso de periodontite crônica (HIDEF, 400x) . Natal/RN. 2015.

Fonte: Autor, 2015. 

 

Figura 10 – Fotomicrografia de espécime mostrando imunomarcação para RORγt (escore 2) no 

infiltrado inflamatório de um caso de periodontite agressiva (HIDEF, 400x). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 
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Os resultados da positividade para o RORγt foram correlacionados com a intensidade 

do infiltrado inflamatório e a análise estatística atestou que houve correlação positiva 

moderada entre estas duas variáveis de maneira que a quantidade de marcação para o RORγt é 

diretamente proporcional ao infiltrado inflamatório (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Correlação entre a imunomarcação de RORγt e a intensidade do infiltrado  inflamatório 

analisado no mesmo campo de contagem das células imunomarcadas de acordo com as condições 

clínicas. Natal/RN. 2015. 

 rho P 

Gengiva saudável 0,523 <0,001 

Gengivite 0,595 <0,001 

Periodontite crônica 0,516 <0,001 

Periodontite agressiva 0,582 <0,001 

Fonte: Autor, 2015. 

 

5.3.4 Correlação entre a imunoexpressão da IL-17, IL-23 e RORγt 

 

Utilizando-se os testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e o Teste de Mann-

Whitney, para uma análise comparativa da imunomarcação e as condições clínicas, se 

observou diferença estatisticamente significativa entre elas. Avaliando os 3 marcadores, a  

periodontite agressiva apresentou diferença estatisticamente significativa em relação a todas 

as outras condições clínicas estudadas. Para a IL-17 e IL-23 verificou-se que entre a GCS e a 

gengivite e entre a gengivite e periodontite crônica não se encontrou diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Comparação da imunomarcação entre as quatro condições clínicas. Natal/RN. 2015. 

 Condição clínica 

P 
 

Gengiva 

saudável 

Md (Q25-Q75) 

Gengivite 

Md (Q25-

Q75) 

Periodontite 

crônica 

Md (Q25-Q75) 

Periodontite 

agressiva 

Md (Q25-Q75) 

IL-17 0 (0-1)
a,b 

1 (0-1)
c 

1 (1-1)
a,d 

1 (1-2)
b,c,d 

0,002 

IL-23 0 (0-1)
a,b 

1 (0-1)
c 

2 (1-1)
a,d 

2 (1-2)
b,c,d 

0,003 

RORγt 0 (0-0)
a,b,c

 1 (0-1)
a,d

 1 (0-1)
b,e

 1 (1-1)
c,d,e

 <0,001 

Fonte: Autor, 2015. 

Caselas com letras iguais nas linhas apresentam diferença estatística significativa. 
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Ao se correlacionar, através do coeficiente de correlação de Spearman, a 

imunomarcação com os parâmetros clínicos observou-se que todas apresentaram correlação 

positiva predominantemente moderada, com significância estatística, sinalizando que os 

parâmetros clínicos de inflamação e de perda de inserção clínica podem interferir 

positivamente com a quantidade de células imunomarcadas (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Correlação da imunomarcação e os parâmetros clínicos com as variáveis clínicas. 

Natal/RN. 2015. 

  IL-17 IL-23 RORγt 

   rho P rho p rho p 

RG   0,324 <0,001 0,260 0,003 0,374 <0,001 

PS   0,346 <0,001 0,342 <0,001 0,465 <0,001 

MD   0,308 <0,001 0,312 <0,001 0,334 <0,001 

PIC   0,393 <0,001 0,347 <0,001 0,497 <0,001 

IG   0,310 <0,001 0,308 <0,001 0,422 <0,001 

Fonte: Autor, 2015. 

RG = Recessão gengival; PS = Profundidade de sondagem; MD = Mobilidade dentária; PIC = Perda 

de inserção clínica e IG = Índice gengival. 

 

Ao se fazer uma correlação entre os três imunomarcadores para cada condição 

clínica observou-se que todas apresentaram correlação positiva com significância estatística, 

entretanto para gengiva clinicamente saudável as correlações entre IL-17 e RORγt e entre IL-

23 e RORγt foram fracas e as demais moderadas (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Correlação entre as imunomarcações de acordo com as condições clínicas. Natal/RN. 

