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RESUMO 
 
Este estudo pretendeu verificar se no tecido gengival normal e em quadros de 

gengivite existe associação entre a expressão dos marcadores de hipóxia tecidual 

(HIF-1α e GLUT-1) e os marcadores da atividade inflamatória (COX-2) e da 

degradação das fibras colágenas (EMMPRIN). Foi realizada a técnica imuno-

histoquímica com anticorpos específicos para os referidos marcadores em 60 

amostras de tecido gengival divididas em dois grupos: gengivas saudáveis (n=26) e 

inflamadas (n=34) e a expressão foi analisada no tecido epitelial e no tecido 

conjuntivo. A reatividade epitelial para a COX-2 foi observada em apenas dois casos 

enquanto o HIF-1α, GLUT-1 e EMMPRIN estavam fortemente expressos na camada 

basal do epitélio e a imunomarcação foi gradualmente diminuindo à medida que as 

células afastavam-se desta camada, sendo negativa na região suprabasal na 

maioria dos espécimes. No tecido conjuntivo, EMMPRIN e HIF-1α foram 

intensamente positivos para maioria dos casos analisados enquanto o GLUT-1 foi 

negativo na maioria dos casos. A imunomarcação para a COX-2 revelou associação 

com o infiltrado inflamatório gengival. A expressão do EMMPRIN, HIF-1α e GLUT-1 

em gengivas normais, confirma o papel fisiológico destes marcadores, entretanto 

não houve associação com a inflamação tecidual. Diante dos achados pode-se 

concluir que as modificações inflamatórias instaladas em quadros de gengivite 

crônica podem não ser suficientes para ativar os fatores de hipóxia a níveis que 

possam ser quantificados através da análise imuno-histoquímica. Além disso, os 

achados não são conclusivos em relação á participação do EMMPRIN na secreção 

das MMPs para degradação do colágeno nos quadros de gengivite. Sugere-se a 

utilização de técnicas de análise e quantificação de RNA do EMMPRIN e das MMPs 

com o intuito de verificar se a degradação do colágeno observada nos quadros de 

gengivite sofre, ou não, influência significativa do EMMPRIN para secreção e 

ativação das MMPs. 

 

Palavras-chave : Gengivite. Inflamação. Hipóxia.
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SUMMARY 
 

The aim of this study was determine whether an association exists in the gum tissue 

between the expression of markers of tissue hypoxia (HIF-1α and GLUT-1) with a 

marker of inflammatory activity (COX-2) and a marker of collagen degradation 

(EMMPRIN). Was performed immunohistochemistry with antibodies specific for these 

markers on 60 samples of gingival tissue divided into two groups: gums (n = 26) and 

gingivitis (n = 34) and expression was analyzed in the epithelial tissue and 

connective tissue . The reactivity epithelial for COX-2 was observed in only two cases 

as the HIF-1α, GLUT-1 and EMMPRIN was strongly expressed in the epithelial basal 

layer and the immunostaining was gradually decreased as the cells away from this 

layer, and negative in the region suprabasal in most specimens. In connective tissue, 

and HIF-1α EMMPRIN were strongly positive for most cases analyzed as GLUT-1 

was negative in most cases. Immunostaining for COX-2 showed an association with 

gingival inflammatory infiltrate. The expression of EMMPRIN, HIF-1α and GLUT-1 in 

normal gums confirms the physiological role of these markers, however there was no 

association with tissue inflammation. Given the findings we can conclude that the 

inflammatory changes installed in frames of chronic gingivitis may not be sufficient to 

activate the factors of hypoxia to levels that can be quantified by 

immunohistochemical analysis, in addition, the findings are not conclusive in 

relationship to involvement of EMMPRIN in the secretion of MMPs to degrade 

collagen in the frames of gingivitis. We suggest the use of technical analysis and 

quantification of RNA of EMMPRIN and MMPs in order to determine whether 

collagen degradation observed in gingivitis suffers or not, significant influence of 

EMMPRIN for secretion and activation of MMPs. 

 

Keywords : Gingivitis. Inflammation. Hypoxia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gengivite crônica é uma condição inflamatória de etiologia infecciosa que 

está limitada às gengivas livre e inserida. Consiste na doença inflamatória que mais 

comumente ocorre na cavidade oral. Provavelmente toda a população seja afetada 

por esta condição em algum estágio da vida, podendo se desenvolver em 

praticamente todos os grupos etários (MARSH; MARTIN, 2005; LINDHE et al., 2010; 

NEVILLE et al., 2009).  

O acúmulo microbiano persistente no sulco gengival gera no hospedeiro uma 

resposta inflamatória como um mecanismo de defesa contra a infecção instalada, 

entretanto, essa resposta também contribuirá para a destruição dos tecidos do 

hospedeiro. A migração celular provoca um aumento da produção de citocinas e a 

subsequente liberação de metaloproteinases da matriz (HOLT; EBERSOLE, 2000; 

SALVI; LANG, 2005; LINDHE et al., 2010). A resposta inflamatória instalada 

caracteriza o processo de transição da gengiva normal para gengiva inflamada com 

aumento na permeabilidade vascular que clinicamente será percebido pelo eritema e 

edema gengival (CARRANZA et al., 2007; LINDHE et al., 2010). 

O estímulo inflamatório prontamente induz a síntese e secreção da 

ciclooxigenase-2, uma enzima pró-inflamatória que participa da biossíntese da 

prostaglandina E2, mediador inflamatório que está comprovadamente envolvido na 

patogênese da doença periodontal contribuindo para o aumento do edema e eritema 

gengival.  

A persistência do quadro inflamatório gera o acúmulo de citocinas que irão 

contribuir também para a liberação de metaloproteinases da matriz extracelular 

(MMPs). Várias pesquisas confirmam que a aumento da expressão das MMPs está 

relacionado ao grau de destruição e desorganização tecidual. Como a participação 

das metaloproteinases da matriz já é consenso na literatura nosso estudo pretendeu 

verificar se a destruição colágena, clínica e morfologicamente observadas nos 

tecidos gengivais, apresenta relação com a expressão imuno-histoquímica do 

indutor das metaloproteinases da matriz extracelular: EMMPRIN. 

O EMMPRIN é uma glicoproteína transmembrana que está envolvida na 

patogênese de várias doenças e seu poder patogênico está relacionado 

principalmente ao efeito indutor sobre as MMPs e à sua capacidade de mediar 
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atividade quimioatraente como receptor da ciclofilina extracelular. Modificações da 

expressão do EMMPRIN foram relatadas durante a patogênese da gengivite e da 

doença periodontal. O aumento da sua expressão foi observado em decorrência da 

progressão clínica da doença, entretanto, embora haja a possibilidade de 

participação do EMMPRIN na evolução da gengivite, os mecanismos de ação deste 

fator ainda não estão completamente esclarecidos (EMINGIL et al., 2006, XIANG et 

al., 2009, DONG et al. 2009). 

No microambiente subgengival as células e os microorganismos consomem 

gradualmente os nutrientes e oxigênio podendo criar uma condição de hipóxia 

tecidual (BRIGATI et al., 2010; KOMINSKY et al., 2010). A hipóxia local gerada 

poderia ativar o fator induzível por hipóxia-1 que representa, na maioria das células 

humanas, a principal via de resposta celular adaptativa às modificações na 

concentração de oxigênio.  

O HIF-1 é composto por duas subunidades: α e β. Em condições de hipóxia 

tecidual a subunidade α acumula-se no citoplasma celular e posteriormente desloca-

se para o núcleo onde sofre dimerização com a subunidade β para ativar o fator de 

transcrição HIF-1. A ativação gera transcrição dos genes-alvo que interferem na 

sobrevivência e/ou proliferação celular, angiogênese, eritropoiese e metabolismo 

glicolítico. Estudos recentes indicam ainda que o HIF-1 também pode ser ativado por 

outra via que não a via hipóxica. A presença de IL-1 e TNF-α em condições 

inflamatórias também é capaz de ativar o fator HIF-1 e a subsequente trascrição dos 

genes relacionados (ARNETT, 2010; OLSON e VAN DER VLIET, 2011; NG et al., 

2011).  

A condição de hipóxia tecidual induz nas células uma modificação na 

atividade energética onde prevalecerá o metabolismo glicolítico. Nesse momento 

será imprescindível a atividade das proteínas que participam do transporte de 

glicose para o interior da célula. Dentre estas proteínas o transportador de glicose-1 

(GLUT-1) é uma proteína transmembrana que normalmente mantém a entrada de 

glicose constitutivamente nas células e em condições de hipóxia é possível observar 

sua superexpressão facilitando a entrada de glicose nas células para manutenção 

da atividade metabólica (KOIKE et al., 2005; BONFITTO, 2010; ZHU et al., 2011). 

 Diante da escassez de trabalhos que associem a expressão do HIF-1α e 

GLUT-1 nos tecidos periodontais humanos, este trabalho se propôs a realizar uma 
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análise imuno-histoquímica desses marcadores no tecido gengival normal e 

inflamado para verificar se as condições de hipóxia que porventura se desenvolvam 

na patogênese da gengivite crônica são capazes de modificar o metabolismo 

energético, com alteração da captação de glicose neste tecido. Além disso, 

pretendeu-se verificar se a expressão dos marcadores de hipóxia estava relacionada 

com o infiltrado celular e/ou com o grau de destruição e desorganização gengival. A 

inflamação gengival foi morfologicamente quantificada nestes tecidos e medida 

através da expressão da COX-2. O grau de destruição e desorganização tecidual 

foram clínica e morfologicamente observados e comparados com a expressão 

imuno-histoquímica do EMMPRIN. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PERIODONTO 

O periodonto é constituído pelas estruturas que participam da sustentação 

dos dentes nos ossos maxilares e da manutenção da integridade da mucosa 

mastigatória na cavidade oral. Está dividido em duas partes: periodonto de inserção 

(sustentação) e periodonto de proteção (KATCHBURIAN, ARANA, 2004; LINDHE et 

al., 2010). 

O periodonto de inserção é constituído pelo cemento, ligamento periodontal e 

osso alveolar. O cemento é um tecido conjuntivo altamente mineralizado que 

recobre a dentina radicular e tem como principal função a inserção das fibras do 

ligamento periodontal. À semelhança do ocorre durante a cementogênese, a 

formação do osso alveolar é simultânea à formação do ligamento periodontal, de 

maneira que as fibras do ligamento também vão sendo incorporadas à matriz óssea. 

Dessa forma, o osso alveolar é a porção do processo alveolar que ancora o 

elemento dentário. Interposto entre o cemento e o osso alveolar está o ligamento 

periodontal, o qual estabelece a articulação tipo gonfose do dente com o seu 

alvéolo. É um tecido conjuntivo não mineralizado responsável pelo amortecimento 

das forças mastigatórias e pela sensibilidade sensorial, uma vez que é ricamente 

inervado e vascularizado. Os fibroblastos são as principais células do ligamento 

periodontal e estão envolvidos na formação e destruição das fibras colágenas 

(turnover do colágeno). Às expensas dessa capacidade, destaca-se o papel central 

do ligamento periodontal no restabelecimento da saúde dos tecidos periodontais 

graças a sua disponibilidade das estruturas necessárias para a regeneração tecidual 

(KATCHBURIAN; ARANA, 2004; ALBANDAR, 2005; MARCHESAN et al., 2011; 

ANDREASEN, 2012). 

O periodonto de proteção é a gengiva que clinicamente divide-se em gengiva 

marginal (livre), gengiva inserida e gengiva papilar (interdentária). A gengiva 

marginal livre assume um aspecto piramidal formando uma pequena invaginação ou 

sulco entre o dente e a gengiva. A face externa da gengiva marginal livre está 
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contínua com a gengiva inserida e a face interna está dividida em sulco gengival e 

epitélio juncional. O epitélio juncional é a porção da gengiva que se adere ao dente 

normalmente ao nível da junção cemento-esmalte. A profundidade deste sulco 

normalmente varia de 0,5 a 2mm, após o dente ter completado a sua erupção. A 

gengiva papilar apresenta aspecto piramidal e preenche o espaço interdental 

exibindo término cervical em lâmina de faca (CARRANZA et al., 2007; LINDHE et al., 

2010). 

 O periodonto saudável caracteriza-se clinicamente por uma gengiva de 

coloração rósea-pálida que pode apresentar pigmentação melânica em alguns 

grupos étnicos. A consistência do tecido gengival em geral é firme, apresentando 

contorno regular dos arcos dentários. A sua superfície é fosca, por vezes 

apresentando aspecto pontilhado e a gengiva papilar, em condições de normalidade, 

preenche todo o espaço interproximal apresentando término em lâmina de faca. A 

profundidade de sondagem deve ser inferior a 3mm e durante a sondagem ou após 

cerca de 15 segundos não deve ocorrer sangramento (LINDHE et al., 2010). 

 

2.2  DOENÇA PERIODONTAL 

 As doenças periodontais podem ter origem infecciosa, inflamatória, traumática 

e genética (neoplásicas, de desenvolvimento ou metabólicas). Entretanto, o termo 

doença periodontal é comumente usado para se referir às desordens inflamatórias 

de origem infecciosa provocadas pela presença dos microorganismos patogênicos 

no sulco gengival (PIHLSTROM; MICHALOWICZ; JOHNSON, 2005; LINDHE et al., 

2010). 

 As doenças periodontais de etiologia infecciosa compreendem processos 

inflamatórios comumente diagnosticados em seres humanos (HUTTER et al., 2003, 

NISHIMURA et al., 2009). De acordo com o Ministério da Saúde (2004), 

aproximadamente 80% dos adultos e 90% dos idosos no Brasil apresentam alguma 

forma da doença periodontal. Devido aos altos valores percentuais, pode ser 

considerada a doença crônica mais prevalente dentre as que acometem a cavidade 

oral (TAANI, 1997). 
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A exigência do biofilme potencialmente patogênico na superfície dentária 

revela uma associação entre o grau de higiene oral e o status periodontal. Alguns 

estudos demonstram uma maior prevalência da doença periodontal em homens, 

pois além da pobre higiene bucal destes em comparação com as mulheres, 

normalmente sua freqüência de ida ao dentista é menor, apresentando quantidades 

maiores de acúmulo de biofilme e de cálculo. Fundamentado nisso, é mais provável 

que a prevalência da doença periodontal não esteja relacionada com diferenças 

hormonais e sim com o grau de higiene oral, sendo que também sofrerá influência 

de fatores sociais e culturais (MACHION et al., 2000; HERMANN et al., 2009; 

BONANATO et al., 2010). 

Existem duas principais formas da doença periodontal: quando envolve 

apenas o periodonto de proteção recebe a denominação de gengivite e quando há 

comprometimento do periodonto de sustentação é chamada periodontite. A gengivite 

pode ser entendida como uma forma branda ou até mesmo inicial da doença 

periodontal. Apresenta uma ocorrência mais freqüente quando comparada com a 

periodontite e é reversível se forem controlados os fatores de higiene oral. A 

periodontite acomete cerca de 30 a 45% da população enquanto a gengivite 

apresenta-se muito mais freqüentemente chegando a ocorrer em aproximadamente 

90% das populações dos estudos epidemiológicos (OVERMAN, 2000; PIHLSTROM; 

MICHALOWICZ; JOHNSON, 2005; COELHO et al., 2008; FRANCA et al., 2010; 

JACOB et al., 2011). 

A presença dos microorganismos colonizando a superfície dentária no sulco 

gengival confirma a etiologia microbiana da doença periodontal e estes 

microorganismos estão embutidos numa matriz ou glicocálice constituindo os 

chamados biofilmes dentários. O biofilme do sulco gengival em condições de 

normalidade é principalmente colonizado por bactérias Gram-positivas sendo o 

gêneros Streptococcus o mais prevalente (MARSH; MARTIN, 2005).  

As modificações ecológicas que ocorrem no microambiente do sulco gengival 

podem favorecer o aumento da massa do biofilme com modificação das espécies 

predominantes. Em quadros clínicos de gengivite, no biofilme do sulco gengival 

predominam os microorganismos do gênero Actinomyces, além de ocorrer um 
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aumento proporcional das espécies capnofílicas e Gram-negativas anaeróbias. Se a 

gengivite não for resolvida, as espécies anaeróbias Gram-negativas que apresentam 

metabolismo proteolítico tendem a predominar para compor o biofilme relacionado 

com a periodontite. Dentre as bactérias Gram negativas, destacam-se pela forte 

associação com a doença periodontal: Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythia, Aggregibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia e Treponema 

denticola (MARSH; MARTIN, 2005; YONEDA et al., 2005; LINDHE et al., 2010; 

VIEIRA et al., 2010).   

Essas espécies anaeróbias e Gram negativas são normalmente encontradas 

em bolsas periodontais sugerindo que algumas delas podem ser responsáveis pela 

iniciação e progressão da destruição periodontal (SABET et al., 2003; LINDHE et al., 

2010). 

 As bactérias presentes no biofilme e seus subprodutos são capazes de iniciar 

a doença periodontal, entretanto, estudos epidemiológicos, longitudinais e 

seccionais sugerem fortemente que o curso da doença está relacionado ainda à 

suscetibilidade do hospedeiro e ao meio ambiente que deve ser ecologicamente 

favorável às espécies patogênicas para que atinjam um número suficiente para 

provocar a doença (SABET et al., 2003; SALVI; LANG, 2005; GONÇALVES et al., 

2005; COELHO et al, 2008; LINDHE et al., 2010). 

 É sabido que existem alguns fatores sistêmicos que podem predispor uma 

região ou um indivíduo à doença periodontal. São eles: diabetes, uso do tabaco, 

drogas e doenças relacionadas com redução do número ou atividade dos neutrófilos 

(MARSH; MARTIN, 2005) 

 Como o curso da doença depende não só do agente etiológico, para o 

entendimento da patogênese deve-se compreender o desafio microbiano e as 

reações imunológicas e inflamatórias do hospedeiro desencadeadas pelo agente 

etiológico (SABET et al., 2003; SALVI; LANG, 2005; GONÇALVES et al., 2005; 

COELHO et al., 2008; LINDHE et al., 2010). 
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2.3  PATOGÊNESE DA DOENÇA PERIODONTAL 

Os microorganismos do biofilme presentes no sulco gengival representam o 

agente etiológico primário capaz de iniciar a doença periodontal. Os danos aos 

tecidos do hospedeiro resultam inicialmente da ação direta de produtos bacterianos 

como citotoxinas, hialuronidase e colagenase. Posteriormente, os danos podem ser 

resultado da ação indireta do biofilme, onde a degradação tecidual é mediada pelo 

sistema imune-inflamatório do hospedeiro (SABET et al., 2003; SALVI; LANG, 2005; 

GONÇALVES et al., 2005; COELHO et al., 2008; LINDHE et al., 2010). 

