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RESUMO 

 

     Introdução  

     A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o “excesso de peso/obesidade como um 

excesso de gordura corporal com implicações para a saúde”, de etiologia multifatorial sendo 

fator de risco para um certo número de patologias tais como doença cardiovascular, 

diabetes mellitus, certos cancros e igualmente para a periodontite, entre outras. Esta última 

é uma condição inflamatória essencialmente crónica resultante de uma interação entre os 

patogénicos do biofilme dentário e a resposta imune do hospedeiro. Tem sido sugerido que 

as citoquinas pró-inflamatórias podem ser mediadores na patogénese das duas condições 

atrás referidas, existindo também evidências de uma possível relação entre 

obesidade/microbiota oral. 

 

     Objetivo 

     Estabelecer uma possível relação entre a obesidade e certos fatores clínicos 

(antropométricos, de bioimpedância e observação da cavidade oral), bem como 

bioquímicos, genéticos e microbiológicos. No último trabalho – Obesidade/Doença 

Periodontal procurámos determinar uma relação entre esta condição e a gengivite (estadio 

inicial da doença periodontal) verificando se se encontravam diferenças significativas entre o 

grupo de crianças com corpulência normal com e sem gengivite e o grupo com excesso de 

peso/obesidade, igualmente com e sem esta última patologia. 

 

     Natureza do Estudo 

     Estudo descritivo transversal quanto ao método e observacional analítico de caso-

controlo quanto à natureza.  

 

     Metodologia 

     Os ensaios foram realizados em 87 Escolas da Região de Lisboa e Vale do Tejo numa 

população infantil pré-pubertária de 9 anos de idade a partir de uma amostra de 5514 

crianças. Os estudos realizados englobaram a colheita e interpretação de dados clínicos 

(antropometria, bioimpedância e avaliação da cavidade oral), doseamentos bioquímicos, 

genotipagem e microbiológicos. 

 

    Resultados 

    De acordo com a World Obesity Policy and Prevention (International Obesity Task Force – 

IOTF) das 5514 crianças avaliadas 6,2% tinham baixo peso, 66,1% tinham corpulência 

normal e 27,6% tinham excesso de peso, sendo que 6,9% eram obesas.  
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    Todos os modelos preditivos utilizados para a descriminação da obesidade apresentaram 

uma precisão ≥ 91,3%. Em relação aos binominais (excesso de gordura/obesidade ou só 

obesidade) apresentaram uma boa sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade em 

relação aos resultados positivos ou negativos. 

Analisando as equações preditivas em função da percentagem (%) da massa gorda, os 

preditores selecionados bem como o peso da sua contribuição dependiam do sexo. Assim 

sendo, para os indivíduos do sexo masculino as variáveis utilizadas e a sua ordem de 

importância foram: índice de massa corporal (IMC), IMC z-score (zIMC), altura, variável 

quadrática da relação perímetro abdominal/altura, idade, peso e variável quadrática do 

perímetro da perna e da anca; em relação ao sexo feminino foram o zIMC, variável 

quadrática da relação perímetro abdominal/altura, altura, idade, variável quadrática do 

perímetro da anca e da perna. 

 

     Analisando os resultados obtidos em função das alterações metabólicas constatámos 

que 65% das crianças com IMC normal, 73% com excesso de peso e 81% das obesas 

apresentava pelo menos uma anomalia no perfil lipídico. A análise bioestatística de um certo 

número de parâmetros permitiu independentemente da sua natureza predizer um perfil 

lipídico alterado associado a um possível risco de doença cardiovascular. Dentro desses 

parâmetros o IMC, zIMC, perímetros abdominal, da anca e da perna, como a relação 

perímetro abdominal/perímetro da anca estavam diretamente associados a uma situação de 

dislipidémia enquanto  os perímetros da anca e da perna ajustados ao perímetro abdominal, 

bem como o perímetro do braço apresentavam uma associação inversa. 

   

     Num outro trabalho onde se procurou detetar uma possível relação entre alguns 

polimorfismos, o recetor da leptina (LEPR) rs1137101, recetor fat mass obesity-associated 

(FTO) rs9939609, recetores da melanocortina-4 (MC4R) rs2229616 e rs17782313, e 

proliferator-activated receptor-gamma (PPARG) -2 rs1801282, e a maior parte dos fenótipos 

associados à obesidade, bem como a certos parâmetros metabólicos constatámos a sua 

não associação com as situações atrás referidas. Contudo, O FTO rs9939609 mostrou-se 

associado ao aumento do IMC e do zIMC, enquanto o MC4R rs17782313 estava 

relacionado com a diminuição do IMC e aumento do zIMC. O LEPR rs1137101 e o PPARG-

2 rs1801282 encontravam-se associados a uma diminuição do IMC e a um aumento e 

diminuição, respetivamente do zIMC. 

 

     Resta-nos analisar os resultados obtidos respeitantes à possível relação entre obesidade 

e doença periodontal. Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas na 

prevalência da gengivite entre as crianças com corpulência normal e as com excesso de 

peso/obesidade. Considerando agora os níveis de interleuquina (IL) - 10 (interleuquina anti-
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inflamatória) constatámos serem superiores nas crianças com corpulência normal e com 

gengivite comparativamente às sem esta última alteração, sendo que o inverso foi possível 

demonstrar nas que apresentavam excesso de peso/obesidade. Refira-se que as diferenças 

encontradas não eram estatisticamente significativas (p > 0,05). Em relação aos níveis do 

fator de necrose tumoral (TNF) – alfa (α) constatou-se de forma paradoxal que, apesar de se 

tratar de uma citoquina pró-inflamatória, esses valores eram estatisticamente superiores (p < 

0,05) nas crianças com excesso de peso/obesidade sem gengivite comparativamente às 

que apresentavam esta última alteração. Se analisarmos agora em relação a esta mesma 

citoquina os seus níveis obtidos em crianças de corpulência normal em relação às com 

excesso de peso/obesidade tendo em conta a condição gengivite os seus níveis eram 

significativamente superiores (p < 0,05). Constatou-se também que as crianças com 

corpulência normal e gengivite apresentavam níveis estatisticamente superiores (p < 0,05) 

de IL-12p70 às que não apresentavam esta condição. Tendo em conta o fator corpulência 

os níveis de IL-1 beta (β), IL-6 e IL-8 foram sempre superiores nas crianças com gengivite 

independentemente do seu grau de corpulência (p > 0.05).  

 

     Passando agora a analisar de um modo sucinto os dados referentes à Obesidade e 

Doença Periodontal obtivemos um predomínio (p = 0,023) de crianças com excesso de 

peso/obesidade com gengivite (83,1%) que apresentavam a bactéria Tannarella forsythia 

comparativamente às sem essa condição (64,7%); contudo, tal não se verificou no grupo 

das crianças com corpulência normal (p > 0,05). Não foram verificadas diferenças 

significativas nos níveis das duas outras espécies analisadas (p > 0,05).  

 

     Conclusão:  

     Terminamos tentando apresentar as principais conclusões visto que as detalhadas estão 

descritas nos respetivos trabalhos. 

 

     Refira-se que em relação à população estudada os modelos de regressão por nós 

criados apresentaram uma melhor performance do que os previamente publicados.  

 

     A contribuição para o perfil lipídico de cada parâmetro obtido por antropometria ou por 

bioimpedância está em relação com a anomalia metabólica considerada.  

  

     As variáveis antropométricas selecionadas são suscetíveis de ajudar a prever um 

aumento da probabilidade de ter fatores de risco cardiovascular.  

 

     Analisando agora a ação de alguns polimorfismos refira-se que o MC4R rs17782313 e 

igualmente o FTO rs9939609 estavam positivamente associados ao zIMC embora de efeito 

fraco a muito fraco, respetivamente, o que nos permite concluir que apresentam uma 
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escassa contribuição na obesidade; contrariamente aos polimorfismos dos genes LEPR 

rs1137101 e PPARG-2 rs1801282 que mostraram ter um efeito ligeiramente protetor embora 

um pouco mais marcado para o segundo. 

 

     Finalizamos sugerindo que o grau de corpulência pode ser um fator mediador através do 

qual os parâmetros bioquímicos e microbiológicos considerados podem ter repercussão a 

nível dos tecidos periodontais.  

 

     Do anteriormente exposto pensamos poder sugerir que o Profissional de Saúde deverá 

ter em linha de conta as alterações associadas à obesidade, bem como a sua possível 

contribuição no desenvolvimento e progressão da gengivite aquando da observação de uma 

criança.  

 

Palavras-chave: Obesidade, Antropometria, Bioimpedância, Bioquímica, Polimorfismos, 

Doença Periodontal, Citoquinas, Bactérias Periodontopatogénicas. 
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ABSTRACT 

 

     Introduction 

     World Health Organization (WHO) defines “overweight/obesity as abnormal or excessive 

fat accumulation that may impair health”, with multifactorial etiology being considered a risk 

factor for several conditions such as cardiovascular disease, diabetes mellitus, some cancers 

and also for periodontitis, among others. This last one is an inflammatory condition with an 

essentially chronic curse resulting of an interaction between pathogens residing in dental 

biofilm and the host immune response. It has been suggested that pro-inflammatory 

cytokines may be an intermediate in the pathogenesis of these two conditions, existing also 

evidences of a possible relationship between obesity and the composition of oral 

microbiome. 

 

     Objective  

     Establish a possible relationship between obesity and certain clinical (anthropometric, 

bioimpedance and oral cavity observation), as well as biochemical, genetics and 

microbiological factors. In the last work – Obesity/Periodontal Disease we attempted to 

determine the relationship between this condition and gingivitis (initial stage of periodontal 

disease) by verifying if there were significant differences between the group of normal weight 

children with and without gingivitis and the group of overweight/obese children equally with 

and without this last condition. 

 

     Nature of the Study 

      Cross-sectional descriptive study on the method and observational analytical case-control 

regarding nature. 

 

     Methodology 

     All trials were conducted from an initial sample of 5514 9 years of age pre-pubertal child 

population from 87 schools of Lisbon and Tagus Valley Region. The studies included the 

collection and evaluation of clinical data (anthropometry, bioimpedance and oral cavity 

assessment), biochemical assays, genotyping and microbiological assays. 

 

     Results 

     According to World Obesity Policy and Prevention (International Obesity Task Force) from 

the 5514 evaluated children 6,2% were “underweight”, 66,1% were “normal weight”, 27,6% 

were “overweight” including 6,9% “obese”. 
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     All percentage (%) body fat (BF) grade predictive models presented a global accuracy ≥ 

91,3% for obesity discrimination. In relation to binomials (overfat/obese or just obese) both 

presented good sensitivity, specificity and reliability for positive or negative test results. 

Parameters selection and their relative weight in the %BF predictive equation were sex 

dependent. Therefore, for boys the order of parameters was BMI z-score (zBMI), height, 

waist-circumference-to-height-ratio (WHtR), squared variable (_Q), age, weight, calf 

circumference (CC)_Q and hip circumference (HC)_Q; for girls it was zBMI, WHtR_Q, 

height, age, HC_Q and CC_Q. 

 

     Analyzing the results relatively to metabolic profile we found that 65% of “normal weight”, 

73% of “overweight” and 81% of “obese” children had at least one abnormal lipid parameter. 

Biostatistical analysis of a certain number of parameters allowed to determine the 

independent contribution of each one in the prediction of an abnormal lipid profile associated 

with a possible risk of cardiovascular disease. Within those BMI, zBMI, waist circumference 

(WC), HC, CC and WHR were directly associated with dyslipidemia, whereas HC and CC 

adjusted to WC, as well as mid-upper arm circumference (MUAC) were inversely associated. 

 

     In another work where we sought to evaluate a possible relationship between some 

polymorphisms, leptin receptor (LEPR) rs1137101, fat mass obesity-associated (FTO) 

receptors rs9939609, melanocortin-4 receptors (MC4R) rs229616 and rs17782313, and 

proliferator-activated receptor-gamma (PPARG)-2 rs1801282 and most obesity-related 

clinical and metabolic phenotypes we did not detect statistical associations with the above 

mentioned situations. However, FTO rs9939609 was associated with an increase in BMI and 

zBMI, while MC4R rs17782313 was associated with decreases in BMI and increases in 

zBMI. LEPR rs1137101 and PPARG-2 rs1801282 were associated with decreases in BMI 

and an increase and decrease in zBMI, respectively. 

 

     It remains for us to analyze the results concerning the possible relationship between 

obesity and periodontal disease. No significant differences were found in gingivitis 

prevalence between “normal weight” and “overweight/obese” children. Considering 

interleukin (IL) – 10 (anti-inflammatory interleukin) levels we verified that these were 

significantly higher in “normal weight” children with gingivitis than those without this last 

condition, whereas the inverse was demonstrated in “overweight/obese” children. These 

differences were not statistically significant (p > 0.05). Concerning tumor necrosis factor 

(TNF) - alpha (α) levels it was paradoxally found that, despite being a proinflammatory 

cytokine, the values where statically higher (p < 0.05) in “overweight/obese” children without 

gingivitis than those with this last condition. If we now analyze the levels of the same 

cytokine in “normal weight” and “overweight/obese” children both with gingivitis we found that 
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the first presented significantly higher levels (p < 0.05). We also observed that “normal 

weight” children with gingivitis had statistically higher levels (p < 0.05) of IL-12p70 than those 

without this condition. Concerning corpulence IL-1 beta (β), IL-6 and IL-8 levels were always 

higher in children with gingivitis, regardless their corpulence grade.  

 

     The succinct analysis of data regarding Obesity and Periodontal Disease showed a 

significantly higher prevalence (p = 0.023) of overweight/obese children with gingivitis 

(83.1%) presenting T. forsythia than those without this condition (64.7%); however this 

situation was not verified in the normal weight group (p > 0.05). There were no significant 

differences (p > 0,05) in others species. 

 

     Conclusions 

     We finish by summarizing the main findings since detailed ones are described in the 

respective works. 

 

     Our regression models performed better in this population than did previously 

published models. 

 

     The contribution of each anthropometric or bioimpedance measurements to the lipid 

profile were related with the considered metabolic abnormality. 

 

     Selected anthropometric variables are likely to help predict an increase of having 

cardiovascular risk factors. 

 

     Analyzing the effect of some polymorphisms we showed that MC4R rs17782313 and FTO 

rs9939609 were positively associated with zBMI, with weak and very weak effect, suggesting 

a very scarce contribution to childhood obesity. Unlike the LEPR rs1137101 and PPARG-2 

polymorphisms, which showed a slightly protective effect although slightly more marked in 

the second. 

 

     To finish we suggest that corpulence may be a mediating factor through which 

biochemical and microbiological parameters may have an effect on periodontal tissues.  

 

     From the foregoing we think we can suggest that Health Professionals should take in 

account the changes associated to obesity as well as its possible contribution for the 

development and progression of gingivitis upon a child observation. 

 

Keywords: Obesity, Anthropometry, Bioimpedance, Biochemical, Polymorphisms, 

Periodontal Disease, Cytokines, Periodontopathogenic bacteria. 
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I. INTRODUÇÃO  

  

A escolha do tema “Obesidade e Doença Periodontal” veio no seguimento natural 

do meu percurso profissional. Após o término do curso em 2008, fui incluída na Equipa do 

Centro de Genética Médica e Nutrição Pediátrica Egas Moniz (CGMNPEM), um Grupo que 

concorreu e ganhou um Concurso Público Plurianual (2008-2013) promovido pela Direção 

Geral da Saúde com o Projeto intitulado “Estudo Nutricional, Bioquímico e Genético de uma 

População Infantil Pré-obesa e Obesa da Região Sul” (Projeto 27/2008). 

Este estudo englobou aproximadamente 89 Escolas Básicas da região urbana de 

Lisboa e Vale do Tejo, bem como Campo Maior. No total, foram inscritas na Plataforma 

Informática, criada para o Estudo em questão, 5989 crianças. 

Em consequência de se pretender trabalhar estatisticamente com um universo o 

mais homogéneo possível, no que diz respeito à idade, excluíram-se da amostra estatística 

aqueles cujas idades, durante o ano letivo em curso, se afastavam do valor médio de 9 

anos. No entanto, de acentuar que foram realizadas todas as medições e análises como 

estava programado no Estudo às crianças com idades compreendidas entre os 7/8 e 10/11 

anos, sendo a única diferença a sua não inclusão na amostra para a análise estatística. 

Assim, o número ficou reduzido a 5577 crianças. Foram igualmente excluídas as que não 

apresentavam os requisitos mínimos em termos de medições ou cujos encarregados de 

educação abandonaram a participação conduzindo a uma amostra final de 5514 crianças.  

Considerando que a obesidade é um fator de risco para várias complicações 

inclusive a nível da cavidade oral, nomeadamente a doença periodontal e, tendo em 

ponderação que a minha formação académica é na área da Medicina Dentária tornou-

se pertinente verificar se efetivamente existiria alguma correlação entre as duas 

condições referidas. 

As crianças foram avaliadas sob o ponto de vista da composição corporal 

(avaliação antropométrica e bioimpedância), avaliação da cavidade oral, parâmetros 

bioquímicos, alguns fatores de risco genéticos, hábitos alimentares e de atividade 

física. Foi igualmente feita a colheita de material biológico: sangue e saliva. De referir que 

a observação das crianças, bem como a colheita de material biológico foi sempre realizada 

nas próprias escolas. Foram igualmente recolhidos dados referentes aos antecedentes 

pessoais e familiares das crianças, incluindo a fotocópia das três primeiras páginas do 

Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. 