2015. 

 rho P 

Gengiva saudável   

    IL-17 x IL-23 0,395 <0,001 

    IL-17 x RORγt 0,250 0,001 

    IL-23 x RORγt 0,229 0,003 

Gengivite   

    IL-17 x IL-23 0,493 <0,001 

    IL-17 x RORγt 0,476 <0,001 

    IL-23 x RORγt 0,601 <0,001 

Periodontite crônica   

    IL-17 x IL-23 0,523 <0,001 

    IL-17 x RORγt 0,378 <0,001 
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    IL-23 x RORγt 0,442 <0,001 

Periodontite agressiva   

    IL-17 x IL-23 0,475 <0,001 

    IL-17 x RORγt 0,485 <0,001 

    IL-23 x RORγt 0,480 <0,001 

Fonte: Autor, 2015. 
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6 DISCUSSÃO 

 

         As doenças periodontais são infecções de caráter inflamatório crônico cuja progressão é 

decorrente de um desequilíbrio no processo dinâmico saúde-doença entre a microbiota 

periodontopatogênica do biofilme dental e a resposta do hospedeiro a esses agentes.  

A importância clínica da doença periodontal deriva em parte da sua prevalência muito 

alta. Estudos indicam que 90% da população sofrem de gengivite e 60% têm periodontite 

crônica, no entanto com o aumento da idade parece haver um aumento do percentual de 

indivíduos com periodontite crônica (GRAVES, 2008; SHAJU; ZADE; DAS, 2011; 

EBERHARD et al., 2013).  Além de ser uma causa comum de perda de dentes, a periodontite 

pode prejudicar a saúde sistêmica, pois aumenta o risco das doenças cardiovasculares, 

diabetes, artrite reumatóide, parto prematuro, dentre outras (RANGACHARI et al., 2006; 

MENG et al., 2007; SCHENKEIN et al., 2010; BENEDETTO et al., 2013; DENTINO et al., 

2013; HAYTAC; OZCELIK; MARIOTTI, 2013). 

Nos últimos anos, novos conceitos baseados em descobertas importantes a respeito da 

etiopatogênese das doenças periodontais despertaram a curiosidade do meio científico. Dentre 

essas descobertas, destaca-se o grande envolvimento dos mecanismos de defesa do hospedeiro 

com a destruição dos tecidos periodontais. Tais observações foram realizadas a partir de 

diversos estudos que buscaram, sob diferentes metodologias, afirmações sobre a patogênese 

da doença periodontal. 

Atualmente, a forma de diagnosticar as doenças periodontais tem como base exames 

clínicos, como profundidade de sondagem, índice de sangramento, perda de inserção clínica, 

mobilidade dentária e recessão gengival, complementados pelo exame radiográfico. No 

entanto, técnicas mais modernas de diagnóstico, usando biomarcadores, têm sido utilizadas 

como nova abordagem, visando uma maior precisão, monitoramento, prognóstico e apontando 

novos rumos para o tratamento dos pacientes com doenças periodontais (MILLER et al., 

2006; GONÇALVES et al., 2008; CAFIEIRO; MATARASSO, 2013; HAJISSHENGALLIS, 

2014) . 

A partir da análise descritiva dos nossos resultados, onde 58% eram do sexo feminino e 

42% do sexo masculino distribuídos entre as raças branca (28%), parda (37%) e negra (25%) 

com diagnósticos estabelecidos de gengiva clinicamente saudável (n.32), gengivite induzida 

por biofilme dental (n.30), periodontite crônica (n.32) e periodontite agressiva (n.25), numa 

faixa etária que variou entre 18 a 62 anos, pode-se constatar que, para a periodontite crônica, 

independente de sexo ou raça, quanto maior a idade do paciente, maior a perda de inserção 
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clínica, como observamos em vários estudos que avaliaram idade e destruição periodontal 

(ARTESE, et al., 2011; VERED et al., 2013). Nas periodontites agressivas, a faixa etária 

variou entre 18 a 35 anos de idade, com perda de inserção clínica maior que o esperado, 

sinalizando um comportamento diferente para esta doença. Segundo Carvalho et al. (2010), 

Artese et al. (2012) e Cafieiro e Matarasso (2013) a idade associada à rápida progressão da 

doença é o primeiro fator que direciona o diagnóstico para uma periodontite agressiva. 

Autores como Stein et al. (2008) e Hwang et al. (2014) observaram que nos pacientes jovens 

com PAg, os sinais clínicos visíveis eram menos evidentes, apenas observando-se um maior 

sangramento durante a sondagem e que muitas vezes o exame radiográfico de rotina 

acusavam uma perda óssea não compatível com a situação clínica. Baseados nesta relação e a 

possibilidade desta condição estar relacionada com microorganismos altamente virulentos, 

vários outros estudos foram realizados, mas estes aspectos se misturam numa cascata 

complexa de reações e respostas do organismo ao agente infeccioso, estando os fatores 

imunológicos, ainda, submissos à coordenação da carga genética de cada indivíduo 

(SCHENKEIN et al., 2010; BARBOSA; SOUZA; RIBEIRO, 2012).  