A presença das bactérias primeiramente induz a uma resposta inflamatória 

desencadeada pelo sistema imune inato de defesa do hospedeiro. Essa resposta à 

injúria bacteriana inicial é inespecífica e se caracteriza pelo aumento da 

permeabilidade vascular seguida pela migração dos leucócitos polimorfonucleares, 

linfócitos e monócitos para o tecido gengival irritado. Além disso, essas células são 

ativadas por elementos da imunidade inata para secretar mediadores inflamatórios 

que coordenam a amplificação das cascatas bioquímica e celular que conduzirão o 

desenvolvimento de fatores específicos de defesa do hospedeiro pertencentes ao 

sistema imune adaptativo (SHAPIRA et al., 2005; CARRANZA et al., 2007; LINDHE 

et al., 2010). 

A ação do sistema imune inato controla a disseminação dos microorganismos 

para os tecidos periodontais mas não é suficiente para eliminá-los totalmente. O 

estímulo antigênico crônico e a resposta, que será cada vez mais específica, 

determinarão nos tecidos periodontais uma elevada concentração de citocinas pró-

inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF-α,), de enzimas com ação de degradação tecidual 

(como as metaloproteinases da matriz) e de prostaglandinas e uma reduzida 

concentração de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 e a IL-4 (SHAPIRA et al., 

2005; CARRANZA et al., 2007; LINDHE et al., 2010). 

O sistema imune adaptativo gera, em resposta aos antígenos bacterianos, 

tanto a resposta imune humoral como a mediada por células. A imunidade humoral 

resultará na síntese de imunoglobulinas (IgA e IgG) que ativam a cascata do sistema 

complemento levando ao incremento da resposta inflamatória e da síntese de 
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prostaglandinas que são capazes de causar reabsorção óssea. A resposta imune 

mediada por células leva à liberação de citocinas pelos linfócitos T ativados que 

modulam a atividade dos macrófagos. Os macrófagos ativados liberarão citocinas 

como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interferon-gama (INF-γ) e interleucina-1 

(IL-1) que participam direta ou indiretamente da destruição tissular e reabsorção 

óssea. A estratégia de defesa é tão ampla e a tentativa de eliminar o ataque 

microbiano é tão incessante que termina por provocar como efeito colateral  

destruição dos tecidos do próprio hospedeiro (MARSH; MARTIN, 2005; LINDHE et 

al., 2010) 

A constante ação do sistema imune do hospedeiro frente ao desafio 

microbiano resulta numa evolução episódica da doença, intercalando-se episódios 

de remissão e exacerbação. Num mesmo indivíduo pode-se identificar áreas com 

graus distintos de severidade da doença que exibem maior ou menor suscetibilidade 

(SHAPIRA et al., 2005; CARRANZA et al., 2007; LINDHE et al., 2010). 

Além do papel do sistema imunológico do hospedeiro na destruição tecidual 

deve-se levar em consideração também para o entendimento da patogênese da 

doença periodontal os fatores genéticos do hospedeiro. Admite-se que a evolução 

da doença pode estar relacionada com polimorfismos dos genes que codificam as 

moléculas envolvidas na resposta do hospedeiro (SHAPIRA et al., 2005).  

 

2.4  DIAGNÓSTICO E GRADUAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL 

 Os tecidos periodontais expostos ao biofilme dentário são capazes de manter 

a integridade tecidual e saúde periodontal através dos mecanismos imunológicos de 

defesa do hospedeiro quando o biofilme é constantemente desorganizado. 

Entretanto, o acúmulo bacteriano, aliado aos fatores predisponentes do hospedeiro, 

podem favorecer a instauração do processo inflamatório que será clinicamente 

detectável. A gengiva assume coloração avermelhada e edemaciada, tanto no 

sentido coronal como vestíbulo-lingual o que provocará um aprofundamento do sulco 

gengival; observa-se ainda perda da adaptação tanto da margem gengival como da 

papila interdental que assumem aspecto flácido e depressível com sangramento 
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espontâneo ou provocado pela sondagem clínica. A migração apical do epitélio 

juncional e perda óssea serão identificadas em quadros de periodontite (CARRANZA 

et al., 2007; LINDHE et al., 2010).  

O diagnóstico e a graduação da doença periodontal são feitos pelo exame 

clínico e complementados por radiografias. O exame de pacientes com doença 

periodontal deve identificar não somente os sítios com alteração inflamatória mas 

também a extensão da destruição tecidual nesses sítios (LINDHE et al., 2010). 

Podem ser utilizados como parâmetros clínicos para diagnóstico e graduação: índice 

de sangramento gengival, nível de inserção clínica, mobilidade dentária e o 

envolvimento da furca em dentes multirradiculares. 

 O Índice de sangramento gengival é um sinal objetivo e facilmente detectável 

de alteração gengival, aceito pela maioria dos profissionais e de simples 

compreensão pela população. Emprega uma variável dicotômica na determinação 

de ausência ou presença de sangramento. Por ser simples, não suscetível à 

interpretação subjetiva e requerer um tempo pequeno de exame é largamente 

utilizado em levantamentos e triagens de grupos populacionais (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). Embora não indique a severidade da doença, é um parâmetro clínico 

de extrema importância (COELHO et al., 2008) pois representa a presença de 

inflamação nos tecidos ao redor do dente quando ocorrer sangramento 10-15 

segundos após a sondagem ou ocorrer sangramento de forma espontânea. Após 

avaliação da topografia do sangramento, obtém-se a porcentagem de dentes com 

sangramento (MUHLEMANN; SON, 1971). 

 O nível de inserção clínica é o exame periodontal considerado como ‘padrão 

ouro’ para avaliar a progressão da doença periodontal. É obtido a partir da 

sondagem por meio de uma sonda periodontal milimetrada da profundidade do sulco 

gengival representada pela distância entre a inserção do ligamento periodontal no 

cemento e a porção mais cervical da gengiva livre que deve estar localizada em 

condições de normalidade à mesma altura da junção cemento-esmalte. Nos sítios 

saudáveis, a profundidade de sondagem não deve exceder 3mm e se existe perda 

dos tecidos periodontais de suporte com recessão gengival, o nível de inserção 

clínica também é avaliado e pontuado em escores crescentes (leve, moderada e 
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grave) a depender quantidade de tecido perdido tomando-se agora como referência 

para o exame clínico a visibilidade da junção cemento-esmalte (COELHO et al., 

2008; CORTELLI et al., 2008). 

 Apesar de fornecer subsídios importantes para guiar o tratamento periodontal, 

o exame clínico não reflete a atividade da doença periodontal, tipo e severidade. 

Além disso, é insuficiente para prever a progressão da doença e avaliar com 

precisão a resposta à terapia periodontal. Fundamentado nisso percebe-se a 

necessidade de desenvolvimento de testes diagnósticos que possam diagnosticar a 

atividade da doença periodontal e também identificar/quantificar os riscos para 

desenvolver a doença periodontal e a resposta ao tratamento. Esses testes estão 

sendo estudados através da utilização de biomarcadores envolvidos com as reações 

inflamatórias observadas na doença periodontal  e poderão fornecer subsídios para 

o desenvolvimento de drogas que auxiliem no tratamento (SUJEET, 2011). 

 

2.5  COX-2 

 A cicloxigenase exibe duas isoformas: COX-1 e COX-2. A COX-1 é 

constitutivamente expressa na maioria dos tecidos e leva à produção de 

prostaglandinas com funções fisiológicas como proteção da mucosa gastrointestinal, 

controle do fluxo sanguíneo renal e homeostase. A COX-2 é prontamente produzida 

após estímulo mitogênico ou inflamatório e conduz à produção de PGs em 

processos patofisiológicos como formação de edema, hiperalgesia, febre e 

carcinogênese (ZHANG et al., 2003; FRACON et al., 2008). 

 A destruição dos tecidos periodontais está relacionada com modificações na 

expressão de mediadores pró-inflamatórios do próprio hospedeiro e dentre eles 

destacam-se as prostaglandinas. Altos níveis de PGE2 nos tecidos gengivais e no 

fluido crevicular gengival estão relacionados com o aumento da inflamação gengival 

e perda óssea alveolar (PINHO et al., 2008; SCHAEFER et al., 2010; BAGE et al., 

2011). 
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 A biossíntese da PGE2 a partir dos lipídios da membrana celular é catalizada 

por três grupos de enzimas agindo de forma seqüencial. Inicialmente a fosfolipase 

A2 converte os lipídios em ácido araquidônico. As cicloxigenases posteriormente 

convertem o ácido araquidônico em prostaglandinas H2 e finalmente um grupo de 

enzimas (as prostaglandinas E sintesases) catalizam a conversão da PGH2 em 

PGE2 (PINHO et al., 2008; BAGE et al., 2010). 

 Durante o reparo ósseo e em condições patológicas tais como a inflamação a 

COX-2 está superexpressa e conduz ao aumento da expressão da PGE2, que em 

condições patológicas não está relacionada com a maturação osteoblástica e 

formação óssea, como ocorre em condições fisiológicas. Ao contrário, está 

relacionada à reabsorção óssea principalmente pelo aumento da atividade 

osteoclástica o que favorece a evolução da doença periodontal (FRACON et al., 

2008; PINHO et al., 2008). 

Devido ao papel central da COX-2 na regulação dos níveis de PGE2 e pela 

especificidade de ativação por citocinas, seus níveis de expressão e os 

polimorfismos no seu gene têm sido relacionados ao aumento na suscetibilidade 

para o desenvolvimento das doenças inflamatórias e dentre elas destacamos a 

doença periodontal (ZHANG et al., 2003; FRACON et al., 2008; PINHO et al., 2008; 

BAGE et al., 2010; SCHAEFER et al., 2010). 

Em biópsias do tecido gengival, tanto a expressão imuno-histoquímica da 

COX-2 como os níveis de mRNA, demonstrados através da RT-PCR, são mais 

elevados a medida que a inflamação progride tanto clínica como histologicamente e 

será ainda maior com o avanço da destruição do tecido ósseo alveolar (ZHANG et 

al., 2003). 

 Morton e Dognari-Bagtziglou (2001) demonstraram através de estudos in vitro 

que constitutivamente os fibroblastos não expressam a COX-2. A expressão da 

COX-2 bem como aumento da sua atividade podem ser detectadas após exposição 

dessas células a citocinas pró-inflamatórias ou a desafios bacterianos (IL-1, A. 

actinomycetocomitans, T. forsythus). A expressão imuno-histoquímica da COX-2, 

segundo a descrição dos autores, foi evidenciada no epitélio gengival, células 
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endoteliais e células com morfologia semelhante aos fibroblastos. Comparando essa 

expressão entre amostras teciduais gengivais com pouco infiltrado inflamatório e 

amostras com intenso infiltrado inflamatório observaram significativo aumento da 

COX-2 associado ao aumento do infiltrado inflamatório. 

 O uso de inibidores da COX-2 para controlar a destruição dos tecidos 

gengivais e progressão da doença periodontal com subseqüente reabsorção óssea 

alveolar confirma o papel central da COX-2 e da PGE2 na patogênese desta 

doença.  

Queiroz-Junior et al. (2009) verificaram que a administração sistêmica e local 

de inibidores das COX-1 e -2, concomitante com a exposição a fatores locais que 

favorecem o acúmulo do biofilme dental, está relacionada à menor destruição dos 

tecidos gengivais dos roedores. Clinicamente, os pesquisadores descreveram que o 

grau de inflamação gengival aumentou em decorrência do acúmulo de fatores 

microbianos em proporção maior nos pacientes que não estavam sob ação dos 

inibidores de COX. Em relação ao ligamento periodontal, houve maior perda de 

inserção clínica nos pacientes sem terapia antiinflamatória comprovando ação 

central dos mediadores inflamatórios COX-1 e COX-2 na destruição tissular, 

principalmente nas fases iniciais da doença periodontal em que não existe ainda 

reabsorção óssea.  

Nas fases mais avançadas da doença periodontal, com franca destruição do 

tecido ósseo alveolar, Garcia et al. (2010) também demonstraram a participação da 

COX-2. Verificaram em roedores que a administração do inibidor específico da COX-

2 (Lumiracoxibe) está relacionada a uma proteção do tecido ósseo. Os cobaias que 

receberam o tratamento por via subcutânea revelaram menor perda óssea do que 

aqueles que não receberam o tratamento. Dessa maneira, os autores relacionaram a 

ação da enzima COX-2 com os quadros mais avançados de destruição tecidual 

onde já existe comprometimento ósseo.   

O uso dos inibidores de COX-2 resulta em uma diminuição da expressão das 

metaloproteinases da matriz (MMP-8, -13 e -14) sugerindo que a COX-2 possa 

participar também da regulação da expressão das MMPs aumentando a destruição 
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tissular. Entretanto, alguns trabalhos verificaram que relacionado à administração de 

inibidores de COX-2 também pode haver um aumento na expressão de inibidores de 

metaloproteinases e a destruição dependeria do balanço entre estes dois fatores 

(BUDUNELI et al., 2007; VARDAR-SENGUL et al., 2008). Assim, a literatura ainda 

não confirma a relação direta entre a expressão da COX-2 e das MMPs com o 

avanço da destruição periodontal. 

A expressão da COX-2 também tem sido utilizada como parâmetro para 

avaliação do tratamento periodontal. Pinho et al. (2008) compararam os parâmetros 

clínicos de profundidade de sondagem, profundidade de inserção clínica e índice de 

sangramento à sondagem em pacientes após terem sidos submetidos à terapia 

periodontal associada ou não a administração sistêmica de inibidores seletivos da 

COX-2 (Loxoprofeno). Os estudos clínicos verificaram melhores resultados com a 

terapia combinada do que nos pacientes que foram apenas tratados com 

procedimentos mecânicos.  

Nos tecidos periodontais a expressão de PGE2 e COX-2 sofre aumento 

considerável quando se compara a expressão dos sítios saudáveis com os sítios 

gengivais inflamados e não existem controvérsias quanto a participação da COX-2 

na contribuição da destruição dos tecidos periodontais (ZHANG et al., 2003; 

FRACON et al., 2008; PINHO et al. 2008; BAGE et al., 2011). Apesar disso, é 

necessário esclarecer que outros fatores do hospedeiro estão associados a esta 

enzima que contribuem para evolução da doença periodontal. Na presente pesquisa 

a COX-2 será usada para quantificar, através do estudo imuno-histoquímico, o grau 

de inflamação gengival e servir de parâmetro para avaliação dos outros marcadores 

utilizados.  
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2.6  EMMPRIN 

Foi pioneiramente descoberta em associação com células neoplásicas que 

exibiam alta expressão da metaloproteinase de matriz-1 (MMP-1), por isso sua 

primeira denominação foi fator estimulador de colagenase derivado de células 

tumorais (TCSF). Após a descoberta inicial foi comprovado que o TCSF teria 

capacidade de induzir não só a produção da MMP-1 mas também das MMPs 2, 3, 9 

e 11. A partir de então foi sugerida e aceita a modificação da nomenclatura para 

EMMPRIN - indutor de metaloproteinases da matriz extracelular (IACONO et al., 

2007; YURCHENKO et al., 2010). 

O EMMPRIN é uma glicoproteína composta por 269 aminoácidos e peso 

molecular de 27KDa que está presente em vários tipos celulares como proteínas 

transmembranas. Pertence à superfamília das imunoglobulinas e na porção 

extracitoplasmática sua extremidade aminoterminal exibe dois domínios Ig altamente 

glicosilados (YURCHENKO et al., 2010). 

A molécula do EMMPRIN pode associar-se a outras moléculas tais como a 

integrina, o transportador de monocarboxilato, ciclofilina e caveolin interferindo em 

diferentes processos metabólicos celulares (IACONO et al., 2007; LIU et al., 2010/a).   

O silenciamento do gene que codifica o EMMPRIN em roedores provocou 

uma série de alterações sistêmicas sugerindo a participação desta molécula em 

vários eventos metabólicos. Houve defeito na espermatogênese, funções da retina e 

funções neurológicas nas fases iniciais do desenvolvimento. Nas fêmeas houve 

infertilidade em decorrência de falhas no processo de implantação e fertilização, 

principalmente devido a desrregulação na produção de MMPs. Observou-se ainda 

aumento na resposta mitogênica de células T em sítios de inflamação mista, 

sugerindo a participação do CD147 na regulação negativa da resposta de células T 

(YURCHENKO et al., 2010). 

O EMMPRIN está envolvido na patogênese de várias doenças e seu poder 

patogênico decorre principalmente do efeito indutor sobre as MMPs e da capacidade 

de mediar atividade quimioatraente como receptor da ciclofilina extracelular. Sugere-

se ainda uma interferência na resposta do hospedeiro por regulação negativa da 
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diferenciação das células T. O domínio extracelular pode interagir com outras 

proteínas de membrana, tais como integrina e sindecan e interferir na adesão 

leucocitária. O domínio intracelular atua na transdução dos sinais extracelulares 

promovendo síntese de MMP (YURCHENKO et al., 2010). 

As metaloproteinases da matriz extracelular compreendem um grupo de 

enzimas com atividade proteolítica capazes de degradar as proteínas da matriz 

extracelular e pericelular. A manutenção da homeostase tecidual em condições 

normais é resultado do balanço entre reabsorção e neoformação tecidual. A 

atividade das metaloproteinases da matriz, bem como dos inibidores de MMPs 

(TIMPs) sofrem modificações nos estados patológicos e a destruição tecidual será 

maior quanto maior for a proporção entre as MMPs e os inibidores de MMPs 

(HANNAS et al., 2007).  