Pelo exposto, no presente estudo propusemo-nos determinar a existência de uma 

possível associação entre a Obesidade e a forma mais inicial e reversível da Doença 

Periodontal, a Gengivite em crianças desta faixa etária. 
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II. OBESIDADE 

 

Antes de abordar o tema “obesidade”, é importante referir, de forma sucinta, o 

conceito do que é a criança dita “normal” (desenvolvimento estaturo-ponderal e psico-motor 

adequado à idade e ao género). 

 

2.1 Criança “Normal” 

No desenvolvimento de uma criança podemos considerar os seguintes períodos 

natais: perinatal (28 semanas de amenorreia até ao 7º dia de vida), neonatal precoce (0 

ao 7º dia de vida), neonatal tardio (8º ao 28º dia de vida), primeira infância (4 semanas 

aos 2 anos), segunda infância (pré-escolar: 3º e 4º ano de vida; período escolar: a partir do 

5º ano), puberdade (rapazes: 12 aos 16 anos; raparigas: 11 aos 14 anos) e adolescência 

(rapazes: 17 aos 20 anos; raparigas: 15 aos 18 anos)1–3. 

O crescimento e desenvolvimento adequado de uma criança corresponde à 

progressão de certos parâmetros clínicos como altura, peso e perímetro cefálico, 

sendo que a partir dos dois primeiros obtêm-se o índice de massa corporal (IMC). De 

referir, que os dados recolhidos têm de ser comparados com curvas de referência, que no 

caso da pediatria são percentiladas, sendo que as mesmas foram estabelecidas para 

uma determinada população4,5. Durante o primeiro ano de vida assiste-se a um crescimento 

exponencial da criança sendo que posteriormente há um abrandamento do mesmo havendo 

um pico na altura pubertária2,3,6. De uma maneira rápida podemos dizer que o peso duplica 

aos 6 meses, triplica ao ano e quadruplica aos dois anos2,3,6. No que diz respeito ao 

crescimento (crescimento/altura) este aumenta cerca de 50% durante o primeiro ano e 

duplica por volta dos 4 anos de idade2,3,6. São vários os fatores que podem influenciar o 

crescimento tais como o componente genético e fatores ambientais (desde a nutrição 

materna à do recém-nascido), bem como a ausência ou presença de doença7. O 

conhecimento do correto crescimento e desenvolvimento torna-se um importante 

indicador do bem-estar da criança ou adolescente pois refletem o seu estado 

nutricional, bem como o estado geral de saúde6,8–10. A compreensão dos padrões 

normais de crescimento permite detetar precocemente desvios, como por exemplo 

situações de aumento insuficiente ou de excesso de peso, possibilitando assim uma 

intervenção o mais precocemente possível o que se traduz em “ganhos em saúde”6,8–10. 

 

2.2 Obesidade 

2.2.1 Historial 

Ao longo da história a Obesidade teve sempre um papel importante nas sociedades, 

tendo sido vista de diferentes formas11–13.  
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Na pré-história (período paleolítico: 2.8-3.0 Ma BP) era referida como um símbolo de 

fertilidade (figura 1)12,13. 

  

Figura 1: Imagem de “Venus de Willendorf” (Cheng, T.O.)14 

 

Em algumas civilizações da antiguidade era valorizada, sendo sinónimo de posição 

social e saúde11,12. No entanto, na Antiga Grécia começou-se a verificar os perigos da 

obesidade12. Já em 1770 havia situações de excesso de peso/obesidade como é o caso de 

Daniel Lambert (figura 2), sendo que a mesma tem vindo a generalizar-se fruto de factores 

genéticos e ambientais de tal modo que atualmente representa um dos maiores desafios 

do século XXI e um grave problema de saúde pública11,15–17.  

 

Figura 2: Imagem de Daniel Lambert (An Atlas of Obesity and Weight Control)18 
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2.2.2 Definição  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o excesso de peso/obesidade 

como um excesso de gordura corporal, com implicações para a saúde19.  

 

2.2.3 Epidemiologia  

Segundo dados publicados pela OMS em 2018 estimava-se que em 2016 a nível 

mundial tivessem existido 1,9 biliões de adultos com excesso de peso, em que pelo menos 

650 milhões eram obesos19. A obesidade infantil é atualmente considerada uma situação 

epidémica15,17,19. Em 2016 a OMS concluiu que existissem mais de 340 milhões de crianças 

(5-19 anos) obesas15,17,19. De acordo com a mesma entidade só na Europa 20% das 

crianças e adolescentes teriam excesso de peso e que um terço destas seriam obesas15. 

Em Portugal, um dos países europeus com maior prevalência15, observou-se que 

31,5% das crianças entre os 7 e os 9 anos de idade apresentavam excesso de 

peso/obesidade20. Os resultados obtidos pelo nosso grupo no Estudo Nutricional 

Bioquímico e Genético de uma População Infantil Pré-obesa e Obesa da Região Sul, 

realizado em 5514 crianças de aproximadamente 9 anos demonstram que 27,6% 

apresentavam já excesso de peso, sendo que dessas 6,9 % eram obesas21. 

 

2.2.4 Fatores Etiológicos 

Podemos definir obesidade como uma síndrome crónica de génese multifatorial que 

comporta variadíssimas alterações tais como antropológicas, anatómicas, fisiológicas, 

metabólicas, psicológicas e sociais16,19,22,23. São vários os fatores que podem contribuir para 

esta condição, nomeadamente fatores metabólicos, genéticos, sociais e 

comportamentais17,22,24. Estima-se que o peso da componente genética varie, dependendo 

dos vários autores, entre 30 e 70%24,25. De referir ainda que existem formas raras 

monogénicas que correspondem a aproximadamente 5% dos casos26.  

 

2.2.5 Fisiopatologia  

2.2.5.1 Tecido Adiposo 

Representa um tipo especializado de tecido conjuntivo de sustentação, sendo 

constituído predominantemente por células adiposas (adipócitos – 35-70%), podendo 

também encontrar-se outras células tais como células mesenquimais, endoteliais, 

musculares lisas, bem como macrófagos e outras células do sistema imune27,28. É 

responsável por desempenhar um papel fundamental na homeostase energética27,29, para 

além de constituírem recetáculos para o armazenamento de reservas de energia (sobre a 

forma de triglicéridos) apresentando igualmente uma função secretora, parácrina e 

endócrina30–32. 
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2.2.5.1.1 Desenvolvimento Normal  

Acontece entre o segundo e terceiro trimestre de vida fetal e desenrola-se em 

várias etapas com a emergência dos lóbulos adiposos, associada intimamente à 

neovascularização do tecido o que conduz à formação dos adipócitos suscetíveis de 

responder à ação das hormonas lipolíticas (figura 3)3.  

 

Figura 3: Desenvolvimento do tecido adiposo branco. IGF-1 (insulin-like growth hormone) (adaptado 

de An Atlas of Obesity and Weight Control)18 

 

2.2.5.1.2 Celulariedade Normal 

As células percursoras dos adipócitos (pré-adipócitos) são unipotenciais 

conduzindo unicamente à formação das células adiposas3,27,28, sendo que o processo de 

diferenciação terminal requer a presença das hormonas somatotrópica, triiodotironina e 

insulina. Existem três tipos de tecido adiposo, o unilocular também denominado de 

branco, o bege e o multilocular também denominado de castanho (figura: 4)33,34.  

     BRANCO                BEGE                        CASTANHO 

 

Figura 4: Cortes histológicos representativos do tecido adiposo branco, bege e castanho obtidos a 

partir de roedores (adaptado de Rodriguez et al)35 

 

O tecido adiposo unilocular apresenta uma coloração variável entre o branco e o 

amarelo-escuro (dependendo do acúmulo de carotenos dissolvidos nas gotículas de 

gordura), sendo que as suas células, quando completamente desenvolvidas, são grandes, 
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com uma conformação esférica (quando isoladas) ou poliédrica (quando comprimidas), 

contendo uma única gotícula de lípido, a qual ocupa quase todo o citoplasma35,36. De notar, 

que 40% das células do tecido adiposo branco consistem em macrófagos, os quais são 

importantes secretores de fatores pró-inflamatórios37,38.  

Este último é o tipo de tecido adiposo predominante nos indivíduos adultos (constitui 

20% e 25% do peso corporal em pessoas bem-nutridas do sexo masculino e feminino, 

respetivamente), apresentando como funções principais o armazenamento de energia 

sobre a forma de triglicéridos, participação na regulação do balanço energético (mediante 

processos de lipogénese e lipólise), proporcionando isolamento térmico, ação mecânica 

de amortecimento dos órgãos vitais e secreção de adipoquinas (hormonas, citoquinas e 

fatores de crescimento), as quais podem desempenhar uma função endócrina30,35,36,39,40.  

O tecido adiposo branco pode ser dividido em visceral e subcutâneo35,40,41. De 

notar, que o tecido adiposo visceral promove o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e processo inflamatório, enquanto, o tecido adiposo subcutâneo, ao 

secretar por exemplo leptina, adiponectina, marcadores inflamatórios e citoquinas, 

exerce um papel protector35,40,41.  

O tecido adiposo bege é conhecido pela sua capacidade de conversão do adiposo 

branco em adiposo castanho com propriedades termogénicas34,35. 

O tecido adiposo multilocular apresenta uma coloração castanha sendo 

constituído por células poligonais que contém várias gotículas lipídicas e muitas 

mitocôndrias35,36. É extremamente vascularizado, sendo encontrado a nível dos recém-

nascidos onde desempenha um papel importante na regulação da temperatura corporal e, 

em pequenas quantidades, em adultos, onde pode desempenhar um papel benéfico uma 

vez que queimam o excesso de energia, podendo assim impedir a obesidade35,42,43. 

Podem ainda armazenar energia sobre a forma de gordura, bem como secretar, embora 

em menor extensão comparativamente com o tecido adiposo branco, adipoquinas35,42,43.  

 

2.2.5.1.3 Evolução Normal da Celulariedade 

Dois tipos de variações aparecem no decurso da sua evolução: no primeiro ano de 

vida da criança o tamanho dos adipócitos aumenta (hipertrofia) e depois diminui por 

volta dos 4 anos voltando a aumentar lentamente a partir dos 6 anos. Contrariamente, o 

número dos adipócitos aumenta (hiperplasia) lentamente até à idade dos 8 anos e 

seguidamente acelera. Como corolário as variações do tecido adiposo nos primeiros anos 

de vida (aumento do nascimento ao ano e diminuição até aos 6 anos) refletem pois 

sobretudo as variações do tamanho dos adipócitos. Pelo contrário, o segundo aumento que 

se inicia a partir dos 6-8 anos reflete a sua multiplicação. Na figura 5 está 

esquematicamente representada a evolução do adipócito ao longo da vida do indivíduo. 
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Figura 5: Cronograma e mecanismos de hiperplasia e hipertrofia do adipócito (adaptado de Rodriguez 

et al)35 

 

2.2.5.2 Criança Obesa 

A obesidade caracteriza-se por um aumento da adiposidade com correspondente 

aumento no peso corporal44,45. Um ponto de partida útil para distinguir entre excesso de 

peso e obesidade é que no primeiro caso há um aumento do peso corporal acima de 

um standard arbitrário em geral definido em relação à altura23,45. Pelo contrário, a 

obesidade refere-se como uma proporção elevada da composição corporal em 

gordura ou um excesso de tecido adiposo em relação com os outros tecidos do 

corpo23,45.  

A obesidade está associada a uma expansão em tamanho (hipertrofia) e do número 

(hiperplasia) dos adipócitos35. Quando as necessidades de armazenamento da gordura 

aumentam, durante períodos de balanços energéticos positivos, a hipertrofia constitui 

o fator que mais contribui para o aumento em volume do tecido adiposo, uma vez que 

os fenómenos de hiperplasia ocorrem em células de pequenas dimensões e com uma 

baixa capacidade de armazenamento35. Não obstante, a hiperplasia pode estar 

correlacionada com efeitos metabólicos benéficos tais como uma ação protetora contra 

alterações no perfil lipídico, bem como nos níveis de glucose/insulina associados à 

obesidade35,46. Por outro lado, a hipertrofia está ligada ao desenvolvimento de 

distúrbios metabólicos (alteração funções mitocondrial, nas proteínas de membrana, 

aumento da taxa de apoptose e elevado risco de doença cardiovascular35,47–50.  

Estas alterações metabólicas demonstram que a hipertrofia dos adipócitos viscerais 

está correlacionada com a dislipidémia, enquanto, no caso das células subcutâneas está 

associado a um comprometimento no metabolismo da glucose e resistência à insulina35.  

Numa situação de obesidade a evolução do tecido adiposo apresenta as mesmas 

fases do que se passa na criança normal tendo em atenção que a fase de diminuição 

que acontece após a idade de 1 ano é mais curta do que no normal3. Finalmente, a 

subida acontece em média por volta dos 3/4 anos contrariamente à criança de peso 

normal (6 anos)3. No que diz respeito à celulariedade o tamanho dos adipócitos é mais 

elevado na criança obesa, sendo que a diferença parece ter mais importância na criança 
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por volta dos 4 anos3. De notar, que a expansão em número também começa mais cedo 

nos obesos3. Estes dados permitem compreender porque um número importante de 

“obesidades” na criança jovem são espontaneamente reversíveis enquanto este facto é 

raríssimo após a idade de 8 anos3,51.  

Assim sendo, podemos referir dois tipos de obesidades, as transitórias 

(hipertróficas) dos primeiros anos de vida (do nascimento aos 6 anos) e que regridem 

espontaneamente e as obesidades persistentes (hiperplásicas) nas quais o aumento do 

número de adipócitos se desenrola precocemente entre os 2-6 anos (prognóstico mais 

desfavorável)3.  

  

2.2.6 Obesidade e Inflamação 

Existe uma associação entre a obesidade e a inflamação. Contrariamente ao 

paradigma da inflamação clássica, que está associada a uma resposta imune a uma 

agressão52, no caso da obesidade este estado inflamatório deve-se ao stress metabólico 

consequente do excesso de sucessivos balanços energéticos positivos53.  

O processo evolutivo dos adipócitos comporta uma fase de hipertrofia que 

comprimindo os capilares conduzirá a uma hipoperfusão de oxigénio o que condiciona 

situações de hipoxia local com apoptose de alguns adipócitos e consequente 

produção de formas reativas de oxigénio35,53–55. De notar, que estas moléculas são 

geradas pela oxidação mitocondrial dos nutrientes, bem como outros processos metabólicos 

no interior da célula e em situações de produção excessiva conduzem a um estado de 

stress oxidativo com consequente desencadeamento de uma resposta inflamatória.35,53–55 A 

hipertrofia tem ainda uma ação negativa no funcionamento do retículo endoplasmático 

conduzindo igualmente à produção excessiva de espécies reativas de oxigénio que poderão 

resultar num agravamento do processo inflamatório56. Por sua vez, este processo 

desencadeia a angiogénese, facilitando a chegada de nutrientes e oxigénio o que irá 

permitir a continuidade do crescimento do tecido adiposo55.  

A acumulação de fatores pró-inflamatórios como consequência da condição de 

hipoxia ativam nos adipócitos vias de sinalização como a do fator de transcrição 

nuclear kappa-B (NF-κB) com consequente produção de citoquinas pró-inflamatórias 

como a IL-1β, IL-6 e TNF-α57,58. Esta produção excessiva de citoquinas pró-inflamatórias vai 

ainda atrair monócitos que ao infiltrarem-se no tecido adiposo diferenciam-se em 

macrófagos, vão aumentar a produção de um certo número de citoquinas (por exemplo 

TNF-α e IL-6 e IL-8) provocando um estado crónico de inflamação de baixa 

intensidade35,58. De notar, que o excesso de lípidos (nomeadamente os ácidos gordos 

livres) podem também estimular as vias de sinalização inflamatórias59,60,61. 
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2.2.7 Consequências da Obesidade 

A obesidade está associada a um aumento do risco da morbilidade e 

mortalidade, bem como a diminuição da esperança média de vida62–64. O excesso de 

peso/obesidade são considerados fatores de risco para outras condições tais como 

diabetes, doenças cardiovasculares (doença coronária, hipertensão e aterosclerose), 

distúrbios biliares (litíase e colecistites), doença renal, doença periodontal e algumas 

neoplasias (cancro do cólon e do reto)63,65–69. Pode estar ainda associada a outras 

situações debilitantes tais como dificuldades respiratórias (por exemplo apneia do sono), 

problemas músculo-esqueléticos, cutâneos, infertilidade e psicossociais70–74.  

 

2.2.8 Diagnóstico 

Baseia-se na determinação e avaliação da composição corporal, sendo que a 

mesma pode ser feita através de métodos diretos e indiretos75.  

Os métodos diretos são baseados em resultados obtidos a partir da dissecação de 

cadáveres75. Nesta situação, faz-se a separação dos vários componentes estruturais do 

corpo humano com o objetivo de pesá-los e estabelecer uma relação entre os mesmos e o 

peso corporal total75. De notar, que foi a partir dos resultados obtidos por este tipo de 

estudos que se estabeleceram padrões standard que permitiram validar os métodos 

indiretos75.  

Nos métodos indiretos não existe a manipulação em separado dos vários 

componentes (método não-invasivo), sendo que a composição corporal (massa gorda e 

massa magra) é determinada por extrapolação a partir da análise de princípios 

químicos e físicos75. Estes métodos podem incluir a densitometria, determinação do 

potássio radioativo, diluição de óxido de deutério, ressonância magnética nuclear, 

tomografia computorizada, entre outros75–79.  