As amostras de tecido gengival da presente pesquisa foram colhidas intencionalmente e 

apresentaram os aspectos histopatológicos verificados na literatura. Mesmo na gengiva 

clinicamente saudável observou-se um leve infiltrado inflamatório, concordando com os 

estudos de Ford, Gamonal e Seymour (2010) e Tapashetti et al. (2013) que observaram a 

presença de linfócitos em todas as fases da doença periodontal, ou seja, do estágio de lesão 

inicial, que ainda é considerada gengiva clinicamente sadia, ao estágio de lesão avançada, 

caracterizada pelo início do processo de reabsorção óssea. Nos resultados deste estudo 

encontrou-se também um maior percentual de um infiltrado inflamatório de intensidade 

intensa, com distribuição difusa, para os casos de periodontite agressiva.  Estes resultados 

estão de acordo com os trabalhos de Stein et al. (2008) e Artese et al. (2011), que observaram 

também uma maior intensidade do infiltrado inflamatório para as PAg e que, mesmo com 

pouca quantidade de biofilme visível, apresentavam maior concentração de infiltrado 

inflamatório e que quanto maior a destruição periodontal mais intenso era o infiltrado 

inflamatório. Nos casos de gengiva clinicamente saudável, onde o infiltrado inflamatório foi 

predominantemente leve, encontrou-se 1 caso de intensidade intensa, o que pode ser 

justificado por uma área de hiperplasia gengival, com profundidade de sondagem de 5mm, o 

que dificulta a higienização e favorece a presença de bactérias.  

É bem estabelecido que a maior parte do dano tecidual na doença periodontal seja 

promovida de forma indireta, pela produção de uma exacerbada resposta imunoinflamatória a 
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partir da ativação de células do sistema imunológico, inflamatórias e residentes. Assim, são 

verificados altos níveis de mediadores e citocinas pró-inflamatórias como as interleucinas, 

TNF-α (fator de necrose tumoral α) e prostaglandinas produzidas por monócitos, macrófagos 

e fibroblastos ativados nos sítios periodontais doentes. Desta forma, a DP pode ser 

considerada uma desordem mediada e modulada pelo hospedeiro na qual a resposta 

imunoinflamatória tem um papel fundamental. As citocinas pró-inflamatórias desempenham 

um papel relevante neste processo de destruição (MENG et al., 2007; KAYAL, 2013; 

BENEDETTO et al., 2013)  

Diversas células do sistema imune participam do desenvolvimento da doença 

periodontal. Entre elas estão as células TCD4+, conhecidas por funcionar como reguladora 

central da resposta imune adquirida. Diferentes subpopulações de células TCD4+ 

predominam em fases distintas da doença periodontal. Em décadas passadas, as células Th1 e 

Th2 eram responsáveis pela resposta imunológica na doença periodontal, no entanto, com a 

evolução dos estudos, uma terceira linhagem de células Th foi identificada, sendo 

caracterizada como Th17, em virtude das células pertencentes a essa linhagem produzirem a 

citocina IL-17. O tipo de resposta está diretamente ligado à natureza do patógeno invasor, da 

rota e dose do antígeno, como também a fatores genéticos do hospedeiro, além do perfil de 

citocinas produzidas na resposta e do tipo celular predominante. Neste contexto, é importante 

ressaltar o papel relevante do eixo inflamatório IL-23/IL-17 na patogênese da DP, porque 

através da cooperação e/ou sinergismo com outras citocinas amplia a resposta inflamatória ou 

altera o eixo RANK-RANKL/OPG (osteoclastogênese), confirmando a participação da IL-17 

e IL-23 no processo de reabsorção óssea (AQUINO et al., 2014).  A diferenciação das células 

Th17 é induzida pela IL-6 e TGF-β, enquanto a IL-23, produzida por células dendríticas e 

macrófagos, é responsável por sua expansão (MENG et al., 2007; AQUINO et al., 2009; 

SCHENKEIN et al., 2010; CHENG et al., 2014). O RORγt também está expresso em células 

Th17 e, mais especificamente, em células T produtoras de IL-17, que depois de diferenciadas 

secretam IL-21 que auxiliadas pelo TGF-β induz a expressão de RORγt, amplificando a 

resposta Th17, e consequentemente, uma maior produção da IL-17. O RORγt, juntamente 

com a IL-17 pode ser um marcador específico que ajuda na caracterização das células Th17 

(KORN et al., 2007; ADIBRAD et al., 2012).   