Devido ao desempenhado pelo EMMPRIN em condições fisiológicas e 

patológicas, ele tem sido objeto de estudo em várias patologias que se desenvolvem 

no complexo maxilo-mandibular.  

Em uma amostra de 48 cistos odontogênicos, Ali (2008) verificou que a 

expressão imuno-histoquímica do EMMPRIN estava associada com o 

comportamento biológico dos cistos. A análise da expressão demonstrou valores 

estatisticamente significativos sendo que a expressão foi decrescente estando maior 

na amostra dos ceratocistos odontogênicos, seguida dos cistos dentígeros, cistos 

periapicais e folículos dentários, respectivamente. Com base nestes resultados, o 

autor concluiu que quanto maior o poder de invasão e agressão dos cistos 

odontogênicos, maior será a participação do EMMPRIN na destruição da matriz 

extracelular que o permeia. 

Ramos e Dang (2011) verificaram in vitro que a agressividade do carcinoma 

de células escamosas oral, analisada através do poder de invasão e metástase, está 

associada com a maior expressão do EMMPRIN via ativação da família Src de 

proteínas relacionadas ao controle do ciclo celular. 

A agressividade tumoral também já foi relacionada com o aumento da 

expressão do EMMPRIN para as neoplasias das glândulas salivares. A expressão 
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imuno-histoquímica e do RT-PCR para o EMMPRIN mostraram-se mais elevadas 

em carcinomas mucoepidermóides e carcinomas adenóides císticos quando 

comparadas com a expressão dos adenomas pleomórficos e do tecido glandular 

salivar normal (HUANG et al., 2010). 

Embora os requisitos que comprovem como a superexpressão do EMMPRIN 

medeia a indução das MMPs não tenham sido demonstrados formalmente, muitas 

condições patológicas inflamatórias também estão associadas com o aumento da 

expressão do EMMPRIN em tecidos e células, tais como artrite reumatóide, lúpus 

eritematoso sistêmico, aterosclerose, isquemia, dentre outras (DAMSKER et al., 

2008; YURCHENKO et al., 2010). 

Uma das explicações para o aumento da expressão do EMMPRIN em 

condições inflamatórias pode estar relacionado com a ativação da via de sinalização 

NF-κB. Rucci et al. (2010) descreveram a  associação desta via com a maior 

expressão do EMMPRIN em carcinoma de células mamárias. Realizaram um estudo 

in vitro onde expuseram as células mamárias neoplásicas ao ligante do fator de 

ativador do NF-κB (RANKL) e verificaram que a ativação desta via aumentou os 

níveis de EMMPRIN detectados através do RT-PCR. A ativação da via NF-κB 

provocada pelo estímulo da IL-18 também foi capaz de promover a superexpressão 

do EMMPRIN em cardiomiócitos primários, o que, segundo os autores, sugere que 

em condições de injúria, a destruição tecidual seja resultado do aumento da 

atividade das MMPs induzido pelo EMMPRIN (REDDY et al., 2010).  

Na artrite reumatóide, observou-se um grande aumento na expressão do 

EMMPRIN pelos monócitos ativados, comparando-se os níveis da expressão tanto 

tecidual como sanguínea. Zhu et al. (2005) relataram que em condições patológicas 

inflamatórias é observado um aumento da expressão do EMMPRIN. Associado à 

superexpressão do EMMPRIN acrescentam que também ocorre um aumento da 

expressão das MMP-1, MMP-2, MMP-3 e MMP-9 dos tecidos inflamados. Níveis 

elevados do EMMPRIN, conforme concluem os pesquisadores, interferem na 

secreção de MMPs pelo estímulo direto dos fibroblastos para secreção dessas 

moléculas ou ainda através da ativação de outros monócitos.  
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Em aneurisma aórtico abdominal, uma condição inflamatória crônica 

caracterizada pela destruição da elastina e de componentes da matriz extracelular, 

Lizarbe et al. (2009) verificaram que o aumento na expressão de espécies reativas 

de oxigênio, especificamente o óxido nítrico, induz ao incremento da expressão de 

EMMPRIN. Esta molécula então será responsável pela conversão das pró-MMPs em 

sua forma ativa para contribuir para a destruição tissular verificada nos aneurismas 

aórticos. 

O recrutamento das células inflamatórias ocorre em função da atividade do 

domínio extracelular. A molécula do EMMPRIN atua como receptor para esta 

ciclofilina extraceluar. Nas condições inflamatórias observa-se que a superexpressão 

do EMMPRIN aumenta a afinidade de ligação da ciclofilina com leucócitos 

promovendo o recrutamento destas células de defesa e seu conseqüente acúmulo 

no sítio inflamatório através de quimiotaxia. A superexpressão do EMMPRIN está 

associada ao aumento na expressão da CypA extracelular, sugerindo que a 

atividade quimiotática esteja correlacionada com a ligação destas moléculas em 

domínio distinto daquele que induz o aumento na expressão das MMPs. O aumento 

na expressão das MMPs ocorre em função da atividade do domínio intracelular 

(ZHU et al., 2005; DAMSKER et al., 2008; YURCHENKO et al., 2010). 

A participação do EMMPRIN em processos inflamatórios tem sido 

amplamente estudada, entretanto, existem poucos estudos que esclareçam sobre a 

participação e via de ativação desta molécula na patogênese da doença periodontal.  

A exposição aos fatores bacterianos do biofilme pode modificar a secreção de 

citocinas envolvidas no processo de remodelamento do tecido conjuntivo gengival e 

no tecido ósseo e a superexpressão de várias MMPs já foi associada à evolução da 

doença periodontal tais como a MMP-8, -9 e -13 (HANNAS et al., 2007). A 

participação do EMMPRIN na modulação da expressão das MMPs durante a 

patogênese da gengivite e sua evolução para a doença periodontal tem despertado 

interesse de alguns pesquisadores. 

Já foram detectados altos níveis de MMP-7 em todas as formas de doença 

periodontal bem como níveis crescentes do EMMPRIN e do TIMP-1 no fluido do 
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sulco gengival obtidos de pacientes sadios, com gengivite, com periodontite crônica 

e com doença periodontal agressiva, respectivamente. Os níveis do EMMPRIN, 

MMP-7 e TIMP-1 foram mensurados a partir dos resultados obtidos através das 

técnicas de ELISA e imunoblot com anticorpos específicos para os marcadores 

citados. A expressão crescente de acordo com a gravidade da doença indica, 

segundo os autores da pesquisa, que essas moléculas podem participar na 

regulação da progressão da doença periodontal (EMINGIL et al., 2006). 

Xiang et al. (2009) constataram através da técnica imuno-histoquímica e de 

Western blot que a expressão do EMMPRIN foi diferente entre as amostras de 

gengiva normal e gengiva inflamada. Dentre os 9 casos de gengiva saudável, a 

expressão do EMMPRIN se restringiu às células epiteliais. Por outro lado, nas 21 

amostras de gengiva obtidas de pacientes com periodontite crônica, a inflamação 

tecidual estava acompanhada de uma a expressão significativamente maior do 

EMMPRIN, com positividade também observada nos fibroblastos e nas células 

inflamatórias presentes no tecido gengival. 

Resultados semelhantes foram descritos por Dong et al. (2009). Tais autores 

utilizaram a técnica imuno-histoquímica e do RT-PCR para analisar a quantidade de 

EMMPRIN, MMP-1 e -2 nos tecidos gengivais obtidos de pacientes com periodontite 

crônica avançada (n=15), periodontite agressiva (n=15) e gengiva normal (n=12). A 

expressão do EMMPRIN nos tecidos normais estava restrita ao revestimento epitelial 

com forte expressão na camada basal. A imunorreatividade foi mais forte e com uma 

maior quantidade de células positivas nas amostras de doença periodontal e, nesses 

casos, também foi visualizada imunomarcação nas células inflamatórias e células 

com morfologia semelhante aos fibroblastos. 

O aumento da expressão do EMMPRIN já foi relatado também em células 

epiteliais orais em resposta à exposição aos fatores de virulência do Porphyromonas 

gingivalis (Arg- e Lis-gingipaína). Feldman et al. (2011) concluíram que apenas a 

exposição aos fatores bacterianos induz o aumento na produção de EMMPRIN pelas 

células epiteliais orais e essa reposta à exposição microbiana pode estar 

relacionado com a progressão da destruição dos tecidos periodontais.  
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2.7  HIF-1α 

O fator induzível por hipóxia (HIF-1) é um fator de transcrição composto por 

duas subunidades: α e β. Enquanto a subunidade β é constitutivamente expressa em 

todas as células eucariontes, a expressão da subunidade α está na dependência da 

disponibilidade de oxigênio. O HIF-1 funciona como o maior regulador da 

homeostase do oxigênio em praticamente todas as células, desempenhando 

funções críticas no desenvolvimento embrionário e fisiologia pós-natal (SEMENZA, 

2004).  

Em condições normais de suprimento de oxigênio a subunidade HIF-1β é 

estável, enquanto a subunidade HIF-1α é rapidamente degradada. A degradação do 

HIF-1α decorre da ação de enzimas prolil-hidroxilases que promovem a hidroxilação 

dos resíduos de prolina presentes em um dos domínios da HIF-1α. A hidroxilação 

marca a molécula para que seja reconhecida pela via de degradação ubiquitina-

proteassoma (SEMENZA, 2004; BERCHNER-PFANNSCHMIDT et al.,  2008). 

A ubiquitinação e degradação oxigênio-dependente do HIF-1α via 

proteassoma (26S) requer a participação da proteína supressora de tumor von 

Hippel-Lindau. Esta proteína reconhece os resíduos prolil-hidroxilases (PHDs -1, -2 e 

-3) no HIF-1α e forma um complexo com outras enzimas como a ubiquitina E3 ligase 

para mediar a ubiquitinação do fator de hipóxia (SEMENZA, 2004; BERCHNER-

PFANNSCHMIDT et al.,  2008).  

Quando a disponibilidade de oxigênio é reduzida, não ocorre a hidroxilação e 

a subunidade HIF-1α não degradada permanece estável no citoplasma. O acúmulo 

citoplasmático do HIF-1α permite sua translocação para o núcleo e posterior 

dimerização com a subunidade β. Juntas, estas subunidades constituem o fator de 

transcrição HIF-1 (SEMENZA, 2004; BERCHNER-PFANNSCHMIDT et al.,  2008).  

 O complexo HIF-1 liga-se ao núcleo nas regiões correspondentes aos 

chamados elementos responsivos de hipóxia (HREs), que estão localizados nas 

regiões promotora ou amplificadora dos genes alvo (ZAREMBER; MALECH, 2005; 

BERCHNER-PFANNSCHMIDT et al.,  2008). 
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A ligação do fator HIF-1 ao DNA culmina com a transcrição de genes que 

regulam os mecanismos de adaptação celular às alterações nas concentrações de 

oxigênio. O tipo de resposta desencadeada será função do tipo celular analisado, 

podendo ser ativados genes envolvidos na angiogênese, transporte do oxigênio, 

metabolismo do ferro, glicólise, captação rápida de glicose, sinalização de fatores de 

crescimento, apoptose, invasão e metástase (SEMENZA, 2004; ZAREMBER; 

MALECH, 2005) (FIGURA 01). 

O padrão de distribuição do HIF-1α sofre modificações durante o 

desenvolvimento fisiológico, transformação maligna ou sob isquemia. A distribuição 

temporal e espacial do fator de hipóxia tem revelado que, em condições normais de 

suprimento de oxigênio, o HIF-1α apresenta expressão imuno-histoquímica 

localizada no núcleo. A expressão a nível citoplasmático e nuclear do HIF-1α tem 

sido encontrada em resposta à hipóxia quando a concentração de oxigênio está 

reduzida. Este aumento na concentração visa manter captura de energia e a 

homeostase das atividades celulares (BERCHNER-PFANNSCHMIDT et al.,  2008). 

A estabilização da subunidade α também pode ser induzida por outros fatores 

além da hipóxia, como a ação de hormônios, citocinas (IL-1β, TNFα), fatores de 

crescimento insulina-like, oncogenes, óxido nítrico, entre outros. Os estudos de 

Haddad (2002) comprovaram que a estabilização, translocação nuclear e ativação 

do HIF-1 requerem a participação de espécies reativas ao oxigênio (ROS). 

Fundamentado nestes achados, o autor afirma que existe uma via de ativação não 

hipóxica do fator HIF-1 e a ativação desta via é dependente de citocinas 

inflamatórias, principalmente IL-1β e TNFα (FIGURA 01). 
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Figura 01  – Fator de transcrição HIF-1 em condições de normóxia e em condições de hipóxia, 

estímulo por fatores de crescimento, citocinas, radicais reativos do oxigênio. Regulação gênica 

relacionada ao HIF-1. 

 

Tanto a IL-1β como o TNF-α estão envolvidos na patogênese da gengivite e 

da doença periodontal, inclusive interferindo na síntese e secreção da COX-2 como 

anteriormente citado. Assim, a participação do HIF-1 ativado pela via não hipóxica 

poderia contribuir para o esclarecimento da patogênese da gengivite. A via hipóxica 

também poderia ser ativada durante a patogênese da gengivite, graças ao 

recrutamento dos neutrófilos polimorfonucleares, monócitos/macrófagos e células 

dendríticas para os sítios inflamatórios após ativação do sistema imune de defesa do 

hospedeiro. Essa migração requer um grande consumo energético. Além disso, a 

chegada destas células ao local onde foram recrutadas é acompanhada por um 

aumento no consumo de nutrientes e oxigênio para que estas realizem os processos 

de fagocitose e destruição dos microorganismos. Dessa forma, o consumo de 

oxigênio pode ser tão grande que chega a determinar condições de hipóxia. Assim, 

os processos infecciosos desencadeiam reações inflamatórias e a hipóxia ocorre em 

virtude do elevado consumo de oxigênio realizado tanto pelos microorganismos 

como pelas células de defesa do sistema imune do hospedeiro. Adicionalmente, 



45 
 

 

 

 

pode ocorrer isquemia transitória devido à vasoconstricção ou compressão pelo 

edema local (KOMINSKY et al., 2010; BRIGATI et al., 2010). 

A secreção de citocinas pró-inflamatórias potencialmente podem regular a 

expressão do HIF-1α. A hiperregulação deste fator já foi relatada em resposta à 

exposição à IL-1β. Esta citocina ativa a via de sinalização NF-κB exposição à COX2. 

Assim, fica evidente a relação existente entre a regulação do HIF-1α e a inflamação, 

uma vez que o fator de transcrição NF-κB é reconhecido como o maior regulador da 

transcrição de citocinas inflamatórias (COIMBRA, 2004).  

A superexpressão do HIF-1α já foi relatada tanto em quadros inflamatórios 

agudos como crônicos, o que sugere a participação deste fator de transcrição como 

regulador da função fagocítica e da produção de mediadores inflamatórios, além 

disso, participa também na manutenção da integridade e processo de reparo das 

células epiteliais (OLSON; VAN DER VLIET, 2011).  

Para esclarecer o papel do HIF-1 na manutenção da integridade e 

homeostase da mucosa intestinal, Karhausen, Haase e Colgan (2005) 

desenvolveram colite em cobaias controle e em cobaias mutantes para o fator Von 

Hippel-Lindau. Constataram que a perda da função do HIF-1 contribuiu para o 

desenvolvimento de um quadro inflamatório significativamente mais grave. Os 

autores concluíram que o HIF-1 atua como protetor da integridade da mucosa, 

mantendo a barreira epitelial. 

A integração entre a atividade pró-inflamatórias das citocinas e o estresse 

oxidativo alteram o equilíbrio redox nas células e modulam a expressão dos fatores 

relacionados à hipóxia (HADDAD, 2002), além disso, a disponibilidade de oxigênio 

pode também sofrer interferência de fatores fisiológicos como o estresse. Huang et 

al. (2011) desenvolveram a doença periodontal em dois grupos de roedores: um 

submetido a condições de estresse e o outro não. Demonstraram através da imuno-

histoquímica que a expressão do HIF-1α foi semelhante entre o grupo sem doença 

periodontal submetido ou não ao estresse. Nos pacientes com doença periodontal 

foi observada uma expressão crescente de acordo com a gravidade da doença 

sendo significativamente maior no grupo submetido ao estresse, demonstrando que 
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o estresse fisiológico não é capaz de iniciar a doença periodontal, entretanto, 

provoca hipóxia tecidual relacionada com a progressão da doença periodontal. 

Quanto aos estímulos inflamatórios, os estudos de Stiehl et al. (2002) 

mostraram que além da IL-1β, a insulina também pode modificar a expressão do 

fator induzível por hipóxia. Em condições de normais de suprimento de oxigênio, a 

IL-1 e a insulina estimulam a liberação de espécies reativas de oxigênio pelas 

mitocôndrias o que interferirá na hidroxilação do HIF-1α, diminuindo a hidroxilação e 

a posterior degradação deste fator. Tais autores descreveram que a redução da 

hidroxilação ocorre quando a via da Fosfatidil-Inositol-3-kinase é ativada. Além de 

interferir diretamente na degradação do HIF-1α, essa via também libera o NF-κB que 

transcreve os genes das principais citocinas inflamatórias, entre elas a IL-1β e o 

TNF-α, contribuindo para o aumento da resposta inflamatória do hospedeiro. 

Em cultura celular de macrófagos, também já foi constatada que a 

estabilização não-hipóxica do HIF-1α sofre interferência das vias de sinalização 

celular do fosfatidil-Inositol-3-kinase e da via NF-kB/COX-2. O aumento da 

expressão do HIF-1α foi verificado após a exposição dos macrófagos in vitro aos 

fatores de virulência das bactérias Gram-positivas (Streptococcus e Staphylococcus) 

e Gram-negativas (Salmonella e Pseudomonas) quando estas vias estavam 

ativadas. Uma vez inativadas as vias de sinalização celular, não houve aumento 

significativo da expressão do HIF-1α (ZAREMBER; MALECH, 2005). 