Embora estes métodos possam ser bastante precisos apresentam algumas 

desvantagens tais como o custo, necessidade de equipamentos sofisticados e dispendiosos, 

tempo de realização, possível exposição em alguns a radiações e condicionando assim a 

sua limitação em estudos populacionais75–79. Nestes, devem ser utilizados métodos mais 

acessíveis e económicos76,78. Como consequência para estimar o excesso de peso, bem 

como a distribuição da gordura corporal recorre-se às determinações 

antropométricas17,19,80. Estas incluem o cálculo do IMC, determinação dos vários 

perímetros como o do braço, abdominal, da anca e da perna, bem como às pregas 

cutâneas17,19,80–82.  

De acordo com a OMS o IMC é uma boa medida para avaliar a corpulência19, 

sendo obtido dividindo o peso (em quilogramas), pela altura ao quadrado (em metros)19. Nos 

adultos, considera-se que existe excesso de peso quando o IMC ≥ 25 e obesidade se o IMC 
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for ≥ 3019. Nas crianças e adolescentes, em consequência do seu constante crescimento, 

o valor do IMC deve ser percentilado15,80,83.  

De acordo com as curvas francesas, quando o valor do IMC é ≥ ao percentil 97 

estamos perante um caso de excesso de peso/obesidade83. Segundo a World Obesity / 

Policy & Prevention [anteriormente referida como International Obesity Taskforce (IOTF)], 

quando o valor do IMC ≥ 25 e < 30 estamos diante de um caso de excesso de peso84. O 

diagnóstico de obesidade é feito quando o IMC ≥ 3084. De notar, que estes valores têm de 

estar de acordo com a idade e sexo do indivíduo84.  

Para além das medidas antropométricas, a bioimpedância apresenta-se igualmente 

como um método muito utilizado na determinação da composição corporal, permitindo 

determinar a massa gorda, massa magra, músculo-esquelético, água intra, inter e 

extracelular bem como determinar as necessidades calóricas em repouso22,76–78. Este 

método permite determinar o IMC à condição de se conhecer previamente a altura22,76–78. 

 

2.2.9 Tratamento da Obesidade 

Estão disponíveis vários tratamentos devidamente estabelecidos e avaliados onde 

constam: alterações alimentares, atividade física, modificação comportamental, terapia 

farmacológica e, tratamento cirúrgico85–87. Não sendo do âmbito deste trabalho o 

tratamento da obesidade esta rúbrica não foi desenvolvida. 
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III. DOENÇA PERIODONTAL 

 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

3.1.1 Embriologia  

Durante o decurso da gravidez o desenvolvimento do ser humano pode ser afetado 

por condicionantes genéticas e/ou ambientais88–92. A compreensão do correto 

desenvolvimento do embrião/feto durante este período é de extrema importância no sentido 

em que fornece uma compreensão da sua génese e da sua evolução ao longo da gestação. 

No nosso caso daremos particular ênfase ao desenvolvimento da face. 

  

3.1.1.1 Embriologia Geral 

O período de tempo que decorre desde a conceção até ao nascimento do novo ser 

denomina-se de pré-natal, sendo que o mesmo se subdivide em período pré-embrionário, 

embrionário e fetal93.  

O período pré-embrionário inicia-se aquando da fecundação, com a formação de 

uma célula diploide denominada ovo ou zigoto, e estende-se até à quarta semana, sendo 

caracterizado por rápida proliferação e migração celular93–95.  

Após a sua formação, o zigoto sofre uma série de divisões celulares – segmentação 

– formando um conjunto de células denominadas blastómeros93–95. Aquando da sua 

chegada ao estadio de 12-16 blastómeros apresenta-se sobre a forma de um esfera 

compacta denominada mórula93–95. Por volta do 6º/7º dia dá-se a migração da mórula para 

a cavidade uterina sendo que à medida que se vai implantando – nidação – mais 

profundamente no endométrio dá-se entrada de líquido bem como realinhamento das 

células com a formação do blastocisto, sendo que o mesmo é constituído pelo blastocélio 

(cavidade cheia de líquido), trofoblasto (células que irão originar os anexos) e 

embrioblasto (células que irão originar o embrião)93–96. As células trofoblásticas 

diferenciam-se numa camada interna – citotrofoblasto, bem como numa camada externa – 

sincitiotrofoblasto. O embrioblasto diferencia-se em duas camadas distintas: uma 

externa, o epiblasto (ectoderme primitiva) e uma interna, o hipoblasto (endoderme 

primitiva), dando origem a um disco embrionário didérmico93–96.  

O processo de gastrulação inicia-se com a formação, a partir da proliferação e 

migração de células epiblásticas para o plano médio do disco, denominada de linha 

primitiva93–96. Esta, à medida que se vai alongando forma na sua extremidade cefálica uma 

protusão denominada nó primitivo93–96. Com o decorrer da proliferação dá-se ainda, na 

zona média desta linha, a formação de uma depressão o sulco primitivo93–96.  

Por volta do 14º-15º dia as células do epiblasto que se encontram mais próximas da 

linha primitiva proliferam, tornam-se mais achatadas e desenvolvem pseudópodes que irão 
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permitir a sua invaginação através do sulco para um espaço localizado entre o epiblasto e o 

hipoblasto originando, a partir do 16º dia, uma terceira camada, a mesoderme intra-

embrionária93–96 (figura 6).  

 

Figura 6: Formação do disco embrionário 

 

De notar, que algumas destas células epiblásticas divergem e acabam por invadir e 

substituir o hiploblasto dando origem à endoderme embrionária93–96.  

Quando o processo de formação da mesoderme intraembrionária e da endoderme 

embrionária está concluído, o epiblasto residual passa a ser descrito como ectoderme 

embrionária93–96. Posteriormente, a mesoderme intraembrionária é segmentada em três 

porções distintas, sendo que as duas porções laterais irão originar a mesoderme 

embrionária, enquanto a porção central irá originar a placa precordal e o processo 

notocordal93–96.  

A placa precordal encontra-se localizada na região cefálica do embrião, sendo que 

posteriormente irá dar origem à camada endodérmica da membrana orofaríngea, 

participando igualmente na modelação do tubo neural93–96.  

O processo notocordal corresponde como que a um tubo oco localizado na zona 

média e que se estende cefalicamente desde o nó primitivo até à placa precordal93–96. É 

responsável, juntamente com a mesoderme adjacente, a induzir a ectoderme embrionária a 

formar a placa neural, percursora do sistema nervoso central93–96. Há medida que este 

processo notocordal evolui vai sofrendo várias alterações convertendo-se de um tubo oco 

num cordão maciço, o notocórdio93–96. Desta forma, no final da gastrulação, o disco 

embrionário didérmico evolui para um tridérmico constituindo a ectoderme, endoderme e 

mesoderme embrionárias, sendo que cada uma destas três estruturas irá originar 

diferentes tecidos e órgãos93–97 (quadro 1). No final da 3ª semana, com o início do 

desenvolvimento do sistema nervoso, dá-se origem à organogénese93–96. 
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Quadro 1: Principais derivados das três camadas germinativas 

Camada germinativa Estruturas que originam 

Endoderme Sistema digestivo (tubo digestivo e glândulas anexas), aparelho respiratório, 

tiroide, fígado e pâncreas 

Mesoderme Músculos, sistema génito-urinário, esqueleto, tecido conjuntivo, córtex adrenal, 

vasos e células sanguíneas 

Ectoderme Epitélio, anexos cutâneos e sistema nervoso 

 

Será nesta fase que a placa neural dará origem ao tubo neural por um processo de 

neurulação93–96. Este inicia-se com a invaginação da placa neural ao longo do seu eixo 

central formando uma depressão profunda dita sulco neural que apresenta de cada lado 

um conjunto de pregas - pregas neurais93–96. Posteriormente, estas migram acabando por 

se fundirem com a prega contra lateral convertendo desta forma a placa neural numa 

estrutura denominada de tubo neural93–96. Será ainda durante esta fase que as células 

adjacentes ao tubo neural e ectoderme remanescente se separam formando uma população 

específica de células denominada de crista neural93–96 (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Processo de neurulação (adaptado de Human Anatomy & Physiology)98 
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O período embrionário inicia-se na 4ª semana de desenvolvimento e estende-se 

até à 12ª semana, sendo caracterizado pela morfogénese e diferenciação de tecidos, órgãos 

e sistemas93–96. O período fetal, caracterizado pelo seu crescimento e maturação, iniciando-

se no final do período embrionário e prolongando-se até ao termo da gestação93–96.  

 

3.1.1.2 Embriologia Especial 

Dentro da embriologia dita especial iremos enfatizar os tecidos e órgãos que irão 

constituir a face e a cavidade oral. 

 

3.1.1.2.1 Embriologia da Cabeça 

O processo de cefalização inicia-se com a proliferação de células do tubo neural e 

consequente formação de três vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo 

dando este última origem a 8 protuberâncias denominadas de ribómeros93–96,99. Para um 

correto desenvolvimento craniofacial é igualmente necessário o tecido conjuntivo 

embrionário – ectomesênquima – proveniente da migração e diferenciação de células da 

crista neural93–96,99. Estas células surgem como duas correntes a partir do mesencéfalo e 

dos dois primeiros ribómeros, sendo fundamentais para o desenvolvimento da face93–96,99.  

 

3.1.1.2.2 Embriologia da Face 

O desenvolvimento completo das estruturas faciais processa-se entre a 4ª e 12ª 

semanas, sendo que o primeiro evento inicia-se aquando da desintegração da membrana 

orofaríngea93–96,99,100. Esta corresponde a uma membrana temporária formada durante a 3ª 

semana, revestida externamente pela ectoderme e internamente pela endoderme, que 

delimita uma depressão denominada estomódio ou boca primitiva (primórdio da cavidade 

oral)93–96,99,100. O estomódio encontra-se envolvido por cinco proeminências (placódios) 

que são consideradas os primórdios faciais, consistindo num placódio frontonasal, um par 

maxilares e um par mandibulares93–96,99,100. O placódio frontonasal é constituído por 

células mesenquimais e por células da crista neural sendo que o mesmo será responsável 

pela formação do terço superior da face (frontal, septo nasal e filtro labial)93–96,99,100. Para 

além disso, aquele desenvolve espessamentos denominados de placódios olfativos que 

correspondem aos primórdios do epitélio olfativo93–96,99,100. A rápida proliferação do tecido 

mesenquimal que envolve os placódios projeta o frontonasal desenvolvendo igualmente 

uma estrutura em forma de ferradura que irá converter o olfativo na fosseta nasal93–96,99,100. 

Essas porções laterais denominam-se de placódios nasais laterais, sendo que as suas 

porções mediais denominam-se de placódios nasais mediais93–96,99,100. Estes juntamente 

com o nasofrontal irão formar a porção média do nariz e do lábio superior (filtro), pré-

maxila e o palato primário93–96,99,100. Os placódios maxilares irão formar o terço médio da 
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face93–96,99,100. Há medida que os placódios maxilares se vão desenvolvendo (sentido mesial) 

vão-se aproximando dos placódios nasais laterais e mesiais93–96,99,100. Este crescimento dos 

placódios maxilares projeta o nasal medial em direção à linha média permitindo a sua união 

com o contra lateral93–96,99,100. Será a partir destes placódios que se irá formar a maxila e o 

lábio superior93–96,99,100. Os placódios mandibulares são responsáveis pela formação do 

terço inferior da face, bem como da mandíbula e do lábio inferior93–96,99,100 (figura 8).  

                  
Figura 8: Desenvolvimento facial (adaptado de Ten Cate´s Oral Histology)100 

 

Será igualmente durante o desenvolvimento facial que o epitélio de revestimento dos 

placódios faciais se diferencia em epitélio odontogénico, o qual será responsável pelo 

desenvolvimento das estruturas dentárias num processo denominado de odontogénese100.   

 

3.1.1.2.3 Odontogénese (Desenvolvimento Dentário) 

O processo de odontogénese tem início por volta da 6-7 semana e corresponde a um 

conjunto de eventos necessários para a formação das estruturas dentárias100. 

Placódio nasal lateral 

Epitélio odontogénico 

Placódio nasal medial 

Placódio nasal lateral 

Placódio nasal medial 
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De referir, que todos os dentes apresentam uma porção intra-alveolar, a raiz, uma 

porção coronária ou coroa e o colo dentário este último permitindo a união entre as duas 

porções anteriormente referidas100. Cada estrutura dentária é constituída interiormente pela 

polpa dentária sendo que a mesma é delimitada e protegida pelos tecidos duros do 

dente100. Estes incluem a dentina revestida pelo cemento na porção radicular e pelo 

esmalte na porção coronária100. O ligamento periodontal (PDL) e o osso alveolar fazem 

parte do conjunto de tecidos que suportam e protegem o dente100 (figura 9). 

 

 

 

Figura 9: A - Dente com estruturas de suporte. B – Estrutura dentária (adaptado de Ten 

Cate´s Oral Histology)100 

 

O desenvolvimento dentário envolve uma sequência de interações recíprocas entre o 

epitélio oral e o ectomesênquima subjacente100–103. A estrutura embrionária de onde irão 

derivar os dentes bem como as estruturas de suporte e denomina-se gérmen dentário 

sendo que o mesmo é constituído por três partes: (1) órgão de esmalte, (2) papila dentária 

e (3) folículo dentário ou saco dentário100–103 (figura 10).  

 

Figura 10: Diagrama do gérmen dentário (adaptado de Permar´s Oral Embriology and Microscopic 

Anatomy)104 

A B 

Retículo estrelado 

Epitélio oral 
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3.1.1.2.3.1 Formação da Banda Epitelial Primária, Lâmina Vestibular e Lâmina 

Dentária 

Por volta do 27º dia de gestação, com a desintegração da membrana orofaríngea, 

fica estabelecida a comunicação entre o estomódio e a faringe100–103. De notar, que o 

estomódio encontra-se revestido por um epitélio de apenas duas ou três camadas celulares 

sendo denominado de epitélio oral primitivo100–103. Numa localização mais profunda 

localiza-se o ectomesênquima100–103. Duas ou três semanas após a rutura da membrana 

orofaríngea dá-se a formação de duas bandas contínuas de tecido epitelial que irão 

constituir os futuros arcos dentários100–103. Cada uma delas apresenta uma forma de 

ferradura, sendo igualmente denominadas de bandas epiteliais primárias as quais irão 

subdividir-se em dois processos: lâmina vestibular e lâmina dentária100–103100–103.As células 

da lâmina vestibular, localizadas no lado externo, proliferam e, em seguida degeneram 

levando à formação do fundo do sulco vestibular da cavidade oral100–103. A lâmina dentária, 

localizada mesialmente em relação à lâmina vestibular, corresponde à primeira evidência 

do desenvolvimento dentário100–103. Será ao longo desta estrutura que se dará, a nível do 

ectomesênquima, a formação de 10 botões em cada maxilar os quais são considerados os 

primórdios do órgão de esmalte ou órgão dentário100–103. De notar, que estes primórdios 

constituem o início da formação dos gérmenes dentários da dentição decídua100–103. 

Embora o desenvolvimento dentário seja um processo contínuo para fins descritivos pode-

se dividir “morfologicamente” nas fases de botão, capuz e sino ou campânula (figura 

11)100–103.  
                

                      Lâmina dentária                          Fase de botão                            Fase de capuz                           Fase de campânula 

 

                  Formação do epitélio                  Fase de erupção                      Formação do epitélio                         Dente na posição  

                  reduzido do esmalte e                ativa                                          juncional e emergência                     funcional (plano 

                  bainha radicular                                                                           do dente na cavidade oral                 oclusal) 

 

Figura 11: Diagrama do crescimento e desenvolvimento dentário (adaptado de Permar´s Oral 

Embriology and Microscopic Anatomy)104 
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3.1.1.2.3.2 Fases de Desenvolvimento Dentário 

3.1.1.2.3.2.1 Fase de Botão ou de Iniciação 

A fase de botão representa a primeira incursão epitelial no ectomesênquima, 

correspondendo ao esboço inicial do futuro dente100–103. Nesta fase, o órgão de esmalte 

apresenta-se como uma simples condensação com reduzida morfo e histodiferenciação e, 

caracteriza-se por um aumento da atividade multiplicadora das células do botão e 

ectomesênquima adjacente o que, conjuntamente com a migração de células da crista 

neural levam à condensação das células ectomesênquimais que envolvem o botão100–103. A 

área de condensação imediatamente subjacente ao órgão do esmalte denomina-se papila 

dentária sendo que a zona de condensação envolvendo o botão e a papila constitui o 

folículo dentário100–103.  

 

3.1.1.2.3.2.2 Fase de Capuz ou de Proliferação 

Embora o botão continue a sua proliferação no ectomesênquima este crescimento é 

feito de forma desigual, conduzindo a uma invaginação superficial na zona mais profunda do 

botão fazendo com que o mesmo adquira a forma de capuz. Nesta, o órgão do esmalte 

consiste em três camadas distintas de células100–103: epitélio externo e interno do órgão 

do esmalte e retículo estrelado.  