Desta maneira, no presente estudo, realizou-se biópsia de casos de tecido gengival 

clinicamente saudável, com gengivite induzida pelo biofilme dentário e com periodontite 

crônica e agressiva para verificar a imunoexpressão das proteínas IL-17, IL-23 e RORγt, 

envolvidas na resposta Th17. 
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A análise da imunoexpressão da IL-17 revelou imunopositividade para boa parte dos 

casos estudados. Apenas 8 casos (30%) da presente amostra das gengivas clinicamente 

saudáveis apresentaram uma marcação com escore 1, reforçando os resultados encontrados 

por Aquino et al. (2009), Zhao et al. (2011), Moutsopoulos et al. (2012) e Cheng et al. (2014) 

que, utilizando o RT-PCR, ELISA e também a imuno-histoquímica, encontraram células 

imunomarcadas em quase todas as amostras de tecido gengival. O número de células 

imunomarcadas foi maior nos casos de periodontite crônica e agressiva, porém, deve-se 

destacar que esta maior marcação correlacionou-se com a maior quantidade de infiltrado 

inflamatório encontrada nestas condições, principalmente na periodontite agressiva. Em 

relação a isto, Schenkein et al. (2010), analisaram a presença da IL-17 no soro de pacientes 

com periodonto clinicamente saudável e em pacientes com periodontite crônica e agressiva e 

observaram que a IL-17 era praticamente indetectável no soro de indivíduos adultos 

saudáveis, mas estava presente em concentrações significativamente maiores nos soros dos 

pacientes com PAg. Cardoso et al. (2009) também analisaram através da imuno-histoquímica 

a expressão da IL-17 em tecidos gengivais saudáveis e doentes e observaram que para os 

tecidos gengivais saudáveis não houve marcação positiva.  

Para os casos de periodontite agressiva, que morfologicamente exibem maior 

intensidade do infiltrado inflamatório, detectou-se um percentual de 36% de células com 

marcação positiva para a IL-17 com escore 2, e apenas 16,7% das gengivites e 9,3% das 

periodontites crônicas exibiam este escore, concordando com vários estudos que apontam um 

envolvimento da IL-17 com a progressão da doença (ADIBRAD et al., 2012; ISAZA-

GUZMÁN et al., 2015). 

 Estudos indicam que a IL-17 parece ser um indutor menos potente de fatores 

osteoclastogênicos quando comparados com TNF-α e IL-1β, porém ela é capaz de induzir a 

expressão de TNF-α e IL-1β ampliando sua resposta inflamatória, aumentando também a 

expressão do RANKL (YU et al., 2007; PRADEEP et al., 2009). Com relação à participação 

da IL-17 na osteoclastogênese, isto pode indicar uma possível atuação sinérgica das respostas 

Th17 e Th1, conforme dados observados na literatura que mostraram uma maior expressão de 

IL-1β, TNF-α e IL-17 em tecidos gengivais com periodontite. Além da atuação sinérgica à 

resposta Th1 através dos efeitos produzidos pelas células responsáveis pela osteoclastogênese, 

outros autores acreditam que presença da IL-17 no meio pode exacerbar a doença periodontal 

inflamatória a partir da indução à produção de metaloproteinases da matriz ou pela ativação 

de fibroblastos gengivais a produzirem mediadores inflamatórios, gerando assim, uma 

amplificação da reação inflamatória (KORN et al., 2007; BENEDETTO et al., 2013; 
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KAYAL, 2013; HAJISHENGALLIS, SAHINGUR, 2014). Este fato pode embasar o aumento 

de marcação para IL-17 nas PAg, visto no presente estudo, já que estas exibem clinicamente 

uma maior perda de inserção clínica. 

A análise da expressão da IL-23 também revelou imunopositividade para a maior parte 

dos casos estudados. Porém, o número de células imunomarcadas foi maior nos casos de 

periodontite agressiva. A função da IL-23 vem sendo discutida por vários autores que 

apontam para um papel na manutenção e estabilidade do fenótipo Th17 ou na sobrevivência 

destas células. Além disso, tem sido investigada uma possível participação na reação 

inflamatória e destruição dos tecidos periodontais a partir do recrutamento de neutrófilos e da 

produção de uma resposta imunoinflamatória contra patógenos (MCGEACHY et al., 2007; 

CARDOSO et al., 2009; QI et al., 2013; HAJISHENGALLIS, 2014). 