Ng et al. (2011) analisaram o padrão de expressão do HIF-1α no tecido 

periodontal humano e verificaram positividade para este marcador nas células 

epiteliais e endoteliais. Nas bolsas periodontais houve um aumento na proporção de 

células com morfologia semelhante aos fibroblastos e leucócitos expressando HIF-

1α. Comparando a expressão entre a gengiva normal e o tecido gengival de bolsas 

periodontais relataram elevados níveis de expressão das proteínas HIF-1α, do fator 

de crescimento vascular endotelial e de fator de necrose tumoral-α na gengiva 

normal quando comparados com a gengiva inflamada. 

A homeostase óssea é profundamente alterada pelo pH local e pela tensão de 

oxigênio. Em condições de hipóxia o fator HIF-1α bloqueia o crescimento e 

diferenciação dos osteoclastos aliada à intensa estimulação osteoclástica e 
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reabsorção óssea (ARNETT, 2010), o que pode contribuir sobremaneira na 

progressão da periodontite.  

 

2.8  GLUT-1 

A resposta imune adaptativa desencadeada pelas células T e B caracteriza-se 

pelo aumento do consumo de aminoácidos, glicose e lipídios como fonte de energia 

e modifica-se o metabolismo oxidativo para metabolismo glicolítico, de forma que as 

células utilizam a glicose como fonte energética. Durante a proliferação estimulada 

das células T ocorre um aumento na captação de glicose em cerca de 20 vezes. 

Diante dessa necessidade, o HIF-1 ativa a transcrição gênica e a captação da 

glicose é aumentada em função do aumento na expressão de transportadores de 

glicose-1 (KOMINSKY et al., 2010). 

A entrada da glicose nas células é mediada pelos transportadores de glicose 

constituem uma família de proteínas transmembranas, composta por doze membros: 

GLUT-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 e -12. O GLUT-1 foi inicialmente 

estudado no eritrócito e por isso recebeu pioneiramente a denominação de 

transportador de glicose do eritrócito humano. Tecidos fetais, cérebro e placenta 

comumente exibem altos níveis de expressão de GLUT-1, entretanto, baixos níveis 

de proteína GLUT-1 ou de seu RNAm podem ser detectados em virtualmente todos 

os tecidos, de tal forma, que o GLUT-1 é considerado o responsável, pelo menos em 

parte, pela entrada constitutiva de glicose nas células (BONFITO, 2010). 

A expressão do GLUT-1 tem sido estudada em muitos tipos de tumores e a 

sua superexpressão sugere a participação na biologia tumoral como um fator 

importante. Neste sentido, em vários carcinomas, a expressão de GLUT-1 tem sido 

descrita correlacionada com mau prognóstico, agressividade tumoral e metástases 

linfonodais. Acredita-se que os genes glicolíticos, inclusive GLUT1, são ativados 

principalmente via fator-1 induzível por hipóxia (HIF-1) (BONFITO, 2010). 

Em carcinomas de células escamosas Yamada et al. (2011) observaram um 

aumento gradual na expressão do HIF-1α e do GLUT-1 de acordo com o tipo, 
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classificação clínica e grau histológico de malignidade principalmente nas fases 

iniciais do desenvolvimento tumoral. 

Apesar da associação com a expressão do HIF-1α em processo infecciosos e 

inflamatórios, não existem trabalhos que correlacionem a expressão do HIF-1α com 

o GLUT-1 nos tecidos periodontais. 

A expressão do GLUT-1 nos tecidos periodontais foi descrita apenas por 

Koike et al. (2005). No tecido periodontal em desenvolvimento foi detectada 

imunorreatividade para o GLUT-1 em cementoblastos e cementócitos mas essa 

expressão não foi identificada nem nos osteoblastos nem osteócitos. Os autores 

sugeriram a participação do GLUT-1 na cementogênese e descartaram a 

participação na osteogênese. 

Em condições de hipóxia as células mesenquimais da medula óssea 

aumentam a captação de glicose principalmente em virtude do aumento da 

expressão do fator de transcrição HIF-1α. Dessa forma, o metabolismo das células 

tronco da medula óssea é mantido pelo incremento do consumo da glicose em 

virtude do aumento da expressão do GLUT-1 (ZHU et al., 2011). 

Diante da escassez de trabalhos que associem a expressão do GLUT-1 e do 

HIF-1α nos tecidos periodontais humanos, este trabalho se propõe a realizar uma 

análise imuno-histoquímica desses marcadores no tecido gengival normal e 

inflamado para verificar se as condições de hipóxia que porventura se desenvolvam 

na patogênese da gengivite são capazes de modificar o metabolismo energético, 

com alteração da captação de glicose neste tecido. A inflamação será 

morfologicamente quantificada nesses tecidos e confirmada através da expressão 

imunohistoquímica da COX-2. O grau de destruição e desorganização tecidual 

clínica e morfologicamente observados será comparado com os níveis de expressão 

da EMMPRIN. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

Considerando o papel desempenhado pela COX-2, EMMPRIN, HIF-1α e 

GLUT-1 em condições fisiológicas e nos quadros de gengivite crônica este trabalho 

se propôs a investigar e comparar as diferenças no padrão de expressão imuno-

histoquímica dessas moléculas no tecido gengival sadio e no tecido gengival 

inflamado com a finalidade de verificar se há correlação entre a expressão desses 

marcadores com o processo de evolução da gengivite induzida pelo biofilme visando 

contribuir para um melhor entendimento da patogênese da gengivite. 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva constituída pela 

observação, análise e registro da expressão imuno-histoquímica da COX-2, 

EMMPRIN, GLUT-1 e HIF-1α em amostras de tecido gengival objetivando uma 

análise comparativa da expressão destas moléculas entre o tecido gengival 

clinicamente normal e o inflamado. 

 

4.2  POPULAÇÃO 

Todos os sujeitos da presente pesquisa foram recrutados a partir da demanda 

espontânea dos pacientes que procuraram atendimento no Consultório Odontológico 

do 14° Batalhão de Infantaria Motorizado (14ºBI Mtz) localizado na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes – PE no período compreendido entre os meses de julho a 

dezembro de 2011. 

 

4.3  AMOSTRA 

 Considerando que nos arquivos da clínica odontológica do 14ºBI Mtz existem 

aproximadamente 1.000 fichas clínicas correspondentes ao efetivo anual e que 

desse total apenas 5% poderia reunir condições favoráveis ao tratamento cirúrgico, 

o tamanho da amostra foi calculado seguindo os critérios de Santos (2011): para 

uma população com 1.000 participantes, erro amostral considerado 5%, nível de 

confiança 95% e percentual máximo de 5%, o tamanho da amostra deverá ser de 59 

participantes. 

 O percentual máximo de 5% refere-se ao total dos pacientes dentro da 

população que podem ser recrutados para o estudo. Este valor foi estipulado 

fundamentado na escassez de pacientes que podem ser submetidos ao 
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procedimento cirúrgico. Além da indicação da remoção cirúrgica do tecido 

periodontal não ser muito freqüente exige ainda criteriosa análise das condições 

clínicas de saúde bucal, capacidade de colaborar com o plano de tratamento, etc. 

 A partir do cálculo amostral, dentre todos os pacientes submetidos à cirurgia 

foram selecionados 30 que apresentavam gengiva clinicamente normal e 30 que 

apresentavam gengiva inflamada. 

 A identificação dos pacientes com necessidade de tratamento periodontal 

cirúrgico foi realizado a partir da análise das fichas clinicas. Uma vez estabelecido 

no plano de tratamento a necessidade de realização de procedimento cirúrgico o 

paciente foi inicialmente recrutado para participar da pesquisa. A indicação da 

cirurgia incluía procedimentos de naturezas variadas.  

 Na maioria dos casos em que o tecido gengival encontrava-se em estado de 

normalidade a indicação cirúrgica estava relacionada com exigências estéticas ou 

funcionais. Dentre estas indicações incluímos necessidade de aumento de coroa 

clínica em pacientes que apresentam sorriso gengival, aumento de coroa clínica 

para expor términos cervicais de fraturas dos tecidos dentários ou para expor 

clinicamente cáries radiculares, além disso, foram incluídos no estudo os pacientes 

que realizaram exodontia com a remoção da papila dental para facilitar a coaptação 

das bordas da ferida cirúrgica e posterior cicatrização. A amostra do tecido gengival 

obtida desses pacientes foi utilizada como parâmetro de controle das condições de 

normalidade. 

 Dentre os casos com inflamação gengival foram incluídos os casos com 

indicação funcional para aumento de coroa clínica permitindo tratamento restaurador 

adequado; redução da profundidade de sondagem ou outras indicações 

periodontais. Os pacientes com gengivite foram também submetidos ao exame 

radiográfico interproximal ou periapical com a finalidade de descartar reabsorções 

das cristas ósseas não identificadas ao exame clínico.  

Foram utilizados como parâmetros de exclusão, nesta pesquisa, a presença 

de doença sistêmica previamente conhecida, presença de infecções em sítios extra-

orais, pacientes em tratamento com drogas que conhecidamente modulam a 

resposta inflamatória, pacientes com história positiva de tabagismo nos últimos cinco 



54 
 

 

anos, gestantes ou em período de lactação e também aqueles que não concordaram 

em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

4.4  EXAME CLÍNICO 

 Todos os participantes inicialmente preencheram uma ficha individual onde 

forneceram os dados pessoais de identificação. Posteriormente foi realizada uma 

criteriosa anamnese para conhecimento da história médica e odontológica atual e 

pregressa de cada sujeito da pesquisa (APÊNDICE A).  

Nesse momento os pacientes foram informados sobre o presente estudo e 

consultados quanto à sua voluntariedade ou não em participar. Uma vez 

concordando em participar leram e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE B).  

O exame físico intra-oral foi realizado por apenas um observador seguindo o 

protocolo descrito no APÊNDICE A: avaliação dos tecidos moles (lábios, mucosa 

oral e língua), tecidos duros (estrutura óssea e dentária) e preenchimento do 

odontograma. Em seguida cada elemento dentário foi avaliado quanto à sua 

condição periodontal realizando-se sondagem com uma sonda periodontal 

milimetrada em seis sítios por dente registrando-se o índice de sangramento à 

sondagem, profundidade clínica da sondagem e nível clínico de inserção no 

periograma de cada paciente. Quando observado sinais clínicos de perda de 

inserção óssea as regiões foram radiografadas, este procedimento também foi 

adotado para as regiões que foram biopsiadas para que não houvesse dúvida entre 

o diagnóstico de gengivite e doença periodontal.  

O preenchimento do periograma foi realizado seguindo os critérios descritos a 

seguir e ilustrados na figura 02: 

- 0: o tecido gengival apresenta-se em posição e estado saudável 

- 1: se houver sangramento à sondagem 

- 2: presença de cálculo 
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- 3: bolsa periodontal com profundidade entre 4 e 5 mm 

- 4: bolsas com profundidade igual ou maior a 6mm 

 

 

Figura 02  – Critérios para o preenchimento do periograma (0:gengiva clinicamente normal; 

1:sangramento á sondagem; 2: presença de cálculo; 3: bolsa entre 4 e 5mm; 4: bolsa ≥ 6mm) Fonte: 

WHO, 1992. 

 

Para a realização do índice de sangramento à sondagem a região a ser 

examinada foi isolada (sob isolamento relativo) e secada através de um leve jato de 

ar com a seringa tríplice. A sonda periodontal milimetrada foi posicionada 

paralelamente ao longo eixo do dente nas faces livres e discretamente inclinada nas 

faces proximais com ponto de apoio no ponto de contato quando esta foi então 

deslizada por toda a extensão da margem gengival (vestibular, mesial, distal, 

palatina/lingual) exercendo suave pressão sobre a gengiva. A contagem foi positiva 

para sangramento gengival se durante o exame ou após 10 segundos passados 

ocorreu sangramento, caso contrário foi considerado negativo. Foi obtido um índice 

de sangramento para cada paciente através do resultado da soma de todas as faces 

positivas dividido pelo total de faces examinadas como preconizado Muhleman e 

Son (1971). Como a presença de sangramento gengival em alguns pacientes foi 

verificada de forma isolada restrita a um ou poucos dentes optamos por utilizar para 

análise estatística a presença ou ausência de sangramento gengival na face do 

dente que foi biopsiada e não o índice calculado para o paciente. 
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O procedimento cirúrgico em alguns casos foi indicado para o mesmo 

paciente em dois sítios distintos e como a doença periodontal é considerada sítio-

específica em alguns pacientes foram obtidos mais de uma amostra tecidual. 

 O examinador responsável pela coleta e registro dos parâmetros clínicos, 

raspagem, alisamento e polimento corono-radicular foi submetido a uma calibração 

para os parâmetros clínicos com intervalo de 1 semana entre os dois exames para 

que a reprodutibilidade do exame fosse verificado através do coeficiente de 

correlação interclasse. 

A amostra tecidual foi obtida através de procedimento cirúrgico com a técnica 

indicada para cada caso particular. Após obtenção do espécime foi colocado em um 

frasco contendo solução de formol a 10% em um volume 10 vezes maior que o 

espécime para fixação tecidual. Permaneceu nesta solução por um período de 

aproximadamente 24 horas para total fixação e depois seguiu para o processamento 

laboratorial. 

 Os espécimes foram processados e incluídos em blocos de parafina para que 

fossem obtidos os cortes histológicos para análise morfológica e imunohistoquímica. 

 

4.5  ESTUDO MORFOLÓGICO 

 Para análise morfológica os blocos parafinados dos tecidos gengivais foram 

cortados em secções de 5µm de espessura, montados em lâminas histológicas e 

submetidas à coloração pela técnica da Hematoxilina/Eosina e posteriormente 

examinados à microscopia de luz convencional. A partir destes cortes foi realizada 

uma análise descritiva dos aspectos histopatológicos do tecido gengival. Foram 

examinadas as alterações ocorridas no epitélio em decorrência da inflamação tais 

como: hiperplasia, exocitose, espongiose e degeneração hidrópica. No tecido 

conjuntivo foi avaliada a organização das fibras do tecido conjuntivo analisando-se o 

arranjo e disposição dos feixes colágenos. Ainda no tecido conjuntivo foram 

registradas características relativas ao infiltrado inflamatório, tipo e quantidade das 

células inflamatórias. 
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 Os critérios para análise morfológica incluíram o registro para o revestimento 

epitelial da presença/ausência e da quantidade de alterações inflamatórias 

(hiperplasia, exocitose, espongiose e degeneração hidrópica) visualizadas ao 

microscópio ótico usando a seguinte escala semi-quantitativa: 

- 0: Epitélio normal (Nenhuma alteração visualizada ou as alterações 

decorrentes da inflamação estão presentes em menos de 10% da extensão 

epitelial) 

- 1: Alterações discretas (em 10% a 25% da extensão epitelial) 

- 2: Alterações moderadas (em 26% a 50% da extensão epitelial) 

- 3: Alterações intensas (em mais de 50% da extensão epitelial) 

 

Para a análise do tecido conjuntivo observou-se a densidade e organização 

das fibras colágenas e estas características foram categorizadas em três variáveis, 

seguindo os critérios propostos por Liu et al. (2010/a) e adaptado para o estudo 

morfológico: 

- 1: Fibras colágenas densamente organizadas em mais de 50% do tecido 

conjuntivo analisado. 

- 2: Fibras colágenas frouxamente organizadas em mais de 50% do tecido 

conjuntivo analisado. 

- 3: Fibras colágenas ora frouxa, ora densamente organizadas. 

 

O infiltrado inflamatório foi analisado registrando-se a quantidade de células 

inflamatórias que foi categorizada de acordo com a escala semi-quantitativa abaixo 

apresentada: 

- 0: Ausência de infiltrado inflamatório (não observadas células inflamatórias) 
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- 1: infiltrado inflamatório escasso (até 25% do tecido conjuntivo ocupado por 

células inflamatórias) 

- 2: infiltrado inflamatório moderado (26 a 50% do tecido conjuntivo ocupado 

por células inflamatórias) 

- 3: infiltrado inflamatório intenso (mais de 50% do tecido conjuntivo ocupado 

por células inflamatórias) 

 

4.6  ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 Do material emblocado em parafina foram obtidos cortes de 3µm de 

espessura e estendidos em lâminas de vidro previamente limpas com álcool 70% e 

preparadas com adesivo à base de Organosilano (3-aminopropyltriethoxi-silano, 

Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA).  

 O material foi submetido à recuperação antigênica e posteriormente incubado 

com anticorpos para a COX-2, EMMPRIN, HIF-1α e GLUT-1 (conforme protocolo 

descrito no Quadro 01). Foi empregado para a realização da imuno-histoquímica o 

complexo estrptoavidina-biotina (SAB – sterptoavidin biotin complex). Para a COX-2, 

EMMPRIN e GLUT-1 foi utilizado como controle positivo externo um corte histológico 

de carcinoma de mama para cada bateria de lâminas preparadas, tal como 

preconizado pelos fabricantes. Como controle negativo, em alguns cortes, o 

anticorpo primário foi substituído por albumina de soro bovino a 1% (BSA – bovine 

serum albumin) em uma solução tampão e subseqüentemente submetidos a todos 

os passos descritos adiante. 
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Quadro 01  – Especificidade, clone, fabricante, recuperação antigênica, diluição e tempo de 

incubação dos anticorpos utilizados 

Especificidade Clone  Fabricante 
Recuperação 

antigênica 
Diluição 

Tempo de 

incubação 

COX-2 SP21 Spring Bioscience 

Citrato pH 6,0 

(Panela de pressão 

– 1minuto) 

1:200 60 minutos 

EMMPRIN Policlonal Invitrogen 
EDTA, pH 8,0 

(Pascal – 1 minuto) 
1:400 60 minutos 

HIF-1α H1α67 Santa Cruz 
Tris/EDTA, pH 9,0 

(Pascal – 1 minuto) 
1:200 Overnight 

GLUT-1 Policlonal Gene Tex 
Citrato, pH 6,0 

(Pascal – 1 minuto) 
1:400 60 minutos 

 

A análise da expressão imuno-histoquímica da COX-2, EMMPRIN, GLUT-1 e 

HIF-1α no tecido gengival foi realizada por um único observador em um microscópio 

de luz com aumento de 200x (LEICA ATC 2000). O observador foi submetido a uma 

calibração para os parâmetros imuno-histoquímicos com intervalo de 1 semana 

entre os dois exames para que a reprodutibilidade da análise fosse verificada 

através do coeficiente de correlação interclasse. O examinador não tinha acesso às 

informações clínicas ou histomorfológicas dos casos analisado (estudo cego). 