 

3.1.1.2.3.2.3 Fase de Sino ou Campânula 

Há medida que o epitélio vai invaginando e as suas margens continuam o seu 

crescimento, o órgão de esmalte assume a forma de um sino ou campânula100–103. Será 

durante esta fase que as células que irão produzir os vários tecidos dentários adquirem o 

seu fenótipo característico - histodiferenciação - e que a coroa dentária assume o seu 

formato final - morfodiferenciação100–103. Nesta fase, o órgão de esmalte para além das 

camadas referidas anteriormente apresenta ainda entre o epitélio interno do esmalte e o 

retículo estrelado o estrato intermédio100–103. De referir, que nesta fase as células do 

epitélio interno diferenciam-se em ameloblastos, os quais serão responsáveis pela 

produção do esmalte100–103. De notar, que aquando da erupção dentária o retículo 

estrelado é grandemente reduzido sendo que as quatro camadas celulares do órgão de 

esmalte combinam-se para formar o epitélio reduzido do esmalte100–103. É igualmente na 

fase de campânula que as células mesenquimais da papila dentária sofrem uma 

diferenciação passando a ser constituídas por dois tipos de camadas celulares100–103. As 

células mais periféricas, adjacentes ao epitélio interno, diferenciam-se num conjunto de 

células denominadas odontoblastos, sendo que as mesmas serão responsáveis pela 

produção da dentina100–103. As células mais internas irão constituir os primórdios da polpa 

dentária100–103. Outro evento importante corresponde à fragmentação da lâmina dentária 
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levando à separação do gérmen dentário do epitélio oral primitivo100–103. Na etapa final - fase 

de campânula avançada - dá-se o início da deposição e mineralização das matrizes do 

esmalte e dentina para a formação da coroa dentária, bem como o início da formação da 

raiz100–103. De notar, que a formação da dentina precede sempre a formação do 

esmalte100–103. A primeira camada de dentina inicia-se coronalmente a nível da futura 

cúspide prosseguindo posteriormente em sentido apical e pulpar ao longo da futura junção 

amelodentinária (limite entre o epitélio interno e a camada de odontoblastos)100–103. 

Seguidamente, em consequência dessa primeira deposição, as células do epitélio interno já 

diferenciadas em ameloblastos passam a secretar a matriz do esmalte100–103. Esta 

deposição inicia-se nas futuras cúspides e bordos incisais prosseguindo posteriormente em 

sentido coronal e cervical desde a junção amelodentinária até à superfície100–103. Será 

igualmente no final da fase de campânula que a porção cervical do órgão de esmalte irá 

originar uma estrutura denominada de alça cervical que posteriormente originará a bainha 

epitelial radicular de Hertwig, sendo que a mesma será responsável pela formação da 

futura raiz100–103. Com o desenvolvimento da raiz as fibras do folículo dentário diferenciam-se 

em fibras periodontais, as quais se encontram rodeadas pelo cemento e osso alveolar 

em desenvolvimento100–103. 

 

3.1.1.2.4 Desenvolvimento do Periodonto 

O periodonto, definido como os tecidos que suportam e revestem as estruturas 

dentárias, consiste na gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar100–103.  

 

3.1.1.2.4.1 Gengiva  

A gengiva corresponde à parte da mucosa que rodeia as estruturas dentárias e 

recobre os alvéolos, desenvolvendo-se como uma coalescência do epitélio oral e do esmalte 

aquando da erupção do dente na cavidade oral100–103. 

 

3.1.1.2.4.2 Ligamento Periodontal  

O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo especializado originado a partir da 

diferenciação de células provenientes do folículo dentário, sendo que o seu 

desenvolvimento começa pouco tempo depois do início da formação da raiz e da camada de 

dentina radicular mais externa100–103.  

O processo considerado iniciador para a formação deste ligamento consiste na 

formação de aglomerados discretos de células epiteliais denominados “restos epiteliais de 

Malassez” os quais são consequência da fragmentação da bainha epitelial radicular de 

Hertwig100–103.  
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3.1.1.2.4.3 Cemento 

O cemento é um tecido mineralizado que cobre as raízes dentárias, sendo que a sua 

formação inicia-se aquando da desintegração da bainha radicular de Hertwig100–103. Esta 

desintegração vai permitir o contacto entre as células indiferenciadas do folículo dentário e a 

superfície dentinária induzindo a sua diferenciação em cementoblastos imaturos, sendo 

que os mesmos vão cobrir a dentina radicular e iniciar, com a secreção duma matriz – 

cementóide - o processo conhecido como cementogénese100–103. De notar, que após a sua 

mineralização a matriz denomina-se de cemento100–103. 

 

3.1.1.2.4.4 Processo Alveolar  

O processo alveolar forma-se durante o desenvolvimento e erupção dentária, 

originado a partir de células do folículo dentário, bem como de células mesenquimatosas 

indiferenciadas independentes do folículo100–103.  

 

3.1.2 O Periodonto Normal  

3.1.2.1 Gengiva 

A mucosa oral é contínua com o epitélio labial, bem como com a mucosa do palato 

mole e faringe, consistindo em três zonas: (1) mucosa mastigatória (gengiva e o 

recobrimento do palato duro), (2) mucosa especializada (recobre o dorso da língua) e, (3) 

mucosa de revestimento (restante cavidade oral)100,105,106. Como referido, a gengiva é a 

parte da mucosa que reveste os processos alveolares e circunda a porção cervical das 

estruturas dentárias100,105,106. Aquela pode ser subdividida em gengiva livre, inserida e 

interdentária (figura 12)100,105,106.  

 

Figura 12: Divisão da gengiva em três partes: gengiva livre (GF), gengiva interdentária, gengiva 

inserida (GI). JMG (junção mucogengival), JAC (junção amelocementária) (Fotografia original com 

esquema adaptado de Clinical Periodontology and Implant Dentristry)106 
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Gengiva livre: tecido gengival que reveste as superfícies vestibular e lingual/palatina 

dos dentes, bem como a papila interdentária100,105,106. Apresenta cor “rosa coral”, bem como 

uma superfície opaca com muitas depressões e elevações de pequenas dimensões 

(aparência “casca de laranja – pontilhado) e de consistência firme e elástica com espessura 

aproximada de 1 milímetro (mm)100,105,106. Nas superfícies vestibular e lingual estende-se em 

sentido apical desde da margem gengival até ao sulco gengival livre100,105,106. Este sulco é 

formado durante a erupção dentária, correspondendo ao espaço localizado em redor do 

dente, limitado por um lado pela superfície dentária e, por outro pelo epitélio de revestimento 

da margem gengival livre100,105,106. Apresenta forma em V estando localizado a nível da 

junção amelocementária100,105,106. A medição clínica da profundidade do sulco gengival 

consiste num importante parâmetro de diagnóstico100,105,106. Na situação de saúde 

periodontal a sua profundidade varia entre 2 a 3mm100,105,106. 

 

Gengiva inserida: estende-se em sentido apical desde a gengiva livre até à linha 

mucogengival (linha que separa a gengiva inserida da mucosa alveolar de revestimento) 

onde se torna contínua com a mucosa de revestimento100,105,106. Apresenta cor rosa coral, 

consistência firme, resiliente e firmemente aderida ao cemento e periósteo alveolar100,105,106.  

 

Gengiva interdentária: corresponde ao espaço interproximal sob a área de contato 

interdentário100,105,106. Na região anterior apresenta um formato piramidal (ponta da papila 

localizada imediatamente sob o ponto de contato) enquanto, nas regiões pré-molar e molar 

apresenta-se como uma concavidade que une as papilas lingual e vestibular sendo a 

forma do contacto interproximal denominado de “col”100,105,106. 

 

3.1.2.1.1 Características microscópicas da gengiva 

A gengiva é constituída externamente por uma camada epitelial e internamente por 

uma camada de tecido conjuntivo, a lâmina própria100,105,106.  

 

3.1.2.1.1.1 Epitélio Gengival 

O epitélio gengival consiste numa superfície contínua de epitélio escamoso 

estratificado, sendo responsável pela proteção das estruturas dento-alveolares, bem como 

assegurar as condições de saúde periodontal estando sempre em renovação100,105,106. É 

constituído maioritariamente por queratinócitos, células de Langerhans, células de 

Merkel e melanócitos. Pode ser dividido em três áreas100,105,106 (figura 13):  

1. Epitélio oral, compreende a crista e a superfície da gengiva livre bem como a 

superfície da gengiva inserida. É constituído por quatro camadas: estrato basal 

ou germinativo, espinhoso, granuloso e córneo.  
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2. Epitélio do sulco, recobre o sulco gengival estendendo-se desde o limite coronal 

do epitélio de união até à margem livre da gengiva. É um epitélio não 

queratinizado. 

3. Epitélio juncional ou de união, formado pela confluência do epitélio oral com o 

epitélio reduzido do esmalte à medida que o dente erupciona. Consiste num 

epitélio não queratinizado onde podem ser definidas as zonas apical, média e 

coronal.     

 

 

Figura 13: Diferenciação do epitélio gengival. Esmalte (1) (adaptado de Clinical Periodontology and 

Implant Dentristry)106 

 

3.1.2.1.1.2 Tecido Conjuntivo Gengival (Lâmina Própria) 

O tecido conjuntivo gengival ou lâmina própria é o principal componente da 

gengiva sendo constituído por células, um estroma fibroso, substância fundamental, 

vasos sanguíneos, linfáticos e estruturas nervosas100,105,106. Apresenta duas camadas: 

uma camada papilar subjacente ao epitélio e, uma camada reticular contínua com o 

periósteo do osso alveolar100,105,106.  

 

3.1.2.1.1.2.1 Componentes Celulares 

A lâmina própria é constituída por diferentes tipos de células nomeadamente 

fibroblastos (65% do total), mastócitos, macrófagos e células inflamatórias100,105,106.  

 

3.1.2.1.1.2.2 Fibras  

As fibras de colagénio são as predominantes e constituem o componente mais 

importante e essencial100,105,106. Embora várias destas fibras possam estar distribuídas de 

forma irregular e aleatória na gengiva e ligamento periodontal, a maioria estão organizadas 

em grupos de feixes com orientações distintas100,105,106. Existem vários tipos de fibras 

que se classificam em função com a sua inserção e orientação100,105,106 (figura 14):  

Epitélio do sulco 

Epitélio Oral 
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Tecido conectivo 

Osso 

Sulco 
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1. Fibras circulares, no tecido conjuntivo da gengiva livre e interdentária rodeando 

o dente de forma semelhante a um anel. 

2. Fibras dentogengivais, inserem-se e projetam-se em forma de leque a partir do 

cemento correspondente à parte supra-alveolar da raiz até ao tecido gengival 

livre a nível das superfícies vestibular, lingual e interproximal. 

3. Fibras dentoperiósticas, inseridas na mesma porção do cemento que as 

anteriores, sendo que contrariamente a estas atravessam em sentido apical a 

crista óssea vestibular e lingual até alcançarem a gengiva inserida.  

4. Fibras transeptais, na região interproximal, formando feixes horizontais que se 

estendem entre o cemento supra-alveolar dos dentes adjacentes no qual estão 

embebidas.   

5. Fibras de reticulina bastante abundantes no tecido adjacente à membrana basal 

bem como no tecido conjuntivo laxo que envolve os vasos sanguíneos. 

6. Fibras oxitalânicas escassas na gengiva mas muito abundantes no ligamento 

periodontal, cuja função ainda é desconhecida. 

7. Fibras elásticas apenas presentes no tecido conjuntivo da gengiva e ligamento 

periodontal quando associadas a vasos sanguíneos. 

 

Figura 14: Grupos de fibras gengivais (adaptado de Clinical Periodontology and Implant     

    Dentristry)106 

 

3.1.2.1.1.2.3 Substância Fundamental 

Corresponde a uma substância amorfa com elevado conteúdo em água, constituída 

por glicosaminoglicanos e glicoproteínas100,105,106. 

 

3.1.2.1.1.2.4 Componente Sanguíneo, Drenagem Linfática e Componente 

Nervoso 

O suprimento sanguíneo é assegurado pelas arteríolas supraperiosteais, vasos do 

ligamento periodontal e arteríolas que emergem da crista do septo 

interdentário100,105,106. A drenagem linfática é realizada para os gânglios linfáticos 

Osso 

Fibras dentogengivais 

Fibras circulares 

Fibras transeptais 

Fibras dentogengivais 

Esmalte 



- 59 - 

regionais (grupo submaxilar)100,105,106. O componente nervoso provém dos nervos do 

ligamento periodontal, nervos labiais, orais e palatinos100,105,106.   

 

3.1.2.2 Ligamento Periodontal 

O ligamento periodontal corresponde a um tecido conjuntivo ricamente vascularizado 

e altamente celular, contínuo à lâmina própria da gengiva, que envolve as raízes dentárias e 

une o cemento radicular ao osso de suporte100,105,106. Apresenta a forma de uma ampulheta 

tornando-se mais estreio a partir do terço médio da raiz, com espessura média de 

0,25mm100,105,106. É composto por células, fibras, substância fundamental amorfa, vasos 

sanguíneos, linfáticos e estruturas nervosas100,105,106.  

 

3.1.2.2.1 Componentes Celulares 

Os quatro tipos de células presentes no ligamento periodontal correspondem às 

células do tecido conjuntivo (principalmente fibroblastos, podendo no entanto ser 

encontrados osteoblastos, osteoclastos, cementoblastos, cementoclastos e células 

mesenquimais indiferenciadas) “restos epiteliais de Malassez”, células imunitárias 

(neutrófilos, eosinófilos mastócitos e macrófagos) e células associadas a elementos 

neurovasculares100,105,106.  

 

3.1.2.2.2 Fibras 

As fibras principais são os elementos mais importantes do ligamento periodontal. 

São de natureza colagénica sendo que, após a sua formação, seguem um curso ondulado 

em que uma das extremidades está ancorada no cemento enquanto, a outra está ancorada 

no osso100–103. A porção das fibras correspondente às suas extremidades denomina-se de 

fibras de Sharpey100–103,105,106. São estas fibras que, quando sujeitas a forças de tensão, 

estendem-se para além do espaço do ligamento periodontal e ativam a formação do tecido 

ósseo100–103.  

O desenvolvimento das fibras principais ocorre concomitantemente com a erupção 

dentária, apresentando-se primeiramente como fibras finas, mas ao longo do tempo 

aumentam de número e espessura100–103. Será ainda durante este processo de erupção que 

as fibras de colagénio vão alterando continuamente a sua orientação até que, após o dente 

se encontrar em oclusão, adquirem uma orientação específica e característica, organizando-

se em 5 grupos distintos100–103,105,106 (figura 15): 

1. Grupo da crista alveolar, unido ao cemento logo abaixo da junção 

amelocementária inserindo-se na crista alveolar 

2. Grupo horizontal, situado logo apicalmente ao grupo da crista alveolar 

3. Grupo oblíquo, o grupo mais numeroso 
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4. Grupo apical, localizado em volta da raiz 

5. Grupo interradicular, encontrado apenas entre as raízes dos dentes 

multirradiculares 

 

Figura 15: Fibras do ligamento periodontal (adaptado de Clinical Periodontology and Implant 

Dentristry)106 

 

Para além das fibras principais existem também pequenas fibras de colagénio que se 

encontram associadas às primeiras100–103,105,106. Embora o ligamento periodontal não 

apresente elastina madura podem ser encontradas duas formas imaturas: oxitalano e 

elualina102,105,106.  

 

3.1.2.2.3 Substância Fundamental  

Constituída maioritariamente por água (70%), glicosaminoglicanas e glicoproteínas, 

podendo ainda conter massas calcificadas (cementículos)102,105,106.  

 

3.1.2.2.4 Componente Sanguíneo, Drenagem Linfática e Componente Nervoso 

O suprimento sanguíneo é assegurado principalmente pelas artérias alveolares 

superior e inferior102,105,106. A exsudação é feita para os gânglios linfáticos regionais 

(grupo submaxilar)102,105,106. O componente nervoso deriva das fibras sensoriais – via 

trigémeo e por recetores propriocéptivos102,105,106. 

 

3.1.2.2.5 Funções do Ligamento Periodontal 

As funções do ligamento periodontal podem ser divididas em quatro grupos: física, 

formativa e remodeladora, nutritiva e sensorial102,105,106. 

- Funções Físicas: sustentação, transmissão das forças oclusais ao osso, fixação 

do dente ao osso, manutenção dos tecidos gengivais em relação adequada com os 

dentes, resistência ao impacto das forças oclusais e proteção dos vasos e nervos 

das lesões produzidas pelas forças mecânicas102,105,106. 
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- Função Formativa e Remodeladora: participação na formação e reabsorção do 

cemento e osso em consequência da movimentação fisiológica do dente, da 

acomodação do periodonto às forças oclusais, bem como aquando da reparação de 

lesões102,105,106. 

- Função Nutritiva: fornecimento de nutrientes e outras substâncias requeridas para 

o cemento, osso e gengiva, sendo esta função assegurada pelo suprimento 

sanguíneo102,105,106. 

- Função Sensorial: proteção das estruturas de suporte do dente contra movimentos 

mastigatórios excessivamente intensos102,105,106. 

 

3.1.2.3 Cemento 

O cemento é responsável por inserir as fibras do ligamento periodontal na raiz, 

contribuindo igualmente para o processo de reparação de situações que possam ocorrer na 

superfície radicular102,105,106. É caracterizado por não possuir vascularização nem inervação, 

sendo no entanto continuamente sintetizado ao longo da vida102,105,106. Em termos 

orgânicos é composto essencialmente por fibras de colagénio embebidas uma matriz 

orgânica, sendo que o seu conteúdo mineral (45-50% do cemento) é constituído 

maioritariamente por hidroxiapatite102,105,106.  

 

3.1.2.4 Processo Alveolar 

O processo alveolar é responsável por formar e suportar os alvéolos 

dentários102,105,106. É uma estrutura totalmente dependente das estruturas dentárias de tal 

forma que a sua morfologia é determinada pelo tamanho, forma e localização dos 

dentes102,105,106. O processo alveolar encontra-se dividido em103: 

1. Osso alveolar propriamente dito, também designado de lâmina dura ou 

lâmina cribriforme, correspondendo ao osso cortical que reveste a parede 

alveolar, sendo responsável conjuntamente com o cemento e o ligamento 

periodontal pela inserção do dente.  