Os resultados encontrados no presente estudo, corroboram com os resultados 

encontrados por Ohyama et al. (2009). Eles investigaram o envolvimento de células Th1 e 

Th17 em amostras de tecido gengival com periodontite crônica leve e severa e compararam 

com sítios saudáveis, através do RT-PCR e imuno-histoquímica. Observaram também a 

expressão de IL-17, IFN-γ e IL-12. Os resultados do estudo mostraram que houve uma maior 

expressão dos genes para IL-23, IL-12 e IFN-γ nas periodontites leves e severa comparado ao 

grupo controle. Com relação a IL-17, a imunomarcação foi maior nos tecidos com 

periodontite severa e as IL-23 e IL-12 também se encontravam aumentadas nos tecidos com 

periodontite crônica.  

Nos casos de periodontite agressiva verificou-se que 100% dos casos eram positivos 

para a IL-23 e 56% destes com escore 2, o que foi bastante significativo, uma vez que os 

casos de gengivite e periodontite crônica exibiram 6,6% e 6,3% de escore 2, respectivamente. 

Porém estes dados também devem ser vistos com cautela, uma vez que, assim como para a 

IL-17, houve correlação entre a marcação para a IL-23 e a intensidade do infiltrado 

inflamatório, que é maior nos casos de PAg. Estes resultados concordam com os resultados 

encontrados por Himani, Prabhuji e Karthikeyan (2014) que avaliaram os níveis da IL-23 no 

fluido gengival em indivíduos, sem alterações sistêmicas, com o periodonto clinicamente 

saudável e com sinais clínicos de inflamação. Eles observaram presença da IL-23 em todos os 

casos e que havia um aumento na concentração da IL-23 no fluido gengival proporcional ao 

aumento da inflamação e à quantidade de dano tecidual ao periodonto. Estes resultados 

também acham suporte nos trabalhos de Lou et al. (2013), Dutzan et al. (2012), Qi et al. 

(2013), Himani, Prabhuji e Karthikeyan (2014) e Isaza-Guzmán et al. (2015) que relacionam 
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o aumento da concentração das citocinas pró-inflamatórias envolvidas na resposta Th17 com 

o estado clínico periodontal e intensidade do infiltrado inflamatório.  

Este trabalho também procurou identificar a presença do fator de transcrição RORγt nas 

amostras das condições clínicas selecionadas. O RORγt pode ser um marcador específico, o 

que pode ajudar na caracterização das células Th17. Adibrad et al. (2012) realizaram estudo 

em pacientes com periodontite e em pacientes controle saudáveis com o objetivo de 

identificar marcadores específicos de células Th17, como a IL-17 e o RORγt, através do RT-

PCR quantitativo e também por imuno-histoquímica. Os autores encontraram um aumento 

estatisticamente significativo destes marcadores nos casos de periodontite e ao fazerem uma 

correlação entre eles encontraram uma correlação positiva moderada.  

No presente estudo, verificou-se imunomarcação para o RORγt na maioria dos casos. 

Os resultados da positividade para o RORγt foram correlacionados com a intensidade do 

infiltrado inflamatório e a análise estatística atestou que existe correlação positiva moderada 

entre estas duas variáveis de maneira que a quantidade de marcação para o RORγt é 

diretamente proporcional ao infiltrado inflamatório. Berfarnia et al. (2013) realizaram um 

estudo comparativo entre os marcadores de células Th17 (IL-17 e RORγt) com os marcadores 

das células Th2 (IL-4 e o GATA-3) em tecidos periodontais saudáveis e com periodontite. Os 

resultados mostraram um aumento significativo da IL-17 e do RORγt nas lesões periodontais 

quando comparados com o grupo de periodonto clinicamente saudável, e quanto maior a 

perda de suporte periodontal, maior a quantidade de infiltrado inflamatório e maior número de 

células imunomarcadas para a IL-17 e RORγt, concordando com os resultados do presente 

estudo.  Além disto, estes resultados estão em conformidade com os trabalhos de Dutzan et al. 

(2012) e Adibrad et al. (2012) que também mostraram uma correlação positiva entre a 

intensidade do infiltrado inflamatório e a IL-17, o RORγt e o RANKL, além de uma 

correlação positiva entre elas. 