As lâminas foram analisadas mais de uma vez e em diferentes momentos A 

positividade para a COX-2 foi considerada quando o citoplasma das células 

apresentava coloração acastanhada. Para o EMMPRIN a expressão foi considerada 

positiva quando a coloração acastanhada estava visível na membrana 

citoplasmática e como esta glicopreteína transmembrana contém um segmento 

intracitoplasmático a expressão também foi considerada positiva quando a marcação 

ocorreu no citoplasma celular. A positividade para o GLUT-1 foi considerada quando 

a coloração acastanhada foi observada na membrana citoplasmática. Para o HIF-1α, 

devido as suas características funcionais, a positividade foi considerada tanto a nível 
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citoplasmático como nuclear de acordo com a metodologia de Morton; Dagnari-

Bagtzoglou (2001), Dong et al. (2009), Ng et al. (2011) e Ito et al. (2002). 

Foram registrados os dados referentes a expressão imuno-histoquímica 

considerando a presença ou ausência de marcação. A positividade foi registrada 

para o tecido epitelial considerando: células da camada basal, células suprabasais 

ou intermediárias e células superficiais. No tecido conjuntivo a diferenciação de 

acordo com o tipo celular marcado não pode ser realizada em todos os casos devido 

a sobreposição das células inflamatórias e dificuldade na determinação da 

morfologia celular. Esta metodologia por proposta por Liu et al. (2010/a) e adaptada 

para o presente estudo. 

Objetivando a posterior análise comparativa dos resultados obtidos, para cada 

um dos compartimentos analisados os achados foram descritos e tabulados, 

utilizando-se a seguinte escala semi-quantitativa adaptada de Lui et al. (2010/a):  

- 0: coloração ausente.  

- 1: até 25% das células examinadas – escassa imunomarcação.  

- 2: entre 25% e 50% das células examinadas – moderada imunomarcação.  

- 3: acima de 50% das células examinadas – intensa imunomarcação. 

 

 

4.7  COLORAÇÃO PELA TÉCNICA IMUNO-HISTOQUÍMICA – SABC   

A técnica imuno-histoquímica para a COX-2 foi realizada no Laboratório de 

Patologia Bucal FOP/UPE enquanto a técnica imuno-histoquímica para o EMMPRIN, 

HIF-1α e GLUT-1 foi realizada no Laboratório de Anatomia Patológica e Imuno-

histoquímica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da 

UFRN. Por isso segue a técnica adotada por cada Instituição separadamente. 
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4.7.1 Técnica imuno-histoquímica para a COX-2 

- Desparafinização em Xilol I a 60ºC (30 minutos) 

- Desparafinização em Xilol II a temperatura ambiente (20 minutos) 

- Secagem das lâminas em papel filtro, noutra cuba hidratar os cortes em 

banhos de álcool em concentração decrescente: 

- Álcool absoluto I, Álcool absoluto II, Álcool 95º GL (5 minutos), Álcool 

80º GL, Álcool 75º GL (5 minutos cada) 

- Remoção de pigmentos formólicos em solução de hidróxido de amônia a 

10% em etanol 95º GL (10 minutos) 

- Lavagem em água corrente (10 minutos) 

- Recuperação antigênica (Ver quadro 01) 

- Lavagem em água corrente (10 minutos) 

- Dupla passagem em PBS de 5 minutos cada 

- Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2 – 

10vol) 1:1 em metanol 

- Lavagem em água corrente (10 minutos) 

- Dupla passagem em PBS de 5 minutos cada 

- Imersão em solução tampão de PBS pH 7,4 dupla passagem de 5 min cada 

- Incubação dos cortes com o anticorpo primário para a COX-2 diluídos em 

solução de PBS 

- Dupla lavagem de 5 minutos cada em solução de PBS 

- Incubação dos cortes com o anticorpo secundário por 30 minutos (Kit DAKO 

Cytomation LSAB + System HRP) 

- Dupla lavagem de 5 minutos cada em solução de PBS 

- Incubação dos cortes com o anticorpo terciário por 30 minutos (Kit DAKO 

Cytomation LSAB + System HRP)) 

- Dupla lavagem de 5 minutos cada em solução de PBS 
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- Revelação da reação com solução cromógena Diaminobenzidina a 0,03% 

(Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA) diluída em 100ml de PBS ativada 

por 600µl de peróxido de hidrogênio a 10 volumes em câmara escura (5 

minutos) 

- Lavagem rápida em PBS  

- Lavagem em água corrente (5 minutos) 

- Contracoloração com Hematoxilina de Mayer (45 segundos) 

- Lavagem em água corrente (5 minutos) 

- Desidratação em banhos com concentrações crescentes de álcool: 

- Álcool 70º GL, Álcool 80º GL, Álcool 90º GL, Álcool 95º GL, Álcool 

absoluto I (3 minutos cada) 

- Álcool/ Xilol (3 minutos) 

- Xilol I e II (5 minutos cada) 

- Montagem em Permount®(Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) 

 

4.7.2  Técnica imuno-histoquímica para o EMMPRIN, H IF-1α e GLUT-1 

 - Desparafinização em Xilol I e II a temperatura ambiente (10 minutos) 

- Re-hidratação em Álcool absoluto I, II e III (5 minutos cada) 

- Álcool 95ºGL e 80ºGL (5 minutos cada) 

- Remoção dos pigmentos formólicos com hidróxido de amônia a 10% em 

etanol 95º GL (10 minutos) 

- Lavagem em água corrente (10 minutos) 

- Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 

- Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 10vol. (dupla 

passagem de 10 minutos) 

- Lavagem em água corrente (10 minutos) 

- Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 
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- Imersão em solução tampão de TRIS-HCl pH 7,4 (tris-

hidroximetilaminometano, Sigma Chemical, St Louis, MO, USA) dupla 

passagem de 5 minutos cada 

- Incubação dos cortes com o anticorpo primário para o EMMPRIN, HIF-1α e 

GLUT-1 diluídos em solução diluente DAKO seguindo o tempo de incubação 

previsto no quadro 01. 

- TRIS-HCl pH7,4 (dupla passagem de 5 minutos) 

- Incubação com o anticorpo secundário (Kit Advance HRP, Ref. 4068, DAKO) 

- TRIS-HCl pH7,4 (dupla passagem de 5 minutos) 

- Revelação da reação com solução cromógena DAB (Kit DAKO, Ref. 3468) 

por 10 minutos 

- Lavagem em água corrente (10 minutos) 

- Água destilada (dupla passagem de 5 minutos) 

- Contra-coloração com Hematoxilina de Harrys 

- Lavagem em água corrente (5 minutos) 

 - Água destilada (dupla passagem de 5 minutos) 

- Banhos em concentrações crescentes de álcool: 

- Álcool 70º GL, Álcool 95º GL, Álcool absoluto I, II e III (3 minutos 

cada) 

- Xilol I, II e III (5 minutos cada) 

- Montagem em Ermount®(Easy Path) 

 

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas, percentuais 

(Técnicas de estatística descritiva) e foram utilizadas Técnicas de estatística 
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inferencial através do teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher 

quando as condições para utilização do teste Qui-quadrado não foram verificadas. 

 A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de 5% e 

os intervalos foram obtidos com 95,0% de confiança.  

  O programa estatístico utilizado para digitação dos dados e obtenção dos 

cálculos estatísticos foi SPSS/17 (Statistical Package for the Social Sciences).  

 

4.9  IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 O projeto desta pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFRN para as devidas considerações e aprovado de conformidade 

com o Protocolo nº 252/11-P, CAAE 0279.0.051.051-11, como consta no ANEXO I.
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5  RESULTADOS 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

A amostra do presente estudo consistiu em 60 fragmentos de tecido gengival 

humano. Dentre as gengivas selecionadas para compor a amostra 43,3% (n=26) 

foram obtidas de sítios periodontais clinicamente saudáveis, enquanto 56,7% (n=34) 

apresentavam sinais clínicos de inflamação gengival e foram classificadas como 

gengivite após exclusão de reabsorção óssea em exame radiográfico periapical ou 

interproximal.  

Alguns pacientes recrutados para participarem deste trabalho exibiam no 

plano de tratamento indicação para realização do procedimento cirúrgico em mais de 

uma localização intra-oral e por isso foi obtido mais de um fragmento gengival 

destes pacientes. Para a análise estatística, cabe ressaltar que, como a doença 

periodontal é sítio-específica optamos por analisar a amostra considerando cada 

fragmento de tecido gengival como um novo caso.  

Do total da amostra 68,3% (n=41) dos casos foram obtidos de pacientes do 

sexo masculino e 31,7% (n=19) de pacientes do sexo feminino. Dentre as 41 

gengivas provenientes de homens, 19 apresentavam-se clinicamente normal 

enquanto 22 exibiam gengivite. Das 19 gengivas obtidas de mulheres 7 eram 

clinicamente normal enquanto 12 estavam inflamadas como ilustrado na tabela 01. 

 

Tabela 01  – Distribuição da amostra considerando o sexo dos pacientes e a condição gengival clínica 

(normal/gengivite). Natal/RN, 2012 

 Homens Mulheres Total 

Gengiva normal 19 (31,7%) 7 (11,6%) 26 (43,3%) 

Gengivite 22 (36,6%) 12 (20,1%) 34 (56,7%) 

Total 41 (68,3%) 19 (31,7%) 60 (100%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. 
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Em relação à idade dos pacientes observou-se uma grande variação na faixa 

etária sendo a idade mínima de 18 anos e a idade máxima 80 anos, obtendo-se uma 

média que correspondeu a 37,7 anos para o total da amostra e de 43,3 anos para o 

grupo de pacientes com gengivite. 

 

5.2  RESULTADOS DA ANÁLISE MORFOLÓGICA 

A análise morfológica comprovou 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. A 

presença de neutrófilos não constituiu um achado histopatológico comum na 

amostra deste estudo. 

A quantidade de células inflamatórias presente nos fragmentos gengivais foi 

avaliada considerando-se três escores: escasso, moderado e intenso, conforme 

descrito na metodologia. Em 38,3% da amostra (n=23) foi visto escasso infiltrado 

inflamatório (FIGURA 03) e dentre estes 23 espécimes que exibiam infiltrado 

inflamatório escasso, a maioria (n=17) clinicamente não apresentava sinais de 

inflamação e 6 casos eram de gengivite.  Em 20% (n=12) dos casos avaliados o 

infiltrado inflamatório foi classificado como moderado (FIGURA 04). Clinicamente, a 

maioria (n=8) havia sido classificada como gengivite. O infiltrado inflamatório intenso 

(FIGURA 05) estava presente em 41,7% (n=25) das gengivas, sendo a maior parte 

(n=20) classificada clinicamente como gengivite. A análise estatística evidenciou 

associação entre a quantidade do infiltrado inflamatório e as características clínicas 

da gengiva como ilustrado a tabela 02. 
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Figura 03  – Escasso infiltrado inflamatório disposto no tecido conjuntivo densamente organizado 

(H.E. 200x). 

 

 

Figura 04  – Moderado infiltrado inflamatório linfoplasmocitário disperso no tecido conjuntivo 

densamente organizado. No tecido epitelial notar exocitose e discreta expongiose (H.E. 100x). 
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Figura 05  – Intenso infiltrado inflamatório monocuclear disposto num tecido conjuntivo frouxamente 

organizado (H.E. 400x). 

 

 

Figura 06  – Intensa alteração epitelial inflamatória. Notar presença de exocitose e intensa 

degeneração hidrópica (H.E. 200x). 
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Tabela 02  – Associação entre a intensidade do infiltrado inflamatório e a condição gengival clínica 

(normal/gengivite). Natal/RN, 2012 

 
Escasso 

Infiltrado 

Moderado 

Infiltrado 

Intenso 

Infiltrado 
Total p* 

Gengiva normal n=17 (65,4%) n=4 (15,4%) n=5 (19,2%) n=26 (100%) 

< 0,001 Gengivite n=6 (17,6%) n=8 (23,5%) n=20 (58,8%) n=34 (100%) 

Total n=23 (38,3%) n=12 (20,0%) n=25 (41,7%) n=60 (100%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. *Teste exato de Fisher 

 

 

 Na análise morfológica foram registradas também as alterações epiteliais que 

ocorrem em virtude da presença do quadro inflamatório. Foram achados freqüentes: 

exocitose, espongiose, degeneração hidrópica e hiperplasia epitelial (FIGURAS 04 e 

06). A extensão do tecido epitelial sede de tais alterações foi quantificada em 

escores que variou de 0 a 3. Em apenas 2 amostras gengivais (n=3,3%) não foi 

observada nenhuma das alterações epiteliais supracitadas. Em metade dos 

espécimes gengivais analisados (n=30) o tecido epitelial foi sede de alterações 

classificadas como escassas, em 17 (28,3%) gengivas o epitélio estava com 

alterações epiteliais moderadas e em 11 (18,3%) as alterações epiteliais foram 

intensas tais como ilustrado na figura 06 (TABELA 03). As alterações epiteliais não 

apresentaram associação estatística nem com a característica clínica da gengiva 

nem com a quantidade de células inflamatórias presentes no tecido conjuntivo 

subjacente. 

 

Tabela 03  – Distribuição da amostra considerando as alterações epiteliais inflamatórias. Natal/RN, 

2012 

 

Alterações 

inflamatórias 

ausentes 

Alterações 

inflamatórias 

escassas 

Alterações 

inflamatórias 

moderadas 

Alterações 

inflamatórias 

intensas 

Total 

Total de casos n=2 (3,3%)  n=30 (50%) n=17 (28,3%) n=11 (18,3%) 
n=60 

(100%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da URFN. 
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O tecido conjuntivo foi analisado em relação à sua densidade e pudemos 

constatar que em 71,7% (n=43) da amostra as fibras colágenas estavam 

densamente organizadas. Em 10% (n=6) a organização do tecido conjuntivo era 

predominantemente frouxa e em 18,3% (n=11) as fibras colágenas estavam ora 

densa ora frouxamente organizadas sem predomínio relevante entre estas.  

Quando comparamos a densidade do tecido conjuntivo com a quantidade do 

infiltrado inflamatório reconhecemos que não existiu uma associação 

estatisticamente significativa entre estas duas variáveis, entretanto, percebemos que 

na maioria das gengivas onde o infiltrado inflamatório é escasso ou moderado, o 

tecido conjuntivo está organizado de forma densa e da mesma forma, na maioria 

dos casos onde a organização conjuntiva é total ou parcialmente frouxa existe uma 

tendência em encontrar no tecido conjuntivo um maior infiltrado celular (TABELA 

04).  

 

Tabela 04  – Associação entre a organização do tecido conjuntivo e a intensidade do infiltrado 

inflamatório. Natal/RN, 2012 

 Conjuntivo 

denso 

Conjuntivo 

frouxo 

Conjuntivo 

frouxo/denso 

Total P* 

Escasso Infiltrado n=21 (48,8%) n=0 (0,0%) n=2 (18,2%) n=23 (38,3%) 

0,009 
Moderado Infiltrado n=10 (23,3%) n=1 (16,7%) n=1 (9,1%) n=12 (20,0%) 

Intenso Infiltrado n=12 (27,9%) n=5 (83,3%) n=8 (72,7%) n=25 (41,7%) 

Total n=43 (100%) n=6 (100%) n=11 (100%) n=60 (100%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. p* Teste exato de FIsher 

 

 

5.3  RESULTADOS DA ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

A análise imuno-histoquímica evidenciou ausência de expressão da COX-2 

nas células epiteliais basais e suprabasais em todos os espécimes gengivais 

(FIGURA 07). Houve positividade restrita à camada parabasal, apresentando 

marcação citoplasmática nestas células em apenas 3 amostras teciduais. Dessas 

três amostras positivas para a COX-2 nas células epiteliais parabasais, em dois 
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casos (3,3%) a expressão foi considerada escassa e em um (1,7%) foi classificada 

como moderada.  

Considerando a imunomarcação para a COX-2 no tecido conjuntivo 

reconhecemos positividade em 60% (n=36) da amostra, sendo essa expressão 

escassa em 30% (n=18) dos casos, moderada em 15% (n=9), como ilustrado na 

figura 07 e intensa em 15% (n=9) como ilustrado na figura 08. Percebemos que a 

maior parte das células que exibiam marcação citoplasmática positiva para esta 

enzima exibiam morfologia compatível com as células mononucleares do infiltrado 

inflamatório (linfócitos, plasmócitos e macrófagos). A positividade também foi 

evidenciada no citoplasma dos fibroblastos e das células endoteliais (FIGURAS 07 e 

08). 

Os resultados da positividade para a COX-2 foram confrontados com a 

intensidade do infiltrado inflamatório e a análise estatística atestou que existe 

associação entre estas duas variáveis de maneira que a quantidade de marcação 

para a COX-2 é diretamente proporcional ao infiltrado inflamatório, como 

demonstrado na tabela 05. 

 

Tabela 05  – Associação entre a intensidade da expressão da COX-2 e a intensidade do infiltrado 

inflamatório. Natal/RN, 2012 

 
COX-2 

Ausente 

COX-2 

Escassa 

COX-2 

Moderada 

COX-2 

Intensa 
Total p* 

Escasso Infiltrado  
n=15 

(62,5%) 

n=6 

(33,9%) 

n=2 

(22,2%) 

n=0 

(0,0%) 

n=23 

(38,3%) 

,000 

Moderado Infiltrado  
n=7 

(29,2%) 

n=3 

(16,7%) 

n=2 

(22,2%) 

n=0 

(0,0%) 

n=12 

(20,0%) 

Intenso Infiltrado n=2 (8,3%) n=9 (50%) 
n=5 

(55,6%) 

n=9 

(100%) 

n=25 

(41,7%) 

Total 
n=24 

(100%) 

n=18 

(100%) 

n=9  

(100%) 

n=9 

(100%) 

n=60 

(100%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. p* Teste exato de Fisher 
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Figura 07  – Moderada imunomarcação para a COX-2 no tecido conjuntivo. Notar tecido epitelial 

negativo para a COX-2 (I.H. 200x).  