2. Osso de suporte constituído pelas placas corticais (vestibular e 

lingual/palatina) e pelo osso esponjoso. As placas corticais são compostas por 

osso compacto e envolvem o osso esponjoso. O osso esponjoso, também 

denominado de osso trabecular, está localizado entre as placas corticais e o 

osso alveolar propriamente dito no interior da cavidade medular.  

 

O tecido ósseo é composto por células (osteoblastos, osteócitos e osteoclastos) e 

por matriz intercelular [65% componente inorgânico (principalmente hidroxiapatita) e 35% 

componente orgânico (principalmente colagénio)]100,103,105,106.  
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3.2 DOENÇA PERIODONTAL 

3.2.1 Historial 

As doenças periodontais não são uma descoberta recente, sendo que as mesmas 

têm afetado o ser humano desde os primórdios da história107. De facto, existem evidências 

de que a forma mais severa desta condição afetou indivíduos de diversas culturas antigas, 

como por exemplo no Antigo Egipto, bem como na Índia e China108–111.  

Embora durante a idade média e período renascentista tenham sido feitos avanços 

significativos no que diz respeito à descrição e tratamento destas doenças seria 

essencialmente no século XVIII com a publicação da obra “O Cirurgião Dentista” de Pierre 

Fauchard em 1728 que se iria verificar um grande marco na história da arte dentária. Na 

periodontologia, Fauchard para além de discutir a patologia e terapia da doença descreveu 

ainda em detalhe os instrumentos periodontais e suas técnicas de uso107,112.  

Na segunda metade do século XIX deu-se uma grande evolução na medicina 

dentária113,114. No que diz respeito à Periodontologia, John W. Riggs (1811-1885) foi 

considerado como o primeiro periodontologista da história, sendo que nessa época a 

periodontite passou a ser conhecida como a “Doença de Riggs”115. Em 1890, Willoughby 

D. Miller (1853-1907) publicou a obra “Os microrganismos da boca humana” onde para 

além de descrever as características da doença periodontal, também identificou o papel das 

bactérias na etiologia da mesma116. Embora esse século tenha sido marcado por grandes 

avanços, seria no início do século XX que a periodontologia iria prosperar na Europa 

Central, essencialmente a partir de dois grandes centros: Viena e Berlim114. Bernhard 

Gottieb (1885-1950) foi o principal representante da escola Vienense, tendo realizado 

extensos estudos microscópios sobre a doença periodontal em humanos, bem como 

extensas pesquisas nas áreas da histologia, biologia e patologia do dente e seus 

mecanismos de suporte117. Na escola de Berlim Robert Newman (1882-1952) descreveu os 

princípios da cirurgia de retalho periodontal e remodelação óssea118.  

Em 1914 foi fundada a American Academy of oral Prophylaxis and 

Periodontology a qual em 1919 passou a ser denominada de American Academy of 

Periodontology119, sendo atualmente considerada a líder da periodontia organizada120. Na 

Europa, várias sociedades periodontais uniram-se para formar a European Federation of 

Periodontology121.  

 

3.2.2 Classificação  

A classificação das doenças que afetam o periodonto é bastante útil no sentido que 

permite distinguir a etiologia e patogénese das diferentes condições, bem como possibilitar a 

elaboração de um plano de tratamento adequado122. Nos últimos 19 anos tem sido utilizado 

o sistema de classificação apresentado em 1999 no International Workshop for a 



- 63 - 

Classification of Periodontal Diseases and Conditions122. Contudo, em 2018 foi 

publicado um novo sistema de classificação (quadro 2) que representa uma atualização da 

anteriormente referida123.  

 

Quadro 2 : Adaptação das tabelas publicadas no World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-
implant Diseases and Conditions123 

Periodontal Health, Gingival Diseases/Conditions b. Extent and distribution3: localized; generalized; 

1. Periodontal health and gingival health     molar-incisor distribution 

a. Clinical gingival health on an intact periodontium c. Grades: Evidence or risk of rapid progression4, 

b. Clinical gingival health on a reduced periodon-     antecipated treatment response5   

    -tium         i. Grade A: Slow rate of progression 

i. Stable periodontitis patient     ii. Grade B: Moderate rate of progression 

ii. Non-periodontitis patient Periodontal Manifestations of Systemic Diseases 

2. Gingivitis – dental biofilm-induced and Developmental and Acquired Conditions 

a. Associated with dental biofilm alone 1. Systemic diseases or conditions affecting the  

    b. Mediated by systemic or local risk factors      Periodontal supporting tissues 

c. Drug-influenced gingival enlargement 2. Other Periodontal Conditions 

3. Gingival diseases – non-dental biofilm induced     a. Periodontal Abscesses 

a. Genetic/developmental disorders     b. Endodontic-Periodontal Lesions 

b. Specific infections 3. Mucogingival deformities and conditions around teeth 

c. Inflammatory and immume conditions a. Gingival phenotype 

d. Reactive processes b. Gingival/soft tissue recession 

e. Neoplasms     c. Lack of gengiva 

f. Endocrine, nutritional & metabolic diseases d. Decreased vestibular depth 

g. Traumatic lesions     e. Aberrant frenum/muscle position 

h. Gingival pigmentation     f. Gingival excesso 

Forms of Periodontitis     g. Abnormal color  

1. Necrotizing Periodontal Diseases  h. Condition of the exposed root surface   

a. Necrotizing Gingivitis 4.  Traumatic occlusal forces 

   b. Necrotizing Periodontitis a. Primary occlusal trauma  

   c. Necrotizing Stomatitis b. Secundary occlusal trauma 

2. Periodontitis as Manifestation of Systemic Disea- c. Orthodontic forces 

    -ses 5. Prostheses and tooth-related factors that modify or 

    Classification of these conditions should be based  predispose to plaque-induced gingival diseases/perio- 

    on the primary system disease according to the In- -dontitis 

-ternational Statistical Classification of Diseases  a. Localized tooth-related factors 

and Related Health Problems (ICD) codes  b. Localized dental prostheses-related factors 

3. Periodontitis Peri-Implant Diseases and Conditions 

a. Stages: Based on Severity1 and Complexity of 1. Peri-implant health  

  Management2 2. Peri-implant mucositis 

    Stage I: Initial Periodontitis 3. Peri-implantitis 

    Stage II: Moderated Periodontitis 4. Peri-implant soft and hard tissue dificiencies 

        Stage III: Severe Periodontitis with potential for   

        additional tooth loss  

    Stage IV: Severe Periodontitis with potential for    

    loss of the dentition  
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1 Severity: International clinical attachment level (CAL) at site with greatest loss; Radiographic bone loss & 

thooth loss. 2Complexity of management: Probing depths, pattern of boné loss, furcation lesions, number of 

remaining theeth, thooth mobility, ridge defects masticatory dysfunction. 3Add to stage as descriptor: 

localized <30% teeth, generalized ≥ 30% teeth. 4Risk of progression: direct evidence by PA radiographs or 

CAL loss, or indirect (bone loss/age ratio). 5Antecipated treatment response: case phenotype, smoking, 

hyperglycemia. 

 

No presente trabalho apenas será feita e discutida a epidemiologia, etiologia, 

características clínicas e tratamento da doença gengival induzida pelo biofilme dentário. 

 

3.2.3 Definição 

As doenças periodontais são patologias relativamente comuns, de curso 

essencialmente crónico que se caracterizam por um processo inflamatório com eventual e 

progressiva destruição dos tecidos de suporte e revestimento do dente, em resposta à ação 

dos microrganismos da placa bacteriana124,125. As condições periodontais podem ser 

classicamente divididas em gengivite e periodontite126. A gengivite induzida pelo 

biofilme dentário é uma condição clínica reversível caracterizada pela presença de 

inflamação confinada apenas à gengiva, não existindo qualquer tipo de destruição dos 

tecidos de suporte do dente125,126,127. Quando o processo inflamatório se estende além da 

gengiva e produz a destruição dos tecidos periodontais, o que em extremo pode resultar na 

perda dentária, estamos perante um caso de periodontite126,128,129,130. 

  

3.2.4 Epidemiologia 

Em termos epidemiológicos, existe uma grande variabilidade entre os diferentes 

estudos na caracterização das doenças periodontais128,131,132. Tal facto, deve-se à falta de 

uniformidade nos critérios de diagnóstico e medição aplicados por parte dos 

profissionais de saúde, à falta da elaboração de um desenho de estudo padronizado bem 

como pela utilização de diferentes critérios de seleção dos indivíduos128,131,132.  

 

3.2.4.1 Gengivite 

A gengivite induzida pelo biofilme dentário é a forma mais comum da doença 

periodontal, sendo encontrada em todas as faixas etárias127,133 devendo-se, no entanto, 

ressalvar a sua elevada prevalência em crianças e adolescentes133–135.  

Estudos indicam que 40-60% das crianças americanas em idade escolar 

apresentavam esta condição136,137. Por outro lado, em adolescentes estima-se que a 

prevalência seja superior a 82%138. De acordo com o Third National Health and Nutrition 

Examination Survey (1988-94) mais de 50% dos adultos avaliados apresentavam um 

diagnóstico positivo para a gengivite139.  
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Em Portugal, um estudo realizado entre 2012 e 2014 pela Direção-Geral da Saúde 

(DGS) indicou que 47,8% dos jovens com 12 anos e 57,8% com 18 anos manifestavam esta 

condição140. No que diz respeito aos adultos, o estudo concluiu que 51,0% dos indivíduos 

entre os 35-44 anos e 39,4% entre os 65-74 tinham gengivite140. 

 

3.2.4.2 Periodontite 

Atualmente a periodontite é considerada a segunda maior causa de perda 

dentária a seguir à cárie, sendo a principal em indivíduos com mais de 35 anos de 

idade141,142. De acordo com alguns autores a periodontite é a doença inflamatória crónica 

mais prevalente no ser humano, afetando aproximadamente 50% dos adultos no Reino 

Unido143,144. De facto, níveis semelhantes ou superiores foram descritos em outras 

populações. Por exemplo, estima-se que 48% dos indivíduos americanos adultos 

apresentem esta condição145. De acordo com o Third National Health and Nutrition 

Examination Survey (1988-94) 53,1% dos adultos examinados já apresentavam uma perda 

de inserção ≥3mm139. Segundo o III Estudo de Prevalência das Doenças Orais (DGS) 

8,8% dos indivíduos com idades entre os 35-44 anos e 12,3% entre os 65-74 apresentam 

bolsas periodontais entre os 4-5mm140. No que diz respeito há presença de bolsas 

periodontais ≥6mm verificou-se que 2,0% dos indivíduos com 35-44 anos e 3,0% com 65-74 

já as apresentavam140.  

Embora a periodontite seja uma condição que afete principalmente adultos ela 

pode, no entanto, ser encontrada em crianças e adolescentes146. Estima-se que a sua 

prevalência na população pediátrica varie entre 2% a 5%146. 

 

3.2.5 Fatores Etiológicos 

As doenças periodontais são condições multifatoriais, sendo necessário para a 

sua instalação e progressão dois fatores essenciais: placa dentária (flora específica em 

concentração suficiente) e um hospedeiro suscetível147–149.  

 

3.2.5.1 Placa Dentária 

A cavidade oral constitui um ecossistema com mais de 700 espécies bacterianas, 

sendo que, uma grande parte das mesmas estão organizadas sobre a forma de um 

biofilme, possuindo assim a capacidade de colonizar as superfícies dentárias150–154. O 

biofilme oral corresponde a uma associação específica entre microrganismos presentes na 

cavidade oral, apresentando várias colónias envolvidas por uma matriz e separadas por 

canais de água, comportando assim uma estrutura organizacional complexa, heterogénea e 

dinâmica155. Quando este biofilme é formado na superfície dos tecidos duros e/ou moles é 

denominado de placa dentária156,157. 
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A placa dentária consiste numa estrutura extremamente hidratada (80% de água), 

sendo igualmente constituída por matéria sólida que inclui microrganismos e uma matriz 

intercelular (20%)158. Os componentes orgânicos da matriz incluem polissacarídeos, 

glicoproteínas, e lípidos159,160. Pode ser facilmente visualizada na superfície dentária 1 a 2 

dias após a cessação de qualquer medida de higiene oral, podendo apresentar uma cor 

branca, esverdeada ou amarelada, bem como uma aparência globular105,106. Pode ser 

classificada em supragengival ou subgengival de acordo com a sua posição na superfície 

dentária em relação à margem gengival161,162. A placa supragengival é encontrada acima 

ou a nível da margem gengival (quando está em contato direto com a gengiva marginal 

sendo referida como placa marginal)161,162. Esta é denominada de subgengival quando se 

encontra abaixo da margem gengival, entre os dentes e o epitélio da bolsa gengival161,162. 

 

3.2.5.1.1 Placa Dentária Supragengival 

O processo de formação da placa supragengival implica a sequência de três fases: 

(1) formação da película adquirida, (2) colonização primária (3) colonização 

secundária e maturação da placa105,156,163,164. 

 

(1) Formação da película adquirida 

A formação desta película sobre a superfície dentária inicia-se alguns 

nanossegundos após a escovagem105, sendo que a mesma consiste numa camada fina, lisa, 

incolor e acelular constituída por glicoproteínas (mucinas), proteínas ricas em prolina e 

em histidina, fosfoproteínas (estaterina), enzimas (α-amilase), lípidos, bem como 

moléculas que servem como recetores para que se proporcione a adesão 

bacteriana165–169.  

Os mecanismos envolvidos na formação da película adquirida baseiam-se em 

interações inespecíficas entre o esmalte dentário e os componentes salivares referidos 

anteriormente, sendo que este processo ocorre pela seguinte forma167:  

a) Os cristais de hidroxiapatita que estão presentes na superfície do esmalte 

apresentam carga negativa devido à presença dos grupos fosfato. 

b) Decorrente desta situação ocorre, para esta superfície, a atração de iões cálcio 

presentes na saliva, levando à formação de uma camada denominada de camada 

de hidratação.  

c) Posteriormente, ocorre a adsorção, através de ligações não covalentes fracas 

(ligações de van der Waals, interações hidrofóbicas, pontes hidrogénio e pontes 

iónicas), dos diversos componentes salivares (carga negativa) formando-se assim a 

película adquirida. 

 



- 67 - 

A principal função desta estrutura recém-formada é a de proteção165–167. Pode 

atuar na compensação da perda dentária decorrente do atrito ou erosão dentária, restringe a 

difusão de produtos ácidos resultantes da degradação dos açúcares, promove a 

remineralização, podendo conter fatores antimicrobianos como imunoglobulinas, fatores do 

complemento e lisozimas, fornecendo ainda um substrato sobre o qual as bactérias se 

acumulam progressivamente para a formação da placa dentária165–168,170,171. 

 

(2) Colonização primária 

Alguns segundos após a formação da película adquirida dá-se a sua colonização 

por bactérias172. As ligações que se podem estabelecer entre as bactérias e a película 

adquirida podem ser de dois tipos157,173,174: inespecíficas (por exemplo forças de van der 

Waals ou ligações electroestáticas) ou específicas [mediadas por moléculas específicas 

(adesinas) que estão presentes na superfície bacteriana e que se unem a recetores 

específicos da película, por estruturas proteicas fibrosas (fímbrias) que se fixam à película, 

bem como através de polissacarídeos extracelulares específicos]. 

As primeiras e principais espécies que iniciam a colonização da película adquirida, 

denominadas de colonizadores primários, consistem em bactérias gram positivas 

anaeróbias facultativas, como é o caso das pertencentes ao género Streptococcus (S.), 

bem como as pertencentes ao género Actinomyces (A.)175–178.  

Dentro do género Streptococcus as espécies S. mitis, oralis, sanguinis e gordonii 

são consideradas as espécies predominantes175–180. No que diz respeito ao género 

Actinomyces verificou-se que as espécies A. naeslundii e viscous podem ser encontradas 

em elevados níveis nos estadios iniciais da formação do biofilme180.  

Os colonizadores iniciais são considerados como sendo de grande importância pelo 

facto de proporcionarem, após a sua adesão à superfície dentária, substratos que irão 

permitir a fixação dos colonizadores subsequentes, influenciando, desta forma, as fases 

posteriores de formação do biofilme180. 

 

(3) Colonização secundária e maturação da placa 

Com o crescimento e a difusão da população bacteriana ao longo da superfície 

dentária dá-se a evolução da estrutura do biofilme156. Esta fase corresponde a uma fase de 

crescimento e acumulo, sendo caracterizada pela interação entre microrganismos que não 

são capazes de se fixarem aos recetores da película adquirida e os recetores dos 

colonizadores primários156. Os mecanismos que contribuem para este processo de 

crescimento podem ser divididos em: 

(a) Co-adesão e co-agregação162,181: ambos os mecanismos envolvem uma 

interação específica entre adesinas da superfície bacteriana de novos 
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microrganismos e os recetores presentes nas superfícies dos microrganismos 

que formam as primeiras camadas do biofilme (colonizadores primários)156. 

(b) Acumulo microbiano: ocorre devido multiplicação dos microrganismos aderidos 

à película (colonizadores primários), levando à formação de micro-colónias que 

confluem182,183. Este acumulo pode igualmente dever-se à produção de uma 

matriz de polissacarídeos extracelulares a partir de enzimas secretadas pelas 

próprias bactérias colonizadoras182,183. 