Quando se analisou as expressões dos 3 marcadores correlacionando-as com as 

condições clínicas, observou-se diferença estatisticamente significativa entre quase todas elas. 

A diferença entre gengivite e periodontite crônica não foi significativa para nenhum 

marcador. A PAg apresentou um maior percentual de imunomarcação para todos os 

marcadores e apresentou diferença estatística em relação às outras condições clínicas 

avaliadas. O RORγt apresentou o maior número de casos sem marcação positiva, mas com 

diferenças significativas, principalmente entre a PAg e a GCS. Estes resultados são 

compatíveis aos encontrados por Adibrat et al. (2012), no entanto Dutzan et al. (2009) não 

encontraram um aumento com significância estatística do RORγt nas lesões de periodontite. 
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Esta diferença pode ser justificada pela população escolhida, já que avaliou apenas entre 

periodontite ativa e inativa, sem um grupo controle com GCS e pelo tamanho da amostra, com 

apenas 10 casos de periodontite. Cardoso et al. (2009), que analisaram a presença de células 

Th17 por microscopia confocal, além de analisar a  expressão da proteína IL-17 por coloração 

imuno-histoquímica, bem como a expressão do RNA mensageiro de IL-17 em tecidos 

gengivais saudáveis e doentes (gengivite e periodontite), observaram que houve marcação 

positiva para IL-17 somente nos tecidos doentes. Mesmo assim, a quantidade de células Th17 

encontradas na gengiva doente não foi tão superior quando comparada com outras células 

inflamatórias evidenciadas no tecido. Neste sentido, é possível que uma pequena população 

funcional dessas células possa ser suficiente para induzir a quebra de homeostase nos tecidos, 

ocasionando a perpetuação do processo inflamatório, destruição óssea e, consequentemente, 

perda dentária.  

Na correlação da imunomarcação com os parâmetros clínicos avaliados encontrou-se 

correlação positiva moderada entre todos os marcadores e os parâmetros clínicos, sinalizando 

que estes podem interferir positivamente com a quantidade de células imunomarcadas. Estes 

resultados encontram reforços nos trabalhos de Schenkein et al. (2010), Adibrad et al. (2012) 

e Wang et al. (2013), que mostram uma proporcionalidade crescente entre intensidade do 

infiltrado inflamatório, condição clínica e imunopositividade, principalmente para IL-17. As 

mudanças nos níveis de citocinas no tecido gengival localmente inflamado são espelhadas 

pelos níveis de citocinas na circulação sistêmica. No entanto, os mecanismos subjacentes ou 

as relações causais entre estas observações não são claras. No entanto, após o tratamento 

periodontal não cirúrgico, com a redução da quantidade de bactérias periodontopatogênicas, 

vários estudos mostram uma diminuição dos níveis da IL-17 no tecido gengival inflamado 

bem como na circulação sistêmica, reforçando a teoria da inter-relação das doenças 

periodontais com a saúde sistêmica (ZHAO et al., 2011; QI et al., 2013; GAFFEN et al., 

2014; RACZ et al., 2014; HAJISHESNGALLIS, SAHINGUR, 2014; ISAZA-GUZMÁN et 

al., 2015).  

No presente estudo buscou-se correlacionar as proteínas estudadas entre si de acordo 

com cada condição clínica avaliada. Todas apresentaram diferença estatisticamente 

significativa. Em todos os outros casos estas correlações foram positivas e moderadas. 

Portanto observou-se que, quando se tinha uma maior marcação para um determinado 

anticorpo, os outros marcadores estudados aumentavam proporcionalmente. E nos casos de 

gengiva clinicamente saudável, com pouco infiltrado inflamatório, quando um marcador era 

negativo, os outros se repetiam. Estes resultados encontram concordância com outros estudos 
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que relacionam a presença da IL-17, IL-23 e o RORγt, envolvidos na resposta Th17, na 

inflamação gengival e destruição óssea resultante da doença periodontal (KONERMANN et 

al., 2012; ADIBRAD et al, 2012; CHENG et al.,2014, SOUTO et al., 2014; ISAZA-

GUSMÁN et al., 2015).  

A presença de células Th17 e da IL-17 na DP humana é clara. No entanto, os dados 

sobre a relação entre os níveis de IL-17/Th17 e a gravidade da DP ainda não são 

conclusivos.  A simples presença da IL-17 não indica se as células Th17 predominam, 

guiando o tipo de resposta. Existem várias populações de células que podem produzir IL-17, 

tais como mastócitos, neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, células assassinas naturais 

e as próprias células do ligamento periodontal. A IL-23 também é encontrada sendo expressa 

em níveis mais altos na doença e, provavelmente, agindo sinergicamente através de sua 

atuação sobre as células Th17 (ADIBRAD et al., 2012; CHENG et al., 2014). 