 

 

Figura 08  – Intensa imunomarcação para a COX-2 no tecido conjuntivo (I. H. 200x) 
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A análise imuno-histoquímica descritiva da expressão do EMMPRIN nas 

células epiteliais demonstrou que a reação foi positiva de forma predominante na 

membrana citoplasmática mas em alguns fragmentos gengivais foi descrita também 

positividade intracitoplasmática. A imunomarcação mostrou-se com uma coloração 

acastanhada forte nas células da camada basal e foi gradativamente sendo reduzida 

à medida que as células se afastavam desta camada germinativa, tornando-se 

negativa nas células da camada suprabasal em 80% dos casos.  

Em todos os fragmentos avaliados as células epiteliais da camada basal 

demonstraram imunomarcação para o EMMPRIN, mas sem associação estatística 

com o infiltrado inflamatório. Em relação à positividade percebemos escassa 

expressão em 6,7% (n=4) das gengivas, moderada expressão em 23,3% (n=14) dos 

casos e intensa expressão foi constatada em 70% (n=42) da amostra. Nas células 

da camada parabasal houve imunorreação para o EMMPRIN em 75% dos 

espécimes estudados sendo em 26,7% (n=16) escassa, em 25% (n=15) moderada e 

em 23,3% (n=14) intensa. Na camada suprabasal a positividade foi observada em 

18,3% (n=11) dos fragmentos avaliados sendo em 15% (n=9) escassa e em 3,3% 

(n=2) moderada, de maneira que não foi vista expressão intensa para o EMMPRIN 

nesta camada epitelial considerada (FIGURA 09 e TABELA 06) 

O tecido conjuntivo gengival estudado apresentou imunomarcação para o 

EMMPRIN em 98,3% (n=59) dos exemplares analisados, sendo esta reação positiva 

a nível citoplasmático e também percebida nos espaços intercelulares. A expressão 

pôde ser constatada nas células inflamatórias mononucleares destacando-se a forte 

positividade nos macrófagos teciduais. Imunomarcação para o EMMPRIN também 

foi constatada nas células endoteliais com padrão predominantemente 

citoplasmático. Em alguns espécimes também foi visualizada positividade para o 

referido marcador nas células do tecido conjuntivo com morfologia fusiforme 

sugerindo expressão do Indutor de metaloproteinases da matriz extracelular nos 

fibroblastos do tecido conjuntivo gengival. 

Considerando a expressão no tecido conjuntivo, para fins de análise 

estatística, os resultados demonstraram escassa a positividade em 8,3% (n=5) dos 

casos, moderada em 20% (n=12) e intensa em 70% (n=42) das gengivas. 

Entretanto, a análise estatística não revelou associação entre a expressão do 



75 
 

 

EMMPRIN no tecido conjuntivo gengival com a intensidade do infiltrado inflamatório 

verificada nas amostras analisadas (FIGURAS 09, 10 e TABELA 06).   

 

 

Tabela 06  – Distribuição da amostra de acordo a imunomarcação para o EMMPRIN e as células 

analisadas. Natal/RN, 2012 

 
EMMPRIN  

Ausente 

EMMPRIN  

Escassa 

EMMPRIN 

Moderada 

EMMPRIN  

 Intensa 

Camada Basal n=0 (0,0%) n=4 (6,7%) n=14 (23,3%) n=42 (70,0%) 

Camada 

Parabasal 
n=15 (25,0%) n=16 (26,7%) n=15 (25,0%) n=14 (23,3%) 

Camada 

Suprabasal 
n=49 (81,7%) n=9 (15,0%) n=2 (3,3%) n=0 (0,0%) 

Tecido 

conjuntivo 
n=1 (1,7%) n=5 (8,3%) n=12 (20%) n=42 (70,0%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. 
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Figura 09  – Intensa imunoexpressão do EMMPRIN nas células da camada basal (I.H. 400x).  

 

 

Figura 10  – Intensa imunoexpressão do EMMPRIN nas células do tecido conjuntivo (I.H. 400x).  
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O padrão de marcação imuno-histoquímica visualizada para o HIF-1α no 

epitélio gengival mostrou-se semelhante ao padrão de marcação do EMMPRIN em 

relação às células epiteliais positivas. Na maioria dos espécimes gengivais houve 

imunomarcação nas células da camada basal (76,7%, n=46) e esta positividade foi 

diminuindo de intensidade na camada parabasal (75%, n=45), tornando-se negativa 

na camada suprabasal. A expressão do HIF-1α foi evidenciada no citoplasma mas 

em algumas células epiteliais o núcleo também apareceu marcado (FIGURA 11 e 

TABELA 07).  

No tecido conjuntivo a marcação foi positiva tanto para as células 

inflamatórias como para os fibroblastos gengivais, sendo que em 58,3% (n=35) a 

imunomarcação foi intensa, em 15% (n=9) foi moderada, em 13,3% (n=8) foi 

escassa e em 13,3% (n=8) foi negativa (FIGURA 12 e TABELA 07). 

 

Tabela 07  – Distribuição da amostra segundo a imunomarcação para o HIF-1α e as células 

analisadas. Natal/RN, 2012 

 
HIF-1α 

 Ausente 

HIF-1α 

Escassa 

HIF-1α 

Moderada 

HIF-1α 

 Intensa 

Camada Basal n=14 (23,3%) n=4 (6,7%) n=3 (5,0%) n=39 (65,0%) 

Camada 

Parabasal 
n=15 (25,0%) n=0 (0,0%) n=16 (26,7%) n=29 (48,3%) 

Tecido 

conjuntivo 
n=8 (13,3%) n=8 (13,3%) n=9 (15,0%) n=35 (58,3%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. 

 

 Não houve associação estatística significativa entre a imunopositividade para 

o HIF-1α e o infiltrado inflamatório. 
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Figura 11  – Intensa imunomarcação para o HIF-1α nas células da camada basal e parabasal do 

epitélio gengival. Ausência de expressão na camada suprabasal (I.H. 400x). 

 

 

Figura 12  –  Intensa imunomarcação para o HIF-1α no tecido conjuntivo gengival (I.H. 400x).  
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A imunomarcação para o GLUT-1 foi identificada na membrana citoplasmática 

das células epiteliais distribuída conforme descrito na tabela 07. Intensa marcação 

nas células basais, moderada expressão nas células parabasais e ausência de 

expressão na camada suprabasal foi o padrão predominantemente visualizado. Nas 

áreas em que o tecido epitelial apresentava alterações inflamatórias como a 

espongiose a expressão foi nitidamente reduzida, apresentando mais fraca e por 

vezes ausente (FIGURA 13). 

 No tecido conjuntivo, a positividade para este marcador foi tipicamente 

membranar, mas também houve positividade intracitoplasmática observada nas 

células inflamatórias, células com morfologia semelhante a fibroblastos e células 

endoteliais. Foi percebido que havia uma maior quantidade de células endoteliais 

positivas quanto maior era o infiltrado celular. Em 58,3% da amostra (n=35) não 

houve positividade para o GLUT-1, em 30% a positividade foi escassa, em 5% 

moderada e em 4 casos foi intensa (FIGURA 14 e TABELA 08).  

 

Tabela 08  – Distribuição da amostra segundo a imunomarcação para o GLUT-1 e as células 

analisadas. Natal/RN, 2012 

 
GLUT-1 

 Ausente 

GLUT-1 

Escassa 

GLUT-1 

Moderada 

GLUT-1 

 Intensa 

Camada Basal n=1 (1,73%) n=3 (5,0%) n=12 (20,0%) n=44 (73,3%) 

Camada 

Parabasal 
n=6 (10,0%) n=16 (26,7%) n=20 (33,3%) n=18 (30,0%) 

Camada 

Suprabasal 
n=58 (96,6%) n=2 (3,4%) n=0 (0,0%) n=0 (0,0%) 

Tecido 

conjuntivo 
n=35 (58,3%) n=18 (30,0%) n=3 (5,0%) n=4 (6,7%) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. 

  

Não houve resultados estatisticamente significativos quando cruzamos os 

dados referentes à imunorreatividade dos marcadores utilizados no presente estudo. 
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Figura 13  – Intensa imunoexpressão do GLUT-1 nas células da camada basal e parabasal epitelial. 

Escassa imunoexpressão no tecido conjuntivo gengival (I. H. 400x) 

 

 

Figura 14  – Moderada imunoexpressão para o GLUT-1 no tecido conjuntivo gengival. Notar forte 

positividade das hemácias (H.E.200x). 
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6  DISCUSSÃO 

 

A gengivite crônica é uma condição inflamatória que está limitada às gengivas 

livre e inserida e pode envolver um ou mais sítios em cada paciente. Consiste na 

doença inflamatória que mais comumente ocorre na cavidade oral e os estudos 

demonstram taxa de prevalência com valores percentuais acima de 80% da 

população. Marsh e Martin (2005) acrescentam que estimar a incidência da gengivite 

é difícil e que provavelmente toda a população seja afetada por esta condição em 

algum estágio da vida, sendo observada em praticamente todos os grupos etários 

(LINDHE et al., 2010). Confirmando a ampla faixa etária de acometimento, foi 

registrado no presente a idade mínima de 18 anos e idade máxima de 80 anos, com 

uma média de 43,3 anos.   

Algumas pesquisas têm revelado uma maior prevalência de gengivite em 

homens, entretanto, os autores argumentam que esta ocorrência não esteja 

relacionada às diferenças hormonais e sim ao grau de higiene oral e à frequência de 

ida ao dentista quando comparado com as mulheres (MACHION et al., 2000; 

HERMANN et al., 2009; BONANATO et al., 2010). A maior prevalência em pacientes 

do sexo masculino também foi constatada nesta pesquisa, entretanto, este achado 

deve ser analisado com bastante cautela e não deve ser usado para confirmar os 

estudos epidemiológicos pois a população de onde foram recrutados os pacientes 

sujeitos da pesquisa é uma população militar com atendimento odontológico mais 

frequente em homens. Existe apenas um horário semanal reservado aos 

dependentes destes militares, donde advieram as pacientes do sexo feminino que 

compuseram a amostra. 

A gengiva clinicamente normal que exibe coloração rósea, consistência firme 

e contorno parabólico da margem gengival com papilas interdentais firmes ocupando 

todo o espaço interdental abaixo da área de contato e sem sangramento à 

sondagem delicada pode, histopatologicamente, conter pouco ou mesmo nenhum 

infiltrado inflamatório ou pode exibir um infiltrado inflamatório caracteristicamente 

posicionado em região subepitelial e/ou perivascular. A presença do infiltrado 

inflamatório pode ser atribuída à presença bacteriana compondo o biofilme que 
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naturalmente é encontrado no sulco gengival. Assim, a obtenção de um tecido 

conjuntivo gengival que histopatologicamente não apresenta nenhum infiltrado 

inflamatório é bastante rara, devido à necessidade de um controle diário da placa 

supervisionado por várias semanas (LINDHE et al., 2010). De fato, confirmamos a 

presença do infiltrado inflamatório em gengivas clinicamente normais. A análise 

morfológica dos tecidos gengivais revelou na corrente pesquisa que, dentre as 26 

gengivas clinicamente classificadas como gengiva normal, todas evidenciaram no 

tecido conjuntivo a presença das células inflamatórias e estas foram em sua maioria 

mononucleares, com predomínio de linfócitos. Em relação à quantidade deste 

infiltrado os resultados denotam que a maioria das gengivas normais (n=21) continha 

infiltrado celular tipicamente linfocitário com intensidade que variou de escassa a 

moderada.  

Para as análises morfológicas e imuno-histoquímicas descritas no presente 

estudo cabe ressaltar que devido ao fato de a maioria dos fragmentos gengivais 

apresentarem pequenas dimensões, em vários casos não era possível obter uma 

quantidade suficiente de campos para quantificar o infiltrado inflamatório e o número 

de células positivas/negativas foi realizada uma análise subjetiva considerando toda 

a extensão do tecido avaliado. 

As mudanças observadas na evolução da gengiva normal para a gengivite 

estão intimamente relacionadas com a microbiota oral e com as mudanças 

ecológicas estabelecidas no microambiente do sulco gengival. Tais modificações 

devem ser observadas considerando-se cada face dental correspondente, pois as 

condições ambientais não são uniformes. Superfícies diferentes variam no seu grau 

de proteção e fonte de nutrientes refletindo-se em diferentes comunidades 

microbianas. No sulco gengival, as bactérias estabelecem relações ecológicas entre 

si e insistem continuamente em modificar o microambiente na tentativa de criar 

condições favoráveis ao seu crescimento (MARSH; MARTIN, 2005, LINDHE et al., 

2010).  

Por outro lado, simultaneamente à deposição microbiana, o sistema de defesa 

inato do hospedeiro mantém seus fatores defensivos tais como a integridade da 

barreira epitelial, descamação regular das células epiteliais, fluxo positivo do fluido 

do sulco gengival, ação específica de anticorpos, função fagocítica de neutrófilos e 
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ação do sistema complemento. Se a resposta protetora for eficiente, a gengiva 

manterá suas características de normalidade, entretanto, se forem criadas condições 

ecologicamente favoráveis ao desenvolvimento do biofilme dental, as bactérias irão 

proliferar. A comunidade microbiana ficará mais diversificada ocorrendo uma 

mudança no predomínio de estreptococos para Actinomyces spp., bem como 

aparecerá maiores proporções de bactérias capnofílicas e anaeróbios estritos Gram 

negativos. O resultado dessa proliferação será o início da lesão tecidual direta aos 

tecidos gengivais do hospedeiro (HOLT; EBERSOLE, 2005; ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2008; LINDHE et al., 2010). 

A agressão tecidual direta do biofilme gera no hospedeiro uma resposta 

imune inflamatória como um mecanismo de defesa básico contra a infecção 

instalada, mas que também contribuirá para a destruição dos tecidos do hospedeiro 

em razão de vários fatores, dentre os quais podemos citar a liberação de enzimas 

lisossômicas e a produção de citocinas que estimulam a liberação de 

metaloproteinases. Essa resposta imune inflamatória caracteriza o processo de 

transição da gengiva normal para gengiva inflamada com aumento na 

permeabilidade vascular que clinicamente será percebido pelo eritema e edema 

gengival. O recrutamento e ativação dos neutrófilos polimorfonucleares além de 

aumentar a permeabilidade vascular promove quimiotaxia das células inflamatórias 

(HOLT; EBERSOLE, 2005; SALVI; LANG, 2005; LINDHE et al., 2010).  

Frente a essas considerações, percebemos a migração celular para o local de 

recrutamento através da análise morfológica comparativa. A quantidade de células 

inflamatórias evidenciada nas gengivas clinicamente normal foi significativamente 

maior do que nas inflamadas. Dos 26 fragmentos gengivais clinicamente normais, a 

maioria apresentou infiltrado inflamatório escasso enquanto nos 34 casos em que 

foram observados os sinais clínicos de inflamação gengival (edema e eritema) 

observou-se infiltrado intenso na maior parte dos casos (n=20). 

A persistência microbiana no sulco gengival provoca um influxo de células 

inflamatórias predominantemente polimorfonucleares e uma redução acentuada na 

quantidade de colágeno e fibroblastos. Além disso, culmina com o aumento no 

volume do tecido residual (matriz intercelular, colágeno degradado, exsudato, 

células degeneradas ou mortas) e dos vasos sanguíneos pequenos (LINDHE et al., 
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2010). Essa redução na quantidade de colágeno pôde ser morfologicamente 

traduzida neste estudo como uma organização mais frouxa e irregular das fibras 

colágenas, com presença de grande quantidade de matriz intercelular principalmente 

verificada nas gengivas que exibiam intenso infiltrado inflamatório. Mesmo que a 

comparação entre a organização do tecido conjuntivo não tenha gerado significado 

estatístico, percebemos que o tecido conjuntivo gengival esteve mais frouxamente 

organizado com ausência da preservação da arquitetura e disposição das fibras 

colágenas quando estava associado a áreas de maior acúmulo linfoplasmocitário. 

Clinicamente perceberemos uma gengiva edemaciada e eritematosa em 

virtude da vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular que se desenvolvem 

na gengiva inflamada. Tais achados clínicos e histomorfológicos são em parte 

resultantes da biossíntese das prostaglandinas nos tecido gengivais. Células 

epiteliais, endoteliais, macrófagos e fibroblastos podem produzir a PGE2 a partir da 

degradação dos fosfolipídios de membrana. A fosfolipase A2 converte inicialmente 

estes lipídios em ácido araquidônico que, pela via da cicloxigenase, será convertido 

em prostaglandina H2 e finalmente, um terceiro grupo de enzimas, denominadas 

prostaglandinas E sintetases, catalisam a conversão das prostaglandinas H2 em 

PGE2. Atualmente são reconhecidas três isoformas das prostaglandinas sintetases: 

mPGES-1, cPGES e mPGES-2  (SALVI; LANG, 2005; BAGE et al., 2010; BAGE et 

al., 2011). 

É importante salientar que a conversão do ácido araquidônico pela via da 

cicloxigenase em condições inflamatórias é resultado da ação da cicloxigenase tipo 

2.  A COX-2, devido a sua capacidade de produção da PGE2, tem sido implicada 

como um mediador chave na patogênese da gengivite e periodontite. Vários estudos 

têm reportado que os níveis elevados de PGE2 e da COX-2 são obtidos de 

fibroblastos gengivais após estímulos pró-inflamatórios como a exposição à citocina 

TNF-α, atualmente utilizada como um biomarcador na clínica periodontal. Elevados 

níveis da COX-2 já foram demonstrados também em análises do fluido do sulco 

gengival e de cultura de fibroblastos provenientes de sítios de doença periodontal 

quando comparados com sítios saudáveis (MORTON; DOGNARI-BAGTZOGLOU, 

2001; BAGE et al., 2011; SANTOS et al., 2012).  
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Adicionalmente, Loo et al (2010) demonstraram que em pacientes com 

doença periodontal é possível identificar metilações no gene da COX-2 sugerindo 

que estas alterações epigenéticas da COX-2 também podem contribuir para a 

evolução da doença periodontal. A hipermetilação do gene promotor da COX-2 

também foi estudada por Zhang et al. (2010). Tais autores verificaram um aumento 

da expressão da COX-2 e da PGE2 nos quadro de periodontite aguda. Quando 

relacionaram com a expressão dos quadros crônicos de periodontite, verificaram que 

tanto a COX-2 como a PGE2 tiverem uma expressão reduzida sendo essa redução 

atribuída à hipermetilação do gene promotor da COX-2.  