(c) Interações metabólicas: incluem mecanismos de antagonismo e mutualismo, 

sendo que ambos os processos contribuem para o estabelecimento de uma 

comunidade microbiana estável e em equilíbrio184.  

 

Consoante a placa vai amadurecendo as condições ambientais vão sofrendo 

modificações conduzindo, desta forma, a uma alteração da flora microbiana em número e 

em espécies185,186. Este processo, denominado de sucessão bacteriana, pode decorrer em 

consequência da contínua acumulação da matriz extracelular, bem como pela constante 

acumulação de produtos metabólicos dos colonizadores iniciais182,183,185,186. Desta forma, é 

criado, a nível das camadas mais profundas (mais próximas do esmalte) condições 

ambientais que favorecem o desenvolvimento de novas espécies em detrimento das 

pioneiras185,186.  

Os fatores responsáveis por esta sucessão são vários e podem incluir a privação de 

certos nutrientes como açúcares, alteração do pH do meio, bem como um empobrecimento 

do ambiente em oxigénio185,186. Desta forma, estabelecem-se condições ótimas para a 

proliferação de microrganismos gram negativos anaeróbios estritos como é o caso da 

maioria dos colonizadores secundários, bem como dos tardios185,186.  

Os colonizadores secundários correspondem aos microrganismos que se vão fixar 

às bactérias presentes nas primeiras camadas, sendo que os principais géneros 

identificados são Actinomyces spp., Haemophilus spp., Capnocytophaga spp., 

Veillonella spp. e Fusobacterium spp187.  

Posteriormente, dá-se a co-agregação dos colonizadores tardios, sendo que os 

mesmos incluem microrganismos pertencentes aos géneros Prevotella, Porphyromonas, 

Actinobacillus, Tannarella e Treponema187 (figura 16). 

Como se pode constatar, à medida que o biofilme se vai formando a proporção dos 

diferentes géneros e espécies microbianas vão variando até se atingir um equilíbrio 

dinâmico, levando à formação de uma “community clímax” caracterizada por interações 

microbianas relativamente estáveis intra e inter espécies/géneros e a matriz 

extracelular153,188.  
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Figura 16: Esquema da formação da placa dentária supragengival (adaptado de Koseti187) 

 

Numa situação de saúde há uma prevalência de bactérias gram-positivas 

anaeróbias facultativas membros do género Streptococcus e Actinomyces (S. sanguis, S. 

mitis, A. viscous, A. naeslundii) e uma pequena proporção de bactérias gram negativas, 

sendo que as mais frequentes são a Prevotella intermedia (P. intermedia), Fusobacterium 

nucleatum (F. nucleatum), espécies do grupo Capnocytophaga, Neisseria e Veillonella, 

podendo também ser encontrados alguns bastonetes e espiroquetas móveis105,106. 

 

3.2.5.1.2 Placa Dentária Subgengival 

A evolução da placa dentária supragengival é acompanhada pelo processo dito 

gengivite sendo que em consequência do processo inflamatório a gengiva encontra-se 

menos aderida à superfície dentária permitindo desta forma a migração apical da placa ao 

longo do sulco gengival106. Posteriormente, devido à formação de um edema gengival a 
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margem gengival acaba por recobrir o biofilme supragengival tornando-o assim 

subgengival106.  

 

A composição microbiológica deste último é muito diferente do supragengival. Numa 

situação de gengivite existem proporções aproximadamente iguais de espécies gram 

positivas (56%) e gram negativas (44%), assim como microrganismos facultativos (59%) e 

anaeróbios estritos (41%)105,106. As espécies gram positivas predominantes incluem o S. 

Sanguis, S. mitis, S. intermedius, S. oralis, A. viscous, A. naescundii e Peptostreptococcus 

micros (P. micros)105,106. Os microrganismos gram negativos são predominantemente F. 

nucleatum, P. intermedia e Veilonella parvula (V. parvula), bem como espécies de 

Haemophilus, Capnocytophaga e Campylobacter (C.)105,106.  

No caso da periodontite há um predomínio de bactérias anaeróbias (90%) e gram 

negativas (75%)105,106. As bactérias predominantes são a Porphyromonas gingivalis (P. 

gingivalis), Tannerella forsythia (T. forsythia), P. intermedia, C. rectus, Eikenella corrodens, 

F. nucleatum, A. actinomycetemcomitans, P. micros e espécies de Treponema e 

Eubacterium e espiroquetas105,106. 

São vários os fatores ambientais que condicionam a seleção de determinadas 

espécies106: 

a) Temperatura: a média da temperatura é de 35ºC. Este parâmetro elimina desta 

forma classes inteiras de colonizadores termófilos e psicrófilos. 

b) pH: varia em geral entre 7.0 e 8.5, sendo que os valores alcalinos favorecem o 

crescimento de bactérias periodontopatogénicas gram negativas anaeróbias 

como é o caso da P. intermedia e da P. gingivalis. 

c) Tensão de oxigénio e Potencial de oxidação-redução: nos biofilmes 

subgengivais estes parâmetros apresentam taxas baixas que favorecem a sua 

colonização por microrganismos anaeróbios.  

d) Disponibilidade de nutrientes: neste ambiente, o fluido crevicular serve como 

fonte primária de nutrientes, sendo particularmente rico em proteínas com 

concentrações variáveis em glicoproteínas, para além de conter fatores de 

crescimento essenciais para diversos microrganismos anaeróbios como a hemina 

e a vitamina K. Desta forma, este ambiente favorece a proliferação de 

microrganismos proteolíticos em detrimento dos sacarolíticos106,156. 

 

3.2.5.1.3 Doença Periodontal 

Logo que a placa dentária apresenta as características atrás referidas estamos 

perante o início da doença periodontal185. Embora tenham sido identificadas mais de 600 

espécies bacterianas na placa subgengival apenas se tem atribuído a um pequeno 
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número um papel causal na patogénese das situações periodontais destrutivas num 

hospedeiro susceptível189. De acordo com Sigmund Socransky et al (1998) as espécies 

bacterianas existem em complexos na placa subgengival. Foram descritos 6 grupos de 

complexos bacterianos agrupados por cores190: azul, amarelo, verde, roxo, laranja e 

vermelho. A figura 17 corresponde ao diagrama dos vários complexos bacterianos. 

 

Figura 17: Diagrama da associação microbiana em função do potencial patogénico (adaptado de 

Socransky et al 190) 

 

As estirpes bacterianas agrupadas nas cores, amarelo, verde e roxo são 

colonizadores primários da superfície dentária, sendo que o seu crescimento 

normalmente precede a multiplicação das bactérias gram negativas190. À medida que o 

biofilme evolui a natureza da placa muda consideravelmente havendo um predomínio de 

bactérias do complexo laranja190. Pensa-se que estas estirpes podem servir como uma 

ligação entre os colonizadores primários e os microrganismos pertencentes ao 

complexo referido como vermelho. Os componentes deste último grupo são as espécies 

numericamente dominantes em estadios mais avançados do desenvolvimento da placa 

dentária. As espécies pertencentes aos dois últimos grupos são consideradas com 

maior potencial patogénico e pensa-se que sejam os principais agentes etiológicos da 

patologia periodontal105,106.  

 

3.2.5.1.4 Microrganismos ligados à Doença Periodontal 

A pesquisa de agentes etiológicos da doença periodontal destrutiva, bem como a 

determinação do seu potencial patogénico apresenta dificuldades como problemas técnicos, 
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nomeadamente na aquisição de uma amostra microbiológica apropriada, ou dificuldades a 

nível clínico, particularmente na determinação do estadio de atividade da doença 

periodontal191. Neste trabalho selecionámos três espécies bacterianas, uma pertencente ao 

complexo laranja, o F. nucleatum e duas pertencentes ao complexo vermelho a P. 

gingivalis e a T. forsythia. O F. nucleatum foi escolhido por ter um papel fundamental na 

formação da placa dentária, bem como servir de intermediário entre os colonizadores 

precoces e tardios191. Por outro lado, existem evidências que os seus níveis são 

significativamente superiores em indivíduos com IMC elevado192. A seleção das duas 

últimas baseou-se no potencial patogénico, bem como no facto de existirem evidências que 

os indivíduos obesos apresentariam níveis significativamente mais elevados destas 

espécies do que no grupo controlo188,192. Antes de referirmos as principais características 

das estirpes anteriormente indicadas iremos, para melhor compreensão, mencionar de 

forma sucinta as principais características morfológicas e ultraestruturais dessas 

bactérias bem como os principais fatores de virulência das mesmas.  

 

3.2.5.1.4.1 Características Morfológicas e Utraestruturais das Bactérias 

As bactérias são procariotas que apresentam uma grande diversidade morfológica 

tendo na sua maioria uma de três formas: esférica (coco), bastonete (bacilo) ou espiralada 

(espirilo)193–195. São constituídas por uma parede celular, membrana citoplasmática, 

ribossomas e nucleoide193–195.  

A parede celular constitui o principal suporte mecânico, conferindo estabilidade e 

atuando como barreira física sendo também responsável pela sua morfologia193–195. Refira-

se que a composição química desta estrutura permite diferencia-las em relação à coloração 

de gram em dois grupos: gram positivas e gram negativas193–195. As diferenças mais 

relevantes residem no facto de nas gram positivas a parede celular ser constituída por um 

peptidoglicano, enquanto as gram negativas apresentam uma estrutura mais complexa 

distinguindo-se das anteriores pelo facto de possuírem um elevado teor em lípidos e uma 

menor quantidade de peptidoglicano193–195.  

Tendo em conta que as bactérias em estudo são todas gram negativas apenas será 

focada a composição química da parede celular das mesmas193–195.  

A parede celular destas últimas é constituída por duas membranas (uma externa e 

uma interna – citoplasmática)193–197. A membrana externa apresenta uma estrutura 

assimétrica constituída por fosfolípidos, lipopolissacáridos (LPS), lipoproteínas e outer 

membrane proteins (OMPs)193–197. A membrana interna é constituída por uma bicamada 

fosfolipídica de conteúdos iguais em fosfolípidos e proteínas193–197.  

A membrana citoplasmática consiste numa estrutura que rodeia o citoplasma 

sendo constituída por uma bicamada fosfolipídica onde se inserem proteínas e se associam 
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proteínas periféricas193–197. Funciona como uma estrutura de permeabilidade seletiva 

desempenhando igualmente funções biossintéticas (peptidoglicano) e bioenergéticas 

(metabolismo oxidativo)193–197.  

Os LPS representam as principais endotoxinas bacterianas198,199. São moléculas 

anafilíticas com uma região polissacarídea (hidrofíllica) ligada covalentemente a um tipo 

especial de lípido denominado de lípido A (hidrofóbica)198,199. A região polissacarídea é 

responsável pela especificidade antigénica (antigénio O) da espécie bacteriana198,199. Sabe-

se também que os LPS participam direta ou indiretamente no desencadear duma forte 

resposta do sistema imunitário, induzindo a ativação de monócitos, macrófagos, e 

linfócitos B e T198–200. Exercem igualmente uma ação direta ou indireta sobre os 

sistemas do complemento, gerador de cininas, intrínseco da coagulação e sobre o 

plasminogénio198–200.  

Dependendo das espécies, as bactérias podem ainda apresentar uma cápsula, 

flagelos, pili ou fimbrias193–195.  

A cápsula corresponde a uma estrutura justaposta externamente à parede celular, 

geralmente de natureza polissacarídea podendo igualmente ter uma origem polipeptídica193–

197. É responsável por proteger a bactéria contra a dissecação, apresentando 

propriedades antifagocitárias e contribuindo assim para o potencial patogénico das 

mesmas193–197,201.  

Os flagelos, pili e fímbrias são estruturas de natureza proteica consistindo em 

apêndices bacterianos de origem endocelular projetados para o exterior da célula 

bacteriana193–197.  

Os flagelos são órgãos de locomoção constituídos por subunidades proteicas 

designadas de flagelinas202.  

Os pili e fimbrias são estruturas filamentosas presentes na superfície bacteriana 

constituídas por subunidades proteicas denominadas de pilina203. Apresentam 

propriedades hidrofóbicas que acabam por facilitar a sua aderência a outras 

células193–196,201, bem como a capacidade de reconhecer recetores celulares a nível das 

superfícies epiteliais viabilizando assim a colonização e infeção das mucosas do 

hospedeiro193–196,201.  

 

3.2.5.1.4.2 Fatores de Virulência Bacterianos 

Os fatores/estadios de virulência associados às bactérias anaeróbias gram 

negativas podem ser divididos em 5 grupos204:  

- Adesão: cápsula, pili e fímbria, adesinas e mecanismos de co-agregação204–206. 

- Resistência à toxicidade do oxigénio: superóxido dismutase catalisa a 

dismutação do radical superóxido em oxigénio e peróxido de hidrogénio207.  
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- Invasão: a maioria dos anaeróbios não são primariamente invasivos, sendo que o 

início do processo infecioso terá de ser originado pela existência prévia de uma 

lesão204.  

- Infeção/lesão tecidular: após a lesão inicial que permitiu a entrada de bactérias 

nos tecidos inicia-se a sua multiplicação com formação de um foco infecioso204,208,209. 

- Fator antifagocítico e antilítico: inclui cápsula, produtos metabólicos, LPS e 

proteases204.   

 

O quadro 3 representa, de forma sucinta, as principais características gerais das 

bactérias F. nucleatum, P. gingivalis e T. forsythia89,90,194–233. 

 

Quadro 3: Características gerais das bactérias F. nucleatum, P. gingivalis e T. forsythia 

 F. nucleatum P. gingivalis T. forsythia 

Taxonomia    

Família Bacteroidaceae Porphyromonadaceae Porphyromonadaceae 

Género Fusobacterium Porphyromonas Tannarella 

Características gerais    

    Morfologia    

    Coco - + - 

    Bacilo + + + 

    Coloração de gram    

    Gram -  + + + 

    Respiração    

    Anaeróbia estrita      + (1) + +  

    Estruturas    

    Cápsula      + (2) + - 

    Pilis/fímbrias - + - 

    Flagelos - - - 

Crescimento e metabolismo    

    Substrato    

    Sacaralotítica     + (3) - - 

    Proteolítica     + (4) + + 

(1) Pode crescer na presença de 6% de oxigénio; (2) ocasionalmente; (3) glucose para a síntese de moléculas 

intracelulares; (4) predominantemente. 

  

O quadro 4 apresenta o potencial patogénico e fatores de virulência das mesmas 

bactérias aquando da doença periodontal210,226,234–290. 
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Quadro 4: Potencial patogénico e fatores de virulência das bactérias F. nucleatum, P. gingivalis e T. 

forsythia na doença periodontal  

 F. nucleatum P. gingivalis (1) T. forsythia 

Potencial patogénico     

    Níveis mais ↑ nos locais de lesões + + + 

    Mecanismo de co-agregação + + + 

    Associação + com outras estirpes + + + 

    Capacidade de invasão  + + + 

Fatores de virulência    

    Cápsula - + - 

    Adesinas + + + 

    Produção de enzimas    

       Proteolíticas + + + 

       Lipolíticas + + - 

       Hidrolíticas - + - 

    Endotoxinas + + + 

    Produção de metabolitos tóxicos + + + 

(1) Considerado o agente microbiológico mais importante na doença periodontal  

 

No quadro 5 estão referidos os principais efeitos destas bactérias a nível do 

hospedeiro105,106,210,228,231,265,273,275,291,292.  

 
Quadro 5: Consequência da ação das bactérias F. nucleatum, P. gingivalis e T. forsythia a nível do 

hospedeiro 

F. nucleatum 

Efeito imunossupressor 

↑ a capacidade de aderência dos polimorfonucleares 

Propriedades mitogénicas e de ativação das células B 

Estimulação macrófagos, Ig, células T e do SC 

Estimulação de diferentes tipos de células produtoras de citoquinas 

P. gingivalis 

↓ a resposta dos polimorfonucleares a péptidos quimiotáticos  

Degradação Ig e citoquinas 

Ativa/inativação componentes do SC 

Clivagem de recetores de superfície de leucócitos 

Quimiotaxia de monócitos/macrófagos 

↑ a expressão de citoquinas anti e pró-inflamatórias 

Antagonização da produção de IL-8 pelas células epiteliais  

Apoptose das células B e T 

T. forsythia 

Indução da apoptose 

↑ a síntese de citoquinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α) 

Destruição de Ig e fatores do SC  

Ig (imunoglobulina), IL (interleuquina), SC (sistema do complemento) e TNF (fator de necrose tumoral). 
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No Anexo I estão descritas de forma detalhada todas as características expostas 

nos três quadros. 

 

3.2.5.2 Células do Hospedeiro e Moléculas Implicadas na Doença Periodontal 

Como já referido, o desenvolvimento da doença periodontal está dependente da 

acumulação de placa bacteriana, sendo que esta pode lesar direta (pela ação de enzimas 

proteolíticas) ou indiretamente (dependente da iniciação e propagação da resposta 

inflamatória do hospedeiro) os tecidos periodontais.  

O desenvolvimento e grau de resposta inflamatória é variável entre indivíduos, 

mesmo entre aqueles que apresentam níveis de placa semelhantes evidenciando a 

importância da contribuição genética na suscetibilidade do indivíduo293–295. Desta forma, 

para uma melhor compreensão da doença periodontal iremos descrever de forma sucinta os 

processos imunológicos e inflamatórios subjacentes uma vez que estes mecanismos 

estão intrinsecamente relacionados e conjuntamente caracterizam a reposta do hospedeiro 

à agressão.  