A simples presença ou ausência de bactérias periodontopatogênicas associadas a doença 

não pode diferenciar pacientes portadores de PAg e crônica (MOMBELLI; CASAGNI; 

MADIANOS, 2012). Disfunções de neutrófilos, que incluem anormalidades de adesão, de 

quimiotaxia, são bastante relacionados com a periodontite agressiva (MENG et al., 2007). 

Portanto, aspectos imunológicos e genéticos estão envolvidos na etiopatogenia da doença, que 

se misturam numa cascata complexa de reações e respostas do organismo ao agente infeccioso 

e a melhor compreensão destas inter-relações levará a novos alvos terapêuticos (ARTESE et 

al., 2011; NEWMAN et al., 2012; BARBOSA; SOUZA; RIBEIRO, 2012; 

MOUTSOPOULOS et al., 2012; GAFFEN et al., 2014).     

Vários trabalhos apontam as células Th17 com papel fundamental na defesa do 

hospedeiro contra as bactérias extracelulares e fungos e na patogênese de doenças auto-

imunes (CARDOSO et al., 2009; CHEN et al., 2008; AQUINO et al., 2012). Diante do 

conhecimento das funções das células Th17 e Treg no processo imunoinflamatório, estudos 

como o de Aquino et al. (2009) tem sugerido que a inibição da IL-17 e da IL-23 por meio de 

agentes anti-IL-17 e anti-IL-23, são capazes de reduzir os sinais e sintomas relacionados à 

artrite reumatoide, agindo também na redução de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, 

IL-1β e RANKL.  Desta forma, a utilização de tratamentos direcionados à modulação da 

resposta imunoinflamatória poderia, futuramente, ser considerado como uma abordagem 

terapêutica atrativa no tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias, principalmente para 

os casos de periodontites agressivas que apresentam comportamento clínico e imunológico 

diferente (AQUINO et al., 2009; GAFFEN et al., 2014; CHENG et al., 2014; 

MOUTSOPOULOS et al., 2014). 
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Nos casos de periodontite agressiva presentes neste estudo, encontrou-se uma maior 

imunopositividade para todos os marcadores estudados quando comparados com as outras 

condições clínicas (IL-17-96%, IL-23-100% e RORγt-86%), colaborando com os resultados 

encontrados por Zy et al. (2012) e outros estudos que mostram um crescimento proporcional 

destas proteínas envolvidas na resposta Th 17 com a progressão e grau de destruição dos 

tecidos periodontais (GEMMELL; YAMAZAKI; SEYMOUR, 2007; MENG et al., 2007; 

KORN et al., 2009; ADIBRAT et al., 2012; PICCINI et al., 2013; QI et al., 2013; WANG et 

al., 2014).  

Metodologias diferentes e ausência de trabalhos publicados que relacionem estes três 

marcadores envolvidos na resposta Th17 nas condições clínicas apresentadas, dificultam esta 

correlação, porém é consenso que, baseando-se nos presentes resultados e entre os trabalhos 

encontrados na literatura, o desequilíbrio no controle imunorregulador no perfil das citocinas 

Th1/Th17 parece ser fundamental na patogênese da doença periodontal e quanto maior forem 

os parâmetros clínicos de inflamação, maior será também a concentração dos marcadores 

envolvidos na resposta Th17, ou seja, um maior número da IL-17, da IL-23 e do RORγt, 

aumentando o potencial patogênico da doença.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A intensidade do infiltrado inflamatório foi correlacionada com a progressão da 

doença, ou seja, foi crescente da gengiva clinicamente saudável até a periodontite agressiva. 

Detectou-se a presença da IL-17, IL-23 e do RORγt na maioria dos casos avaliados e a 

quantidade de células imunomarcadas foi correlacionada tanto com a intensidade do infiltrado 

inflamatório quanto com os parâmetros clínicos analisados, sugerindo uma possível 

associação destes marcadores com a atividade da doença periodontal, onde, quanto maior a 

perda de suporte periodontal, maior a quantidade do infiltrado inflamatório e maior número de 

células imunomarcadas, justificando os maiores escores de imunomarcação nas PAg para 

todos os marcadores avaliados. 