Considerando a participação da COX-2 na patogênese da doença periodontal, 

Bage et al. (2010) demonstraram em cultura de fibroblastos gengivais, através da 

hibridização e Western blot, que a expressão da COX-2, PGES-1 e da PGE2 sofre 

influência direta do TNF-α. Este fator é capaz de ativar as vias de sinalização JNK e 

NF-κB nos fibroblastos gengivais e a ativação destas vias pelo TNF-α, ainda que não 

seja o único fator regulador, está relacionada com a regulação da expressão da 

COX-2, PGEs-1 e PGE2. Tais autores verificaram níveis mais elevados destas 

enzimas em culturas de fibroblastos expostos ao TNF-α. 

Tais achados são concordantes com as descrições de Zhang et al (2003) que 

demonstraram, através de análise de microarray e Western blot, o aumento da 

expressão da proteína COX-2 e do seu mRNA em macrófagos e células epiteliais 

orais após estímulo do TNF-α. No que concerne aos achados imuno-histoquímicos, 

os autores relataram o aumento progressivo da expressão da COX-2. A positividade 

foi crescente na mucosa oral quando comparadas três localizações intra-orais: não 

gengival, gengiva normal e gengiva inflamada. In vitro confirmaram que, nos 

macrófagos, a superexpressão da COX-2 é resultado da ação do TNF-α enquanto 

nas células epiteliais, além do TNF-α, a expressão também depende da influência 

IL-1β. 

Com base nestas considerações pode-se considerar que a COX-2 medeia 

efeitos inflamatórios e é detectada em baixos níveis ou não detectada em tecidos 

saudáveis enquanto é superexpressa em tecidos inflamados (MORTON e 

DOGNARI-BAGTZOGLOU, 2001; BAGE et al., 2010; BAGE et al., 2011). A 

associação entre a intensidade do infiltrado inflamatório e a expressão da COX-2 
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pôde ser confirmada através da positividade da reação imuno-histoquímica com 

anticorpo específico para esta enzima observada principalmente no tecido conjuntivo 

gengival, o que confirma os achados comentados.  

Para o tecido conjuntivo gengival nossos achados são concordantes com as 

descrições de Morton e Dongnari-Bagtzoglou (2001) e Bage et al (2011). A 

positividade para a COX-2 é detectada no citoplasma celular e esta expressão 

também foi visualizada no presente estudo no interior do citoplasma das células no 

tecido conjuntivo com morfologia semelhante a fibroblastos, células endoteliais e 

células inflamatórias.  

Por outro lado, os nossos resultados divergem da descrição destes  

pesquisadores, no sentido de que, em algumas amostras gengivas normais não 

houve imunorreação para a COX-2. Esse achado contrasta com a positividade 

verificada em todos os fragmentos gengivais descritos pelos autores supracitados. 

Considerando que a condição inflamatória escassa ou moderada estava presente na 

maioria das gengivas incluídas no corrente estudo, poderíamos atribuir a ausência 

da marcação, ou ainda a menor intensidade desta marcação, à pequena intensidade 

do infiltrado inflamatório observado, justificando a menor expressão desta citocina 

inflamatória, não detectada pela expressão imuno-histoquímica.  

No que concerne aos achados imuno-histoquímicos observados no tecido 

epitelial das gengivites, nossos resultados também são discordantes, uma vez que 

não houve expressão da COX-2 nas células epiteliais da nossa pesquisa. Em 

apenas três amostras gengivais foi evidenciada a expressão epitelial para a COX-2 e 

nos três casos o infiltrado inflamatório estava intenso (sendo 1 gengiva normal e 2 

gengivites). Na tentativa de explicar a expressão observada em apenas três casos 

de gengivite, poderíamos admitir que estas amostras estariam em estágios mais 

avançados da gengivite, representando a transição para a doença periodontal, já 

que nos três casos o infiltrado inflamatório era intenso. Essa fundamentação baseia-

se nas descrições de Bage et al (2011) que já haviam descrito imunomarcação 

epitelial positiva para a COX-2 apenas para as amostras de gengiva obtidas de sítios 

com doença periodontal e consequente reabsorção da matriz óssea. A presença de 

reabsorção óssea na amostra do presente estudo foi descartada pelo controle clínico 

rigoroso do status periodontal dos sítios biopsiados para compor a amostra e se 
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presentes estavam apenas ocorrendo a nível molecular, sem modificações 

morfológicas detectáveis clinicamente.  

Ainda em relação a expressão epitelial, Morton e Dongnari-Bagtzoglou (2001) 

também descreveram imunorreação para a COX-2. Perceberam um aumento na 

expressão desta citocina no epitélio gengival à medida que progride a intensidade do 

infiltrado inflamatório. A gravidade da doença foi quantificada pela quantidade de 

células inflamatórias morfologicamente observadas e nas amostras obtidas para o 

estudo destes autores não foram incluídos os registro dos sinais clínicos de 

inflamação gengival ou reabsorção óssea dos pacientes biopsiados. Diante desse 

contexto, é possível que na amostra destes pesquisadores tenham sido incluídos 

tecidos gengivais provenientes de sítios que apresentavam reabsorção da crista 

óssea alveolar e portanto, já estavam numa forma mais evoluída da doença. 

A presença da COX-2 e sua participação na patogênese da doença 

periodontal é importante pois têm sido usado como base para a escolha do 

tratamento farmacológico como adjuvante à terapia periodontal mecânica. O uso de 

drogas antiinflamatórias inibidoras da COX-2 tem auxiliado na diminuição da 

profundidade de sondagem e redução da inflamação como relataram Pinho et al. 

(2008).  Os autores realizaram um estudo duplo-cego controlado e os resultados 

mostram que a medicação adjuvante (Loxoprofeno) é eficaz na terapia periodontal. 

 Nos tecidos periodontais, a integridade da matriz extracelular e da membrana 

basal é importante para a manutenção da estabilidade tecidual. A integridade do 

periodonto é mantida graças ao balanço que ocorre entre a degradação da matriz 

extracelular e a sua produção. Essa regulação é mantida em grande parte pela 

ativação das metaloproteinases da matriz e dos seus inibidores e o equilíbrio entre 

esses eventos resulta na remodelação observada nos tecidos normais (CAO; 

XIANG; LI, 2007; RAI et al., 2008).  

Na gengivite, observa-se progressiva destruição dos tecidos gengivais devido 

ao aumento da atividade de colagenase tanto pela ação dos fibroblastos como das 

células inflamatórias mononucleares (Ma et al., 2003). As metaloproteinases da 

matriz extracelular são as enzimas que participam ativamente dessa destruição 

gengival e níveis mais elevados de MMPs já foram observados em amostras de 
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saliva, fluido crevicular gengival e tecido periodontal dos pacientes com doença 

periodontal quando comparados com os níveis observados nos pacientes saudáveis 

(MILLER et al., 2006, RAI et al., 2008, MENEZES et al., 2009). Apesar do 

mecanismo que determina o aumento na produção das MMPs ainda não estar 

completamente compreendido, as MMPs podem ser reguladas por vários fatores 

como citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento e fatores de virulênca 

bacteriana (CAO; XIANG; LI, 2007).  

Um dos possíveis mecanismos de regulação positiva das MMPs pode estar 

relacionado ao fator indutor de metaloproteinases da matriz (EMMPRIN). Também 

denominado CD147, antígeno OX-47, basigin, M6 e fator estimulador de colagenase 

derivado de tumor (TCSF), é uma glicoproteína transmembrana pertencente à 

superfamília das imunoglobulinas que está expressa em uma ampla variedade 

celular tais como: células hematopoiéticas, células epiteliais e endoteliais além de 

estar presente na epiderme, retina e mama (MURAMATSU; MIYAUCHI, 2003; 

LIZARBE et al., 2009).  

Como a própria denominação sugere, o indutor de metaloproteinase da matriz 

tem como principal função fisiológica o remodelamento tecidual normal, entretanto, 

modificações no padrão de expressão desta glicoproteína podem resultar em 

descontrole entre a síntese e degradação da matriz extracelular. Essa desrregulação 

é observada em eventos patológicos tais como a invasão tumoral, metástase (ALI, 

2008, RUCCI et al., 2010) e em condições inflamatórias crônicas como o aneurismas 

abdominais aórticos, artrite reumatóide (IACONO et al., 2008) e doença periodontal 

(LIU et al., 2010/a, LIU et al., 2010/b). 

A participação do EMMPRIN no equilíbrio fisiológico e manutenção da matriz 

extracelular no tecido gengival é demonstrado pela intensa expressão do EMMPRIN 

nas células epiteliais da camada basal de sítios periodontais saudáveis. A 

positividade para o EMMPRIN nas células basais é forte e ocorre principalmente em 

nível da membrana citoplasmática. A imunorreação diminui à medida que as células 

afastam-se da camada germinativa (DONG et al, 2009, LIU et al, 2010/a). Tais 

descrições estão em conformidade com os nossos resultados. Padrão semelhante 

de expressão foi observado confirmando a participação do EMMPRIN na 

manutenção da integridade tecidual e adesão celular (IACONO et al., 2007, 
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AGRAWAL; YONG, 2011). Este papel do EMMPRIN na manutenção da adesão 

celular pode ser também correlacionado com a observação de que a expressão do 

EMMPRIN diminui nas áreas onde o tecido epitelial demonstra intensa espongiose. 

A interação do domínio extracelular do EMMPRIN com integrinas foi relatado por 

Iacono et al. (2007) e Yurchenko et al. (2010).  

A via de sinalização usada pelo EMMPRIN para estimular a produção de 

MMPs ainda é pobremente entendida, entretanto, sabe-se que o aumento da sua 

expressão induz uma maior produção de MMPs pelos fibroblastos (IACONO et al., 

2007). Em 2002, Taylor et al. relataram que o EMMPRIN expresso pelas células do 

carcinoma de mama, estimulou a produção de MMP-2 pelos fibroblastos através das 

vias da fosfolipase A2 e lipoxigenase.  

A literatura atual consultada demonstra que existe um consenso entre os 

trabalhos publicados em relação ao aumento da expressão das MMPs que ocorre no 

tecido gengival inflamado, entretanto, a via de ativação destas enzimas ainda 

permanece inexplicada. A via da fosfolipase A2 pode ser regulada também pela 

cicloxigenase e isso explica em parte a escolha do EMMPRIN, junto com a COX-2 

para avaliar a destruição do colágeno gengival. Além dessa possível interação entre 

os marcadores, pode haver ainda interação entre os dois através da via de 

sinalização celular JNK.  

Segundo Feldman et al. (2011) a expressão do EMMPRIN pode sofrer 

influência, dentre outras, da via de sinalização celular JNK. Evidenciaram através 

das técnicas de imunofluorescência e ELISA que tanto a forma solúvel quanto à 

forma ligada à membrana do EMMPRIN provocam uma diminuição na produção de 

IL-6 e MMP-3 em fibroblastos gengivais, quando da inativação da via JNK. Diante 

destes resultados, concluíram que a via de sinalização JNK interfere na biossíntese 

do EMMPRIN e contribui para evolução do processo inflamatório periodontal.  

Ainda para esclarecer o papel do EMMPRIN nos tecidos gengivais, Emingil et 

al (2006) realizaram um estudo com amostras do fluido do sulco gengival obtidas de 

sítios com diferentes graus da doença periodontal e constataram que a quantidade 

da forma solúvel do EMMPRIN, detectada através da técnica de Western 

immunoblotting, foi crescente com a evolução da doença periodontal. 
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A capacidade de induzir o incremento na produção das MMPs é resultado da 

ação do domínio intracelular, entretanto, o domínio extracelular também tem 

revelado participação nos mecanismos de ativação e migração dos leucócitos, 

linfócitos, células dendriticas, monócitos e macrófagos (ZHU et al., 2005; DAMSKER 

et al., 2008; YURCHENKO et al., 2010; AGRAWAL; YANG, 2011).  

É válido ressaltar que em condições gengivais inflamatórias, o aumento do 

influxo celular aumenta a quantidade de células positivas para o EMMPRIN. Tanto 

os fibroblastos como as próprias células linfoplasmocitárias que superexpressam o 

EMMPRIN são capazes de ativar e recrutar mais células para o sítio inflamatório 

num padrão de auto-regulação positiva (LUI et al., 2010/a). Observamos na amostra 

do presente trabalho uma imunorreatividade para o EMMPRIN localizada 

essencialmente no citoplasma das células linfoplasmocitárias e das células com 

morfologia semelhante a fibroblastos. Como na maioria dos espécimes a expressão 

foi intensa não houve significância estatística observada entre a expressão do 

EMMPRIN e intensidade do infiltrado inflamatório. 

Apesar de não encontrarmos no presente estudo significado estatístico em 

relação à expressão do EMMPRIN nos quadros de gengivite comparando com a 

expressão no tecido normal não podemos descartar a participação desta molécula 

no processo evolutivo da gengivite através da ativação das MMPs. Para confirmar 

ou não essa ativação via EMMPRIN sugerimos estudos de quantificação da 

expressão do mRNA do EMMPRIN comparando com a expressão das 

metaloproteinases da matriz envolvidas na patogênese da gengivite. 

Considera-se ainda que o EMMPRIN exerça atividade pró-inflamatória e 

quimiotática do EMMPRIN relacionada com a sua capacidade de interação com a 

ciclofilina A. Em cultura de monócitos/macrófagos (oriundos de aterosclerose e 

artrite reumatóide) os pesquisadores confirmaram o aumento da expressão da MMP-

2 e -9, IL-6 e TNF-α quando ativados para o EMMPRIN (WEI, HENG e BEM, 2010, 

SEIZER et al., 2011). 

Ainda em relação à atividade quimiotática desencadeada pelo EMMPRIN, 

destaca-se o grande consumo energético requerido por este processo. Além disso, a 

chegada destas células ao sítio inflamatório é acompanhada de um aumento no 
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consumo de nutrientes e oxigênio para que estas realizem os processos de 

fagocitose e destruição dos microorganismos. O consumo de oxigênio pode ser tão 

grande que chega a determinar condições de hipóxia (KOMINSKY et al., 2010, 

BRIGATI et al., 2010).  

No desenvolvimento da gengivite, o consumo gradual de oxigênio pelos 

microorganismos do biofilme do sulco gengival permite que ocorram as modificações 

que tornam o biofilme patogênico. Quando se desenvolvem em ambiente com 

baixas concentrações de oxigênio, as células tornam-se dependentes do 

metabolismo energético glicolítico. O ácido lático, um dos subprodutos da glicólise é 

transportado pelos transportadores de lactato (MCTs) que estão associados ao 

EMMPRIN. A superexpressão do MCT-1 e -4 e do EMMPRIN já foram relatadas em 

condições de isquemia e estresse oxidativo em macrófagos (AGRAWAL; YANG, 

2011). Dessa forma, o processo infeccioso desencadeia as reações inflamatórias 

que permitem nos tecidos periodontais a destruição do colágeno via aumento da 

expressão do EMMPRIN ao mesmo tempo em que é estabelecida a hipóxia tecidual 

decorrente do elevado consumo de oxigênio realizado tanto pelos microorganismos 

como pelas células de defesa do hospedeiro.  

No microambiente gengival as condições de hipóxia comprovadamente se 

estabelecem e estão refletidas nas modificações ecológicas que culminam com a 

instalação da gengivite. No tecido gengival pode ocorrer isquemia transitória devido 

à vasoconstricção ou compressão pelo edema local. Disso posto, admitimos que as 

condições de hipóxia que se desenvolvem no sulco gengival podem interferir no 

suprimento de oxigênio tecidual local desencadeando a ativação dos fatores 

relacionados à hipóxia: HIF-1α e GLUT-1, imunomarcadores selecionados nesta 

pesquisa para avaliar o grau de hipóxia tecidual que ocorre nos quadros de 

gengivite. 

O fator induzível por hipóxia (HIF-1) é um fator de transcrição que controla a 

resposta à hipóxia em muitos tipos celulares em processos fisiológicos e 

patológicos. É classificado com um fator heterodimérico por apresentar duas 

subunidades HIF-1α e HIF-1β que se unem para regular o metabolismo celular, 

proliferação, motilidade, hematopoese e angiogênese.  Em condições de hipóxia o 

HIF-1α é estabilizado e se acumula no citoplasma, o que permite sua translocação 
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para o núcleo e posterior dimerização com a subunidade β para constituírem o fator 

de transcrição HIF-1 (SEMENZA, 2004; BERCHNER-PFANNSCHMIDT, 2008; 

MESSMER-BLUST; NA; LI, 2009). 

Além disso, a estabilização da subunidade α também pode ser induzida por 

outros fatores além da hipóxia, Haddad (2002) exemplificam: ação de citocinas (IL-

1β, TNFα), fatores de crescimento insulina-like, óxido nítrico, entre outros, muitos 

dos quais estão envolvidos na patogênese da gengivite. A via não hipóxica, 

dependente de citocinas inflamatórias, principalmente IL-1β e TNFα e requer 

participação das espécies reativas ao oxigênio, os quais estão envolvidos na 

patogênese da doença periodontal.  

A superexpressão do HIF-1 é resultado de uma série de eventos patológicos 

e o papel deste fator em condições inflamatórias tem sido foco de uma série de 

estudos. Komisnky et al (2010) relataram a participação do HIF-1α na manutenção 

da integridade da barreira epitelial no revestimento intestinal. Descreveram que 

diante de injúrias epiteliais o fator é ativado induzindo ativação de genes cujos 

produtos contribuirão para a sua regeneração. No tecido gengival as células basais 

são as células metabolicamente mais ativas, podendo atuar como responsáveis pela 

renovação epitelial e também provocando modificações nos tecidos subepiteliais 

(DONG et al., 2009).  