 

3.2.5.2.1. Resposta Imune 

O sistema imune corresponde a um sistema de defesa notavelmente adaptativo 

sendo que uma resposta adequada permite ao organismo estar mais apto a lutar contra 

qualquer tipo de agressões sejam elas virais, microbianas, parasitárias ou doenças 

proliferativas52,296. Esta resposta assenta em três características fundamentais52,296: 

xenofobia (discriminação do próprio/não próprio), especificidade e memória. 

As defesas do organismo podem ser agrupadas em inatas (não-específicas) e 

adquirida (específicas)52,296. O sistema inato corresponde à primeira linha de defesa 

contra organismos invasores enquanto, o sistema adquirido atua como uma segunda 

linha de defesa protegendo igualmente contra uma reexposição ao mesmo 

patogéneo52,296. De notar, que embora apresentem funções distintas há uma interconexão 

entre eles. Será ainda feita uma descrição das células envolvidas na resposta imune.   

 

3.2.5.2.1.1 Imunidade Inata 

Compreende quatro tipos de barreiras de defesa: anatómicas, fisiológicas, 

fagocíticas/endocíticas e inflamatórias (quadro 6)52.  

 

3.2.5.2.1.2 Imunidade adquirida ou específica 

Caracterizada por apresentar especificidade antigénica, diversidade e memória 

imunológica52. A resposta imunitária pode ser humoral ou mediada por células, sendo 

que em ambos os casos as células responsáveis são os linfócitos (B e T respetivamente)52.  
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Quadro 6: Defesas inespecíficas do hospedeiro 

Tipo de barreiras Mecanismo 

Anatómicas  

Pele Defesa mecânica e química (ambiente ácido)  

Membranas mucosas Muco (captura de microrganismos estranhos) 

Cílios (expulsão dos microrganismos retidos no muco)  

Fisiológicas  

Temperatura Temperatura normal do corpo e pirexia (inibem o crescimento de alguns 

patógenos) 

Ph Ambiente ácido  

Mediadores químicos Lisozima* (rompe a parede celular bacteriana)297 

Lactoferrina* (aprisiona ferro do meio evitando a sua disponibilidade para 

multiplicação bacteriana)298 

Interferão** (indução de um estado antiviral em células não infetadas) 

Sistema do complemento*** (ação citolítica e indução da quimiotaxia de PMNs 

para a região) 

Fagocíticas/Endocíticas Fagocitose e Endocitose 

Inflamatórias  

Lesão e infeção tecidular Proteínas séricas com atividade antibacteriana e influxo de células fagocíticas na 

área afetada 

*encontradas em lágrimas, saliva, fluído crevicular e outros produtos de secreção52,299,300. **grupo de 

glicoproteínas. ***grupo de proteínas séricas que circulam em estado inativo, podendo ser ativadas por 

complexos antigénio-anticorpo ou diretamente por moléculas estranhas ao organismo. Podem também ser 

encontradas na saliva e fluído crevicular301. PMNs (polimorfonucleares). 

  

3.2.5.2.1.3 Células do Sistema Imune 

As células do sistema imune têm origem nas células tronco hematopoéticas da 

medula óssea, as quais originam duas linhagens celulares principais: mieloide e linfoide52 

(figura 18). 

 

Figura 18: Células originadas a partir das linhagens celulares mieloide e linfoide 



- 78 - 

No quadro 7 apresentamos as principais funções das células imunes52. 

 

Quadro 7: Principais funções das células imunes 

Célula Função 

Neutrófilos Fagocitose 

Grânulos contém enzimas líticas e substâncias bactericidas 

Produção de intermediários reativos de O2 e nitrogénio com potente atividade 

antimicrobiana 

Eosinófilos Fagocitose 

Combater parasitas multicelulares 

Controlar (juntamente com os mastócitos) o mecanismo associado a situações 

alérgicas e a asma 

Basófilos Granulócitos não-fagocíticos envolvidos na resposta alérgica 

Monócitos Situações normais: manutenção da taxa de macrófagos residentes e células 

dendríticas 

Processo inflamatório: migração para o local de infeção onde se 

dividem/diferenciam em macrófagos e células dendríticas 

Macrófagos Fagocitose, apresentação de antigénios e secreção de citoquinas 

Células dendríticas Apresentação de antigénios e secreção de citoquinas 

Mastócitos Provocar vasodilatação (libertação de histamina) com consequente 

extravasamento de plasma e formação de edema na região 

Linfócitos T T auxiliares (Th): coordenar a defesa imunológica através da secreção de 

citoquinas e estimulação da resposta imune humoral 

T citotóxicos (Tc): citotoxicidade, secreção de citoquinas 

T supressores: supressão da ativação do sistema imunitário 

Memória: memória imunológica 

Linfócitos B Plasmócitos: secreção de anticorpos, apresentação de antigénios e secreção 

de citoquinas 

Memória: memória imunológica 

Células NK Secreção de citoquinas e citotoxicidade 

NK (células Natural Killer), O2 (oxigénio) 

 

3.2.5.2.2. Resposta Inflamatória 

A resposta inflamatória tem como principal objetivo conter e, se possível, eliminar o 

agente causal, bem como iniciar uma cascata de eventos com a finalidade da reparação da 

lesão tecidular52. São várias as células e mediadores que podem intervir na resposta 

inflamatória52. No nosso caso particular iremos apenas descrever as citoquinas. 

 

3.2.5.2.2.1 Mediadores Inflamatórios  

3.2.5.2.2.1.1 Citoquinas 

São proteínas ou glicoproteínas secretadas pelas células da série branca ou por 

outras células do organismo (epiteliais, endoteliais e fibroblastos) em resposta a estímulos 
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(físicos, químicos ou biológicos), atuando geralmente como mensageiros locais do 

sistema imune52. Ligam-se a recetores específicos das membranas das células-alvo 

deflagrando assim as vias de transdução de sinais52. Podem exercer uma ação autócrina, 

parácrina e, muito raramente uma ação endócrina, sendo responsáveis por regular a 

intensidade e a duração da resposta imune através da estimulação ou da inibição da 

ativação, proliferação e/ou diferenciação de várias células, bem como através da regulação 

de anticorpos ou de outras citoquinas52. Podem ter vários atributos como pleiotropia, 

redundância, sinergismo, antagonismo e indução em cascata52. Das citoquinas fazem parte 

as interleuquinas, interferões, fatores de necrose tumoral e quimiocinas52 podendo ter 

uma função pró-inflamatória (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12 e TNF-α) ou anti-inflamatória (recetor 

antagonista da IL-1, IL-4 e IL-10)302,303. No quadro 8 estão descritas as principais 

características das citoquinas que são objeto de estudo deste trabalho143:  

 

Quadro 8: Principais características das citoquinas 

Citoquina Secretada por Células ou tecidos-alvo Atividade 

IL-1β Monócitos 

Macrófagos 

Linfócitos B 

Células dendríticas 

Células endoteliais 

Linfócitos Th 

Linfócitos B 

Células NK 

Células endoteliais vasculares 

Macrófagos e neutrófilos 

Hepatócitos 

Hipotálamo 

Ativação co-estimuladora 

Promove a maturação e expansão clonal 

Aumenta a atividade 

Aumenta a expressão de ICAM 

Atração quimiotática 

Induz a síntese de proteínas de fase aguda 

Induz a pirexia 

IL-6 Monócitos 

Macrófagos 

Linfócitos Th2 

CEM 

Linfócitos B em proliferação 

Células plasmáticas 

Células-tronco mieloides  

Hepatócitos 

Promove a diferenciação terminal em plasmócitos 

Estimula a secreção de anticorpos 

Ajuda a promover a diferenciação 

Induz a síntese de proteínas de fase aguda 

IL-8  Macrófagos,  

Células endoteliais 

Neutrófilos Atração quimiotática; induz a adesão ao endotélio 

vascular e o extravasamento aos tecidos 

IL-10 Linfócitos Th2 Macrófagos 

 

 

APC 

Suprime a produção de citoquina e assim reduz 

indiretamente a produção de citoquina pelas 

células Th1 

Regula negativamente a expressão do MHC 

classe II 

IL-12 Macrófagos 

 

Linfócitos B 

Células Tc ativadas 

 

Células NK e linfócitos Th1 

ativados 

Atua sinergicamente com a IL-2 para induzir a 

diferenciação em linfócitos Tc 

Estimula a proliferação 

TNF-α Linfócitos Th1 e Tc  Células tumorais 

Macrófagos e neutrófilos 

Efeito citotóxico 

Aumenta a atividade fagocítica 

APC (células apresentadoras de antigénios), CEM (células estromais da medula óssea) ICAM (moléculas de adesão 

intracelular), IL (interleuquina), MHC (complexo major de histocompatibilidade), NK (Natural Killer), Tc (T citotóxicos), 

Th (T auxiliares), TNF (fator de necrose tumoral) 
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De notar, que todas estas citoquinas são igualmente secretadas ou ativadas pelo 

tecido adiposo podendo também participar na patogénese da doença peridontal304–309.  

A IL1- beta (β) é um dos principais agentes mediadores na resposta imune contra a 

invasão bacteriana, inflamação e lesões teciduais310, sendo que a sua síntese e libertação 

pode ser induzida por substratos como os LPS de bactérias gram negativas, TNF e o fator 5 

ativador do complemento (C5a)52,311. É igualmente uma das principais citoquinas 

responsáveis pela destruição do periodonto pela sua potente capacidade de induzir a 

reabsorção e inibir a formação óssea podendo igualmente mediar, através da estimulação 

da produção de prostaglandinas e indução de colagenases e outras proteases, a destruição 

tecidual310,312,313. Igualmente, a IL-6 também estimula o desenvolvimento dos 

osteoclastos e consequentemente aumento do processo de reabsorção óssea314,315.  

De acordo com uma meta-análise os níveis de IL-8 são superiores nos tecidos 

gengivais de indivíduos com periodontite do que naqueles que são saudáveis316.  

Contrariamente, evidências clínicas indicam que os níveis de IL-10 são 

significativamente superiores em indivíduos saudáveis comparativamente a 

indivíduos com periodontite317,318. Da mesma forma, existem igualmente evidências que 

níveis de IL-12 (também denominada de IL-12p70) elevados estão, de forma paradoxal, 

indiretamente relacionados com o processo inflamatório319,320.  

O TNF- alfa (α) é a principal citoquina que inicia a cascata pró-inflamatória321, 

sendo que a sua síntese pode ser induzida pelos LPS de bactérias gram negativas e outras 

citoquinas321–324. Pode atuar a nível do metabolismo lipídico, coagulação, resistência à 

insulina, função endotelial e reabsorção óssea321–325, sendo igualmente responsável por 

mediar o recrutamento de neutrófilos e macrófagos para os locais de infeção pela 

estimulação das células endoteliais que produzem moléculas de adesão326. 

 

3.2.5.2.2.2 Tipos de Resposta Inflamatória 

A resposta inflamatória pode ser aguda (localizada ou sistémica) ou crónica52. 

 

3.2.5.2.2.2.1 Resposta Inflamatória Aguda 

- Resposta Inflamatória Aguda Localizada 

Inicia-se alguns minutos após a lesão tecidular sendo caracterizada pelo aumento 

do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular resultando num influxo de células e 

fluídos.  

De notar, que grande parte destas alterações vasculares são resultado da ação 

indireta de anafilotoxinas uma vez que estas induzem localmente a desgranulação de 

mastócitos com consequente libertação de histamina bem como pela ação das 

prostaglandinas52.  
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A migração transendotelial de leucócitos deve-se à ação de citoquinas pró-

inflamatórias (como IL-1, IL-6, etc.) pelos mastócitos ativados, bem como pela expressão 

de selectinas a nível do lúmen das células endoteliais em consequência da sua estimulação 

por anafilotoxinas (IL-1β, TNF-α e LPS).  

Aquando da exsudação dos fluídos a partir da corrente sanguínea dá-se a ativação 

dos sistemas da cinina (libertação de bradiquinina), da coagulação (deposição de uma 

rede de fibrina) e fibrinolítico (formação de plasmina)52 (figura 19).  

 

Figura 19: Representação global simplificada das principais células e mediadores em relação com a 

resposta inflamatória aguda (adaptado de Kuby Immunology)52 

 

Após o início destas alterações vasculares os neutrófilos aderem às células 

endoteliais e migram para fora da corrente sanguínea penetrando nos espaços tissulares 

onde fagocitam os agentes patogénicos e libertam quimiocinas responsáveis por atrair 

macrófagos para o local da inflamação, sendo que a chegada destas células vai 

incrementar a resposta fagocítica, bem como libertar mediadores e citoquinas (IL-1, 

IL-6 e TNF-α) os quais podem agir localmente induzindo a coagulação, aumento da 

permeabilidade vascular e aumento da expressão de moléculas de adesão nas células 

endoteliais vasculares52,327,328.  

A duração e a intensidade da resposta inflamatória aguda local deve ser 

cuidadosamente regulada de forma a controlar os danos tecidulares bem como 

facilitar os mecanismos de reparação tecidular52.  

 

TECIDOS SANGUE 

Monócito 

Neutrófilo 

Linfócito 
Prostaglandinas 
Leucotrienos 

Histamina 

Prostaglandinas 
Leucotrienos 

Mastócito 

Macrófago ativado 

Lesão tecidular 

Ativação do sistema complemento 

Lesão 
endotelial 

Plasmina 

Fibrina 
Fibrinopéptidos 

Bradiquinina 

Quimiotaxia 
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- Resposta Inflamatória Aguda Sistémica 

A resposta inflamatória local é seguida por uma resposta sistémica conhecida como 

uma resposta de fase aguda, sendo que a mesma é marcada pela indução da febre, 

aumento da síntese de hormonas (por exemplo adrenocorticotrofina) e leucocitose52. 

 

3.2.5.2.2.2.2 Resposta Inflamatória Crónica 

Ocorre devido à persistência do antigénio, bem como em situações de doenças 

autoimunes nas quais os autoantígenos ativam continuamente as células T52.    

 

3.2.6 Fisiopatologia 

As mudanças morfológicas e funcionais na gengivite estão associadas à presença de 

microrganismos orais aderidos à estrutura dentária, bem como no sulco gengival ou na sua 

proximidade105. De notar, que a gengiva clinicamente saudável sobre o ponto de vista 

histológico contém várias células inflamatórias predominantemente linfócitos T, raros 

linfócitos B podendo também ser observados leucócitos, neutrófilos e macrófagos no 

epitélio juncional105,106.  

A sequência de acontecimentos que resulta na gengivite é categorizada em quatro 

estadios: inicial (estadio I), precoce (estadio II) e estabelecido (estadio III) e com a 

periodontite designada como lesão avançada (estadio IV)105,106.  

 

- Lesão inicial: inicia-se em 2 a 4 dias em resposta ao acumulo da placa dentária, 

sendo que nesta fase as manifestações não são aparentes (“gengivite 

subclínica”)105,106. No entanto, verificam-se alterações vasculares consistindo na dilatação 

de arteríolas, vénulas e capilares do complexo dento-gengival com o consequente o 

aumento do fluxo sanguíneo em resposta à ativação de leucócitos residentes e à 

estimulação subsequente das células endoteliais105,106. A nível do epitélio juncional e sulcular 

dá-se a infiltração por PMNs o que pode justificar o aumento do fluído gengival a nível do 

sulco, com destruição perivascular de colagénio105,106.   

 

- Lesão precoce: corresponde a uma evolução da anterior, estabelecendo-se 

aproximadamente uma semana após o início do acumulo da placa dentária105,106. 

Clinicamente pode apresentar como sinais eritema pela proliferação e formação entre as 

projeções conjuntivas de neocapilares, bem como hemorragia à sondagem105,106. Segue-se 

uma intensificação das alterações observadas na lesão inicial a nível do tecido conjuntivo e 

sob o epitélio juncional um infiltrado leucocitário composto maioritariamente por linfócitos 

(75%, principalmente células T), alguns neutrófilos, macrófagos, plasmócitos e 

mastócitos105,106. Verifica-se ainda um aumento da destruição das fibras do colagénio, 
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principalmente das fibras circulares e dentogengivais, bem como uma diminuição da 

capacidade de síntese daquele por parte dos fibroblastos105,106.  

 

- Lesão estabelecida: ocorre 14 a 21 dias após o início da acumulação da 

placa105,106. Clinicamente dá-se uma intensificação da cor da gengiva e do edema em 

consequência do processo inflmatório105,106.  

A nível histológico verifica-se uma reação inflamatória crónica e intensa, sendo que o 

tipo de células preponderantes são os plasmócitos, os quais invadem o tecido conjuntivo 

junto aos vasos sanguíneos, bem como dos feixes de fibras de colagénio105,106. O epitélio 

juncional continua a sua proliferação sendo que as suas projeções se prolongam no sentido 

do tecido conjuntivo numa tentativa de manter a integridade epitelial e constituindo uma 

barreira contra a penetração microbiana105,106. À medida que o infiltrado celular se expande 

ocorre a perda contínua das fibras do colagénio em sentido apical e lateral resultando em 

espaços acelulares que se prolongam de forma mais profunda nos tecidos subjacentes 

aumentando assim disponibilidade para a infiltração leucocitária105,106. Conjuntamente, dá-se 

a criação de uma pequena bolsa gengival alinhada com o epitélio da bolsa, a qual, 

comparativamente com o epitélio juncional original, é muito mais permeável à passagem de 

substâncias nos dois sentidos a nível dos tecidos conjuntivos105,106. De notar, que o epitélio 

da bolsa não está aderido à superfície dentária mas encontra-se densamente infiltrado por 

leucócitos, predominantemente neutrófilos, que migram através do epitélio105,106.  