Por fim, os presentes achados desta amostra sugerem uma forte influência da linhagem 

T CD4+ Th17 na patogênese da doença periodontal. 
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APÊNDICE A 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral 

Doutorado em Patologia Oral 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa " Análise imuno-histoquímica das 

proteínas IL-17, IL-23, ROR-yt, envolvidas na resposta Th 17 em casos de gengivite, 

periodontite crônica e periodontite agressiva”, coordenada pela Profa. Dra. Márcia Cristina 

da Costa Miguel. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa procura estudar a presença de marcadores (proteínas que participam do 

processo de perda de osso) em tecido gengival inflamado de pacientes que passarão por 

cirurgias na gengiva ou extrações dentárias. Caso decida aceitar o convite, essa gengiva, que 

já seria retirada durante a cirurgia proposta no plano de tratamento, será estocada no 

laboratório de Patologia Oral da UFRN para estudo desses marcadores acima citados. Para a 

remoção dessa gengiva você passará pela mesma cirurgia a qual já estava programada no seu 

plano de tratamento odontológico, sendo realizada sob anestesia local e com técnicas que 

causam o menor desconforto durante a cirurgia e no pós-operatório. O desconforto do pós-

operatório é mínimo se as recomendações do pós-operatório forem seguidas corretamente. 

Ainda assim, caso haja algum desconforto decorrente do procedimento, você terá direito a 

assistência gratuita nas dependências das clínicas odontológicas da UFRN com o aluno do 

doutorado José Nazareno Moreira de Aguiar Junior. 

Você terá o benefício de ter seu tecido gengival examinado microscopicamente por um 

grupo de pesquisadores da área de patologia oral, e, no caso de alguma alteração, terá a 

informação para que se procure ajuda. Os riscos de sua participação nessa pesquisa são 

mínimos, tendo em vista que todos os cuidados de biossegurança e da técnica serão tomados 

de acordo com o procedimento ao qual será submetido independente de querer ou não 

participar da pesquisa. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e somente divulgadas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Os 

dados serão guardados em local seguro (nas dependências do Departamento de Patologia Oral 

da UFRN) por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa você terá direito à 

indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profa. Dra. Márcia Cristina da Costa Miguel, 

na Disciplina de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia da UFRN ou pelo telefone 

3215-4108. 
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Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no Campus Universitário da UFRN ou no telefone (84) 3215-

3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu,___________________________________________________, declaro que 

compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa " Análise imuno-

histoquímica das proteínas IL-17, IL-23 , ROR-yt, envolvidas na resposta Th 17 em 

casos de gengivite , periodontite crônica e periodontite agressiva" 
 

 

__________________________________________________________ 

                                     Assinatura do Participante 

 

 

______________________________________________________ 

                  Profa. Dra. Márcia Cristina da Costa Miguel 

                               Pesquisadora Responsável 

 

Av. Sen. Salgado Filho, nº 1787. Lagoa Nova, Natal/RN. CEP – 59056-000 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

Praça do Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/RN 

Caixa Postal 1666    CEP 59072-970   Telefone/ Fax: (84) 3215-313 
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APÊNDICE B 

                                                                      
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral 

 

 

FICHA CLÍNICA – TESE DE DOUTORADO 

 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

NOME:____________________________________________________DATA___/___/____ 

DATA NASC. ___/___/______  IDADE:______ SEXO: (  ) MASCULINO (   ) FEMININO 

RAÇA:_________ PROFISSÃO_________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

TEL:___________________  CEL: _____________________ 

 

ANAMNESE 

(   )TABAGISMO           (   ) ETILISMO  (   ) HIPERTENSÃO 

(   )DOENÇA CARDÍACA            (   ) DIABETES  (   ) ALERGIA:_______________ 

(   )DOENÇA PULMONAR           (   ) MEDICAMENTO :___________________________ 

(   )USOU ANTIBIÓTICO NOS ÚLTIMOS 3 MESES 

(   )OUTROS:_______________________________________________________________ 

 

EXAME PERIODONTAL 

 

Dente DV V MV DL L ML MB MC NI IG 

 R PS R PS R PS R PS R PS R PS     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: __________________________________________________ 

FATORES ETIOLÓGICOS SECUNDÁRIOS LOCAIS:___________________________ 

PROCEDIMENTOS (    ) EXODONTIA       (   ) CIRURGIA PERIODONTAL  

TIPO DE CIRURGIA:_______________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

Ficha de coleta para os dados obtidos na análise da imuno-histoquímica 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO
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ANEXO A
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