De maneira análoga ao revestimento intestinal poderíamos admitir que a 

injúria ao epitélio gengival, constantemente incitada pelos microorganismos que 

compõem o biofilme, poderia justificar a intensa expressão do HIF-1α nos espécimes 

gengivais analisados. Além disso, a expressão foi verificada tanto a nível nuclear 

como citoplasmático, o que corrobora as descrições de Semenza (2004) e Berchner-

Pfannschmidt et al.,  2008) denotando que o acúmulo citoplasmático pode 

representar a ativação do fator HIF-1α. 

Adicionalmente, em amostras de tecido gengival removido de bolsas 

periodontais, Ng et al. (2011) evidenciaram, também através de estudo imuno-

histoquímico, imunomarcação positiva a nível nuclear nas células epiteliais e 

endoteliais. Verificaram ainda um aumento da expressão do HIF-1α em células com 

morfologia semelhante a fibroblastos e leucócitos quando comparados com os sítios 

saudáveis.  
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Em relação ao infiltrado inflamatório, Kominsky et al. (2010) ressaltam a 

participação do HIF-1α na sobrevida dos linfócitos T ativados. Uma vez evadindo-se 

da via de morte celular programada, estas células permanecem por um tempo mais 

prolongado nos sítios inflamatórios retardando a resolução da condição. Nos tecido 

gengivais observou-se uma persistência de linfócitos no sítio inflamatório, que 

poderia ser atribuída à superexpressão do HIF-1α observada em grande parte 

destes espécimes. 

Além de poder influenciar a sobrevida de células T ativadas, Elks et al. (2011) 

relataram que a ativação do fator induzível por hipóxia resulta em uma redução da 

taxa de apoptose dos neutrófilos e da migração destas células, o que pode atuar 

como fator causal no atraso da resolução de quadro inflamatórios. Nos espécimes 

gengivais analisados não foi observado acúmulo significativo de neutrófilos que 

pudessem ser correlacionados com este atraso da degradação neutrofílica descrito 

no estudo in vivo anteriormente citado.  

O HIF-1α pode, em condições de hipóxia, contribuir para o aumento da 

biossíntese de citocinas pró-inflamatórias como as prostaglandinas. Paradoxalmente 

a privação do oxigênio provoca nas células um acúmulo de radicais livres. Radicais 

livres acumulados causam estresse adicional às proteínas do DNA celular com um 

efeito positivo sobre ativação da cascata inflamatória (MAJMUNDAR; WONG; 

SIMON, 2010).  

De acordo com Shmedtje et al. (1997) a hipóxia promove o aumento da 

expressão da COX-2 através da via de sinalização NF-κB em células endoteliais. 

Comparando com os nossos resultados, o aumento da expressão da COX-2 foi 

provocado pelo influxo inflamatório, entretanto, não houve associação entre a 

expressão da COX-2 e do HIF-1α. 

Berchner-Pfannschmidt, et al. (2008) tentaram justificar a ausência de 

associação entre a expressão da COX-2 com a do HIF-1α devido a possibilidade de 

existência de outros membros da família HIF-α. Identificaram três membros dessa 

família: HIF-1α, HIF-2α e HIF-3α. Tais autores explicaram que o HIF-2α, apesar de 

ser classicamente identificado em células endoteliais em situações de normóxia, 
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pode exercer papel ativador dos genes de hipóxia quando o HIF-1α não está 

ativado.  

Por outro lado, a diminuição do potencial de óxido-redução têm início nos 

quadros de gengivite mas sofre declínio progressivo quando da evolução da 

gengivite para a doença periodontal. As condições de redução do suprimento de 

oxigênio nas amostras gengivais podem não ter sido suficientes para ativar o fator 

induzível por hipóxia. Entretanto, a superexpresão imunohistoquímica do HIF-1α não 

necessariamente indica que ele está transcricionalmente ativo mas a expressão 

citoplasmática sugere ser resultado da constante ativação do HIF-1α pela exposição 

bacteriana persistente. 

Park et al. (2011) reduziram a quantidade oxigênio disponível em cultura de 

fibroblastos gengivais para avaliar se a hipóxia induzida era capaz de alterar a 

expressão do ligante do receptor ativador do NF-κB. O aumento da expressão do 

HIF-1α medeia a superexpressão do RANKL nos fibroblastos periodontais sugerindo 

que esta via pode aumentar a atividade osteoclastogênica.  

Macrófagos ativados submetidos a condições de hipóxia in vitro modificam a 

expressão de genes relacionados com a hipóxia aumentando a síntese do VEGF, 

uma citocina pró-angiogênica e do transportador de glicose GLUT-1 (BURKE et al, 

2003).  O HIF-1 pode regular a angiogênese de forma direta, induzindo a transcrição 

do VEGF, por exemplo, ou indiretamente através de outras moléculas (MESSMER-

BLUST; NA; LI, 2009).  

O HIF-1α pode controlar a expressão dos transportadores de glicose e esta 

constatação já foi descrita em neoplasias em que o suprimento de oxigênio não é 

adequadamente distribuído devido à falta de organização da rede vascular (ZHAO; 

KEATING, 2007). 

É importante salientar que a glicose corresponde à maior fonte energética 

metabólica celular e é importante substrato para síntese de proteínas e lipídios 

celulares. Fornece energia na forma de ATP, produzido a partir da glicólise. Quando 

os níveis plasmáticos de glicose estão dentro dos limites de normalidade as células 

asseguram o suprimento da glicose através do transporte passivo facilitado. As 
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proteínas transportadoras de glicose compreendem uma família composta por 14 

isoformas que apresentam expressão tecido específica (ZHAO; KEATING, 2007). 

O GLUT-1 apresenta peso molecular de 45kD e o gene que o codifica está 

localizado no cromossomo 1. Sua expressão pode ser regulada por fatores de 

crescimento, estresse oxidativo, transformação neoplásica e por diminuição no 

suprimento de oxigênio tecidual, dentre outros (ZHOU et al., 2005; ZHAO; KEATING, 

2007). 

Em condições de hipóxia, Zhu et al. (2011) verificaram que as células 

mesenquimais da medula óssea aumentam a captação de glicose principalmente em 

virtude do aumento da expressão do fator de transcrição HIF-1α. Dessa forma, o 

metabolismo das células tronco da medula óssea é mantido pelo incremento do 

consumo da glicose pelo aumento da expressão do GLUT-1.  

A expressão do GLUT-1 nos tecidos periodontais foi relatada por Koike et al. 

(2005). Durante a odontogênese o GLUT-1 apresenta expressão positiva apenas 

para os cementoblastos e cementócitos, entretanto, não foi descrita imunomarcação 

nos osteoblastos nem nos osteócitos. Os autores sugeriram a participação do GLUT-

1 na cementogênese, descartando a participação desta proteína transportadora na 

osteogênese. 

Uma descrição dos achados imuno-histoquímicos do GLUT-1 nos tecidos 

orais foi encontrada nos relatos de Voldestedlund; Dabelsteen (1997). Comparando 

a expressão do GLUT-1 na mucosa oral normal e no epitélio neoplásico de 

carcinoma de células escamosas orais, os autores descreveram forte expressão nas 

células das camadas basal e parabasal do epitélio oral apresentando pequenas 

variações apenas entre os subtipos ceratinizado e não ceratinizado.  

Somando-se a estes relatos os nossos resultados revelaram que a expressão 

do GLUT-1 no tecido gengival é intensa na camada basal, o que confirma a 

descrição anterior e essa expressão é decrescente à medida que as células 

afastam-se da camada germinativa. O padrão de marcação intenso foi observado na 

maioria das células da camada basal mas foi ausente em todas as células da 

camada suprabasal. A positividade relacionada ao tecido conjuntivo foi visualizada 

em fibroblastos, células endoteliais, em feixes nervosos e nas células inflamatórias. 
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A ausência de associação entre os resultados obtidos para o GLUT-1 e o HIF-

1α pode estar relacionado a modificações ainda pequenas no potencial de óxido-

redução do tecido gengival em quadros de gengivite. A expressão do GLUT-1 no 

tecido gengival normal permite concluir que ele participa da fisiologia deste tecido e 

contribui para manutenção do tecido epitelial. A expressão no tecido conjuntivo 

parece mais estar relacionada à condição patológica inflamatória instalada. 

Modificações expressivas na quantidade de EMMPRIN, HIF-1α e GLUT-1 

podem ser encontradas nos estágios mais avançados da gengivite quando a 

inflamação gengival também se estende ao tecido ósseo alveolar, caracterizando a 

da evolução desta para a doença periodontal (EMINGIL et al., 2006, DONG et al., 

2009, XIANG et al., 2009, FELDMAN et al., 2011, HUANG et al., 2011, NG et al., 

2011). Diante disso sugerimos que os resultados dessa pesquisa sejam incluídos em 

pesquisasa que incluam na amostra casos de doença periodontal. Dessa forma, 

poderiam ser obtidos resultados descritivos nos estágios mais avançados da doença 

para compará-los com os resultados obtidos nas fases iniciais, onde a participação 

dos marcadores supracitados pode não ser expressiva ainda. 

Nos tecidos gengivais inflamados foi significativa a participação da COX-2 não 

sendo encontrados resultados estatisticamente significativos em relação à 

expressão do EMMPRIN, HIF-1α e GLUT-1 quando comparamos com a expressão 

no tecido normal. Nossos resultados contribuem portanto para esclarecer o papel 

dos biomarcadores COX-2, EMMPRIN, HIF-1α e GLUT-1 no tecido epitelial e 

conjuntivo de gengivas normais confirmando o papel fisiológico desempenhado por 

esses marcadores. 
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7  CONCLUSÕES 
 

 Fundamentado nos resultados obtidos por meio da metodologia empregada 

no presente trabalho, podemos concluir que: 

� A expressão da COX-2 pode ser utilizada como um marcador biológico da 

inflamação uma vez que a intensidade da sua imunorreação está associada 

com a intensidade do infiltrado inflamatório presente nos tecidos gengivais 

avaliados no presente estudo. 

� Os resultados aqui obtidos indicaram que o EMMPRIN, HIF-1α e GLUT-1 

expressaram-se no tecido epitelial e conjuntivo das gengivas normais, 

confirmando o papel fisiológico desempenhado por estes marcadores na 

manutenção da integridade e homeostase tecidual gengival. 

� A imunomarcação para o EMMPRIN na gengiva normal e em gengivite não é 

conclusiva em relação à participação do EMMPRIN na secreção e ativação 

das MMPs para degradação do colágeno nos quadros de gengivite. Sugere-

se estudos com a utilização de técnicas de análise e quantificação de mRNA 

do EMMPRIN e das MMPs com o intuito de verificar se a degradação do 

colágeno observada nos quadros de gengivite sofre, ou não, influência 

significativa do EMMPRIN para secreção e ativação das MMPs.  

� As modificações imune-inflamatórias instaladas em quadros de gengivite 

crônica podem não ser suficientes para ativar os fatores de hipóxia a níveis 

que possam ser quantificados através da análise imuno-histoquímica. Essas 

conclusões são resultado da imunomarcação para o EMMPRIN, HIF-1α e 

GLUT-1 no tecido gengival inflamado. Os marcadores não apresentaram 

associação entre si nem com o infiltrado inflamatório na amostra analisada.  
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APÊNDICE A 
 
 
 
FICHA INDIVIDUAL DO PACIENTE  

Data do Exame: ___ /___ /2011 
DADOS PESSOAIS                                                                                            

Nome: ____________________________________________________________ RG: ___ __________ 

Idade: _________ Endereço para correspondência:  __________________________________________ 

Telefone(s)  para contato: _______________________________________________________________ 

 

ANAMNESE 

Saúde Geral  
Está em tratamento médico?       (   ) Sim  (   ) Não 
Medicamentos em uso _________________________________________________________________ 
Já foi submetido a cirurgia? Qual? ________________________________________  (   ) Sim  (   ) Não 
Teve ou tem alguma dessas doenças? 
 Hepatite         (   ) Sim  (   ) Não 
 Tuberculose        (   ) Sim  (   ) Não 
 Diabetes        (   ) Sim  (   ) Não 
 Problema cardíaco       (   ) Sim  (   ) Não 
 Febre reumática        (   ) Sim  (   ) Não 
É fumante?         (   ) Sim  (   ) Não 
Tem pressão alta?        (   ) Sim  (   ) Não 
Quando leva algum corte a cicatrização é normal?     (   ) Sim  (   ) Não 
Já teve hemorragias ou manchas roxas no corpo?      (   ) Sim  (   ) Não 
Tem anemia?         (   ) Sim  (   ) Não 
Alergia? _____________________________________________________________ (   ) Sim  (   ) Não 
Já recebeu transfusão de sangue?        (   ) Sim  (   ) Não 
Tem tonturas?         (   ) Sim  (   ) Não 
Episódio de convulsão?         (   ) Sim  (   ) Não 
Menstruação normal?        (   ) Sim  (   ) Não 
Está grávida?          (   ) Sim  (   ) Não 
Toma anticoncepcional?        (   ) Sim  (   ) Não 
 
 
 
Saúde Bucal  
Queixa principal: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Já teve feridas nos lábios ou línguas que demoraram para cicatrizar?   (   ) Sim  (   ) Não 
Come muito doce?        (   ) Sim  (   ) Não 
Quantas vezes por dia escova os dentes? __________________________________________________ 
Usa escova:  (__) dura     (__) macia  (__) média  Pasta: ______________________ 
Costuma passar fio dental? Quantas vezes por dia? _____________    (   ) Sim  (   ) Não 
Faz uso de outros métodos de limpeza? Qual? _______________________________________________ 
Aplicação de flúor:  (__) Não     (__) Já fez. Quanto tempo____________   
Tem hábito de ranger ou apertar os dentes?      (   ) Sim  (   ) Não 
Sangramento gengival?         (   ) Sim  (   ) Não 
Tem dentes abalados?         (   ) Sim  (   ) Não 
 

EXAME FÍSICO INTRAORAL 
Lábios: ______________________________________________________________________________ 
Mucosa oral: __________________________________________________________________________ 
Língua: ______________________________________________________________________________ 
Tecidos duros: ________________________________________________________________________ 
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Odontograma: 
 

 
 
Observações:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Periograma: 
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APÊNDICE B 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Expressão imuno-

histoquímica da COX-2, EMMPRIM, HIF-1α e GLUT-1 no tecido gengival normal 

e inflamado que é coordenada por Hébel Cavalcanti Galvão, Professora Doutora de 

Patologia Oral da UFRN. 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 verificar a expressão de quatro substâncias na gengiva 

saudável e na gengiva inflamada visando um melhor esclarecimento da participação 

destas moléculas no desenvolvimento da doença que envolve os tecidos situados em 

torno nos dentes, contribuindo assim, com mais conhecimentos que possibilitem a 

aplicação de novos tratamentos. 

Caso decida aceitar o convite, não acontecerá nenhum procedimento diferente 

daquele proposto no seu plano de tratamento elaborado a partir de sua consulta inicial. 

O convite para sua participação na pesquisa foi motivado pelos dados do seu plano de 

tratamento e por isso a pesquisa será realizada utilizando o material que já seria 

removido em procedimento cirúrgico necessário ao seu tratamento odontológico. Uma 

vez removidos, estes tecidos serão encaminhados ao Laboratório de Patologia Bucal da 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco da Universidade de Pernambuco/UPE e ao 

Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. A guarda de 

 

 

1/3 



114 
 

 

material coletado para diagnóstico de doenças é obrigatória em virtude de legislação 

vigente. Pedimos sua permissão para usar o material que será encaminhado à 

Universidade para realizar esta pesquisa.  

Considerando-se que a pesquisa será realizada em material gengival que será 

removido através de procedimento cirúrgico, não existem riscos diretos adicionais 

previstos para os sujeitos participantes desta pesquisa, uma vez que a participação na 

pesquisa não modificará o plano de tratamento proposto. As informações pertinentes a 

sua doença serão mantidas em sigilo. Como benefícios diretos e imediatos podemos 

ressaltar a realização em tempo do tratamento odontológico periodontal e restaurador, e 

além disso os resultados dessa pesquisa poderão futuramente servir para aperfeiçoar o 

tratamento, beneficiando outros pacientes portadores desta mesma doença.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Todas as medidas de 

proteção de dados individuais, resultados de exames e testes, bem como do prontuário, 

serão tomadas, estes dados somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e não 

será permitido o acesso a terceiros. 

Não existe a previsão de gastos adicionais devido à sua participação na pesquisa, 

já que as datas e horários das consultas não serão modificadas em decorrência de sua 

participação na pesquisa, entretanto, se houver gastos decorrentes dessa participação, 

você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente da utilização da amostra do seu material por esta 

pesquisa, você terá direito a indenização.  

Os dados e o material colhidos nesta pesquisa permanecerão arquivados na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por no mínimo cinco anos. Como trata-

se de material biológico, este material após seu uso, será armazenado em local seguro e 

apropriado, devido a  possibilidade de ser usado em novo projeto de pesquisa, porém 

caso isto aconteça você será novamente contatado para conceder ou não autorização 

para uso do material nestes futuros projetos. O material somente será utilizado mediante 

aprovação do novo projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa e você será consultado 

para certificar que concorda com o uso do seu material nesta nova pesquisa. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Hébel Cavalcanti Galvão, no 

endereço: Av. Senador Salgado Filho 1787 Lagoa Nova, Natal Departamento de 

Odontologia/ UFRN, ou pelo telefone: (84) 3215 4138. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone:  (84)215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

Expressão imuno-histoquímica da COX-2, EMMPRIM, HIF-1α e GLUT-1 no 

tecido gengival normal e inflamado. 

Participante da pesquisa: 

Nome: __________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Pesquisador responsável:   

Nome: 

 _____________________________________________________________ 

Assinatura: 

 _____________________________________________________________ 

 

Endereço profissional:  

Av. Senador Salgado Filho 1787 Lagoa Nova, Natal - Departamento de Odontologia da 

UFRN   Fone: (84)215-3135 

Comitê de ética e Pesquisa  

Endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 

Natal/RN ou pelo telefone:  Fone: (84)215-3135. 
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ANEXO I 

 