Parecem existir dois tipos de lesão estabelecida: lesão permanece estável (sem 

progressão durante meses ou anos) ou lesão mais ativa (transforma-se numa lesão 

progressivamente destrutiva)105,106. Sublinhe-se, que as lesões estabelecidas parecem 

ainda ser reversíveis se se instituir uma terapia periodontal correta105,106. 

 

- Lesão avançada: em consequência da expansão do epitélio no sentido apical dá-

se o aprofundamento da bolsa, permitindo desta forma o crescimento progressivo da placa 

nesta mesma direção com desenvolvimento de um nicho ecológico de anaerobiose105,106 

(figura 20). O infiltrado inflamatório propaga-se lateralmente mas principalmente em sentido 

apical a nível do tecido conjuntivo105,106. As características deste tipo de lesão são iguais às 

da lesão estabelecida exceto o facto de existir perda do osso alveolar, danos extensos 

nas fibras (fibrose gengival), migração apical do epitélio juncional na junção 

amelocementária, bem como manifestações disseminadas de lesões inflamatórios e 

imunopatológicos a nível dos tecidos105,106. Mantêm-se o predomínio dos plasmócitos no 

tecido conjuntivo e dos neutrófilos no epitélio juncional e sulco gengival105,106. De notar, que 

a gengivite irá evoluir para periodontite principalmente em indivíduos com 

susceptibilidade329.  
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Figura 20: Tipos de bolsas periodontais (adaptado de Carranza’s Clinical Periodontology)105 

 

3.2.7 Diagnóstico 

É essencial para a elaboração de um plano de tratamento adequado, sendo que o 

mesmo é resultante de um exame objetivo podendo ser complementado, se assim se 

justificar, com exames complementares de diagnóstico. É fundamental a elaboração de uma 

correta anamnese. O exame objetivo deve incluir uma avaliação geral do paciente, bem 

como um exame oral que inclui o exame da cavidade oral seguido do exame dentário 

e de uma análise periodontal105,106,330. Este último deve incluir a avaliação de vários 

parâmetros tais como105,106,330: níveis de placa e cálculo dentário, estado da gengiva, 

presença e distribuição das bolsas periodontais, atividade da doença, quantidade de 

gengiva inserida, grau de retração gengival, perda de osso alveolar e existência de 

supuração ou abcessos periodontais. 

O diagnóstico da gengivite é feito através da avaliação de sinais e sintomas 

clínicos331. De acordo com Mariotti as características da gengivite são: placa presente na 

margem gengival, início da doença na margem gengival, alteração da cor e contorno 

gengival, alteração da temperatura sulcular, aumento do exsudato gengival, 

hemorragia por provocação, ausência de perda de inserção e de perda óssea, 

alterações histológicas, reversíveis após remoção da placa331. A gengivite pode ser 

localizada se a lesão for limitada a um único dente ou grupo de dentes ou generalizada, se 

envolver toda a cavidade oral105. Para o diagnóstico e quantificação da gengivite recorre-se 

à utilização de Índices os quais utilizam um ou mais dos seguintes critérios106,105,332: cor, 

contorno gengival, hemorragia, extensão do envolvimento gengival e fluxo do fluido 

crevicular. Estes critérios podem ser avaliados seja de forma não invasiva pela observação 

visual (cor, contorno e hemorragia espontânea) ou de forma mais completa (invasiva) por 

provocação ou estimulação da hemorragia)106,105,332.  

A descrição correta do quadro clínico duma gengivite será condicionada pela 

escolha dos parâmetros utilizados por parte do profissional106,105,332. 

 

A. Bolsa gengival  

(sem destruição dos 
tecidos periodontais de 
suporte) 

B. Bolsa supra-óssea 

(base da bolsa é coronal 
ao nível do osso 
subjacente; perda óssea 
é horizontal) 

C. Bolsa intra-óssea 

(base da bolsa é apical 
ao nível do osso 
adjacente; perda óssea 
é vertical) 
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3.2.7.1 Parâmetros Clínicos 

- Cor 

Quando há um aumento da vascularização ou quando o grau de queratinização é 

reduzido (ou desaparece) a gengiva adquire uma cor vermelha. Inversamente quando a 

vascularização diminui e o grau de queratinização aumenta aquela apresenta uma cor mais 

pálida105. Salienta-se, que a alteração na cor da gengiva é um importante sinal clínico 

de doença sendo dependente da intensidade do processo inflamatório105. 

 

- Contorno  

As alterações por norma são consequência do aumento/crescimento gengival105.   

 

- Consistência 

Na forma aguda de gengivite a gengiva pode tornar-se difusamente edemaciada e 

mole com necrose epitelial, bem como formar vesículas105. Na crónica pode apresentar-

se igualmente edemaciada, depressível à pressão, assim como bastante móvel e 

friável105.   

 

- Textura 

Embora o significado do pontilhado ainda não seja conhecido alguns autores 

concluíram que a sua ausência consiste num sinal precoce de gengivite105.   

 

- Hemorragia 

A hemorragia gengival tem sido considerada como um parâmetro importante no 

diagnóstico por ser mais objetivo comparativamente a outros critérios como a cor, forma e 

textura da gengiva105,332. Por outro lado, a hemorragia provocada por uma sondagem 

pode preceder os restantes sinais clínicos enunciados anteriormente105,332.  

 

3.2.8 Tratamento e Prognóstico  

No tratamento da gengivite é fundamental a eliminação da inflamação e da 

hemorragia gengival, bem como de todos os fatores etiológicos subjacentes, sendo 

importante uma boa cooperação por parte do paciente visto ser ele o responsável pela 

manutenção de uma correta higiene oral105,106,333,334. O prognóstico é bom em 

consequência da “fase” de gengivite ser considerada como uma condição ainda 

reversível. 105. 
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IV. OBJETIVO 

 

O objetivo destes trabalhos foi determinar a existência de uma relação entre a 

obesidade e fatores de risco clínicos (antropometria, bioimpedância e avaliação da 

cavidade oral), bioquímicos, genéticos e microbiológicos numa população infantil com 

idade de 9 anos de idade à data do período escolar e, no último trabalho determinar a 

existência de uma possível relação entre a obesidade e a doença periodontal 

verificando se existem diferenças significativas entre o grupo de crianças de 

corpulência normal com e sem gengivite e o grupo com excesso de peso/obesidade 

igualmente com e sem gengivite. 

 

 

HIPÓTESE NULA 

Não existe qualquer relação entre a obesidade e os fatores previamente 

mencionados, em especial com a doença periodontal nesta população. 
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V. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 NATUREZA DO ESTUDO 

Descritivo transversal quanto ao método e observacional analítico de caso-controlo 

quanto à natureza. 

 

5.2. POPULAÇÃO-ALVO 

Como referido anteriormente esta tese faz parte de um projeto mais abrangente 

realizado entre 2009 e 2013, no qual participei, que consistiu na avaliação sobre o ponto de 

vista clínico (antropometria e bioimpedância), avaliação da cavidade oral, bioquímico e 

genético uma população infantil pré-pubertária (segundo os critérios definidos por 

Tanner e Whitehouse335) de 9 anos de idade à data do período escolar (Setembro a 

Junho), tendo os resultados dado origem às publicações anteriormente citadas21,336,337. De 

notar, que a idade cronológica exata foi calculada em dias, subtraindo a data da observação 

pela data de nascimento. A experiencia obtida no decurso desses trabalhos motivou-me 

para realizar um estudo mais aprofundado em crianças com as mesmas condições referidas 

tentando determinar a relação entre obesidade e doença periodontal.  

O presente trabalho foi iniciado no ano civil de 2012/2013 tendo para além dos dados 

que estão presentes no estudo anterior a avaliação completa da cavidade oral 

nomeadamente do tecido periodontal. Do total de 89 escolas da região de Lisboa e Vale do 

Tejo foram selecionadas 28 o que consistiu num universo de 300 crianças. Estas, foram 

avaliadas sobre o ponto de vista clínico, bioquímico e microbiológico da cavidade oral. 

Foi igualmente feita a colheita de material biológico, saliva e sangue (291 e 209 

amostras, respetivamente).  

 

5.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Casos 

- Crianças com IMC > P97  

- Crianças com IMC > P97 com e sem gengivite  

- Crianças com IMC ≥ P3 e ≤ P97 com gengivite  

 

Controlos 

- Crianças com IMC ≥ P3 e ≤ P97  

- Crianças com IMC ≥ P3 e ≤ P97 sem gengivite 

 

5.2.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Casos e Controlos 
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1) Crianças com patologia conhecida que possa interferir no seu estado nutricional 

ou metabólico 

2) Todos os casos que apresentem uma obesidade relacionada com patologia 

conhecida do foro genético, metabólico ou iatrogénico 

3) Presença de doença sistémica 

4) Sobre tratamento antibiótico nas duas semanas anteriores à observação 

5) Menos de 4 dentes definitivos erupcionados e em oclusão 

6) Quando em tratamento ortodôntico removível ou fixo 

7) Existência de um processo inflamatório/infecioso envolvendo os tecidos moles da 

cavidade oral 

 

5.3 PARÂMETROS CLÍNICOS 

5.3.1 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Todas as medições foram realizadas com as crianças descalças, só com roupa 

interior e essencialmente no período da manhã. O ANEXO II corresponde ao suporte 

utilizado para avaliação da composição corporal.  

 

5.3.1.1 Análise Antropométrica 

- Índice de Massa Corporal (Índice de Quetelet) 

IMC = Peso [quilogramas (Kg)] /altura [metros (m)2] 

A experiência anterior na utilização das curvas francesas de corpulência levou a que 

fossem as adotadas neste estudo. Contudo, estas curvas de percentis quando 

utilizadas na prática clínica integram também as da World Obesity/Policy and 

Prevention (anteriormente denominada de International Obesity Task Force – 

IOTF)338,339 (figuras 21-24). Refira-se que as duas curvas coincidem praticamente no 

grupo etário em causa 

As crianças foram categorizadas em dois grupos um com corpulência normal e o 

outro com excesso de peso/obesidade a partir do cálculo do z-score do IMC 

(zIMC)84. 

 

- Peso340 

Balança digital com display separado (Seca 899, Hamburgo, Alemanha). Precisão de 

0-250 Kg ± 50 gramas (g).  

Balança colocada em superfície plana, dura e a nível. 

           Valores das pesagens em Kg com rigor até ± 100g.  
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Figura 21 – Curva de corpulência           Figura 22 – Curva de corpulência     

                   (sexo feminino)                                           (sexo masculino) 

Figura 23 – Curva de corpulência com z-score          Figura 24 – Curva de corpulência com z-score 

                   (sexo feminino)                                                             (sexo masculino) 
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- Estatura340 

Estadiómetro portátil com base separada (Seca 217, Hamburgo, Alemanha). 

Aparelho colocado em superfície plana e fazendo um ângulo de 90º em relação ao 

plano do chão. Criança de pé, com os calcanhares juntos e fazendo um ângulo de 

45º. Nádegas, omoplatas e cabeça em contacto com a haste do aparelho; membros 

superiores pendentes, palmas das mãos olhando para dentro e dedos verticias. 

Posicionamento da cabeça segundo o plano de Frankfurt. Observador com os olhos 

a nível da zona de medida.  

A medição é realizada no final de uma inspiração profunda e expressa em 

centímetros (cm) com rigor até ± 1 milímetro (mm).  

A medição foi realizada em duplicado tendo sido registado o maior valor. 

 

- Perímetros:  

Fita métrica flexível e não elástica (Seca 203, Hamburgo, Alemanha). O valor da 

medida é expresso em cm com rigor até ± 1mm. Todas as medições foram 

realizadas em duplicado tendo sido utilizado, com exceção do perímetro da anca, o 

valor médio. De notar, que nesta última foi registado o maior valor. 

 

- Braço340 

Medição, por convenção, à esquerda. 

Criança sentada, com antebraço fletido em ângulo reto e repousando nas 

coxas. Fita métrica aplicada a meia distância entre o acrómio e o olecrânio. A 

fita de medida apoia-se mas não esmaga os tecidos. 

 

- Abdominal341 

Criança de pé, com os membros superiores pendentes, palma da mão 

olhando para dentro e dedos verticais. Fita métrica era aplicada a nível do 

umbigo. Medição realizada no final de uma expiração normal.  

 

- Anca340 

Criança de pé com membros superiores pendentes, palmas das mãos 

olhando para dentro, dedos verticais. A fita métrica era aplicada a nível da 

anca no ponto do seu maior diâmetro e horizontalmente.  

 

- Perna340 

Criança sentada com as pernas na vertical e pés na horizontal sem tensão  
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muscular. Medição à esquerda, nas região dos gémeos no ponto de maior 

diâmetro. 

 

- Relação Perímetro Abdominal/Estatura 

 

- Relação Perímetro Abdominal/Perímetro da Anca 

 

- Pregas Subcutâneas340 

As pregas foram medidas utilizando Harpender Skinfold Caliper – 0120 (West 

Sussex, Reino Unido) com a precisão de ± 0,5 mm, sendo que a leitura foi feita à 

primeira paragem da agulha (1-2 segundos do início da compressão da prega). A 

medição foi feita em duplicado tendo sido utilizado o valor médio obtido. Todas as 

pregas foram medidas por um único observador. 

  

- Prega Tricipital340  

Criança sentada com braço esquerdo fletido a 90º. 

Medição a meia distância entre o acrómio e o olecrânio. Segurar o Caliper 

perpendicularmente à prega a realizar com a mão direita e realizar essa prega 

entre polegar e indicador da mão esquerda (pele mais tecido subcutâneo 

adiposo) a cerca de 2 cm acima da zona marcada para aplicar as pinças do 

aparelho. A pressão exercida não deve variar mais de 2 g/mm2.  

 

- Prega Subescapular340 

Técnica idêntica à anterior. Medição num ponto situado imediatamente por 

baixo e para fora da extremidade inferior da omoplata. A direção da prega a 

realizar deve apresentar uma inclinação aproximada de 45º em relação à 

coluna vertebral. 

 

5.3.1.2 BIOIMPEDÂNCIA 

O método utilizado para medir a composição corporal foi o da bioimpedância. O 

aparelho utilizado tinha sido validado em crianças de um grupo etário semelhante 

utilizando a ressonância magnética342. 

 

- Monitor Omron BF 511 (Omron Healthcare, CO, Quioto, Japão) 

monofrequência (50 kilohertz e 500 miliamperes), tetrapolar (8 sensores)342 

Determinámos o peso, percentagem (%) de massa gorda, % de músculo-esquelético 

(nas duas medições o erro padrão era aproximadamente 3,5%), IMC e calorias em  
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            repouso [quilocaloria (Kcal)/dia] (erro padrão: 120 Kcal).  

 

Técnica:  

- Tendo em conta os constrangimentos existentes na observação das crianças 

obrigatoriamente no horário escolar optou-se por efetuar estas medidas antes da 

hora do almoço e sempre com o intervalo mínimo de 2-3 horas após o pequeno-

almoço.  

- Para otimizar os resultados optou-se por utilizar compressas embebidas em álcool 

a 70% para um melhor contato entre as palmas das mãos e as plantas dos pés e os 

sensores. Sendo fundamental um correto posicionamento, cada pé da criança era 

assente no devido sensor. Antes de efetuar a medição comprovou-se que a criança 

se encontrava na vertical com os joelhos em extensão, o dorso vertical, a cabeça e 

braços na horizontal com os cotovelos a realizarem um ângulo de 90o com o corpo. 

As pegas dos sensores da unidade do visor devem ser seguras com as mãos tendo 

o cuidado das palmas pressionarem firmemente esses sensores de modo a que o 

polegar e o indicador se localizassem do lado interno do visor e o anelar e mínimo no 

lado exterior (figura 25). Obtido este desidrato procedia-se à medição. 

 

Figura 25: Postura correta para a medição 
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5.3.2 AVALIAÇÃO DA CAVIDADE ORAL 

A avaliação da condição oral foi feita recorrendo-se, de acordo com as nossas 

necessidades, à criação e adaptação de um suporte (ANEXO III), sendo que o mesmo 

inclui uma história dentária, bem como um exame objetivo intraoral.  

A cavidade oral apresenta duas “gerações” sucessivas de dentes, a primeira 

denominada de dentição decídua e a segunda de dentição definitiva, sendo que quando 

completas são constituídas por 20 e 32 dentes, respetivamente343,344. No entanto, devemos 

ter em consideração que neste estudo estamos a examinar crianças de aproximadamente 9 

anos que nesta idade apresentam geralmente uma dentição mista. Cada arco dentário 

encontra-se subdividido em 2 quadrantes tendo sido atribuído, de acordo com a dentição, 

um número a cada um deles343,344. Na dentição decídua o quadrante superior direito é 

indicado pelo número 5 e o esquerdo pelo número 6. Inferiormente o número 7 e 8 

correspondem ao quadrante esquerdo e direito, respetivamente. Na dentição 

definitiva os números 5, 6, 7 e 8 são substituídos pelo 1, 2, 3 e 4, respetivamente 

(figura 26)343,344.  

                         Linha Média 

   

Figura 26: Quadrantes na maxila e na mandíbula. 1, Quadrante superior direito; 2, Quadrante superior 

esquerdo; 3, Quadrante inferior esquerdo e 4, Quadrante inferior direito 

 

Um dos sistemas de numeração mais comumente utilizado é o da Fédération 

Dentaire International – FDI (figura 27)343,344.  

 

 

Figura 27: Numeração dentária segundo a Féderation Dentaire International (adaptado de 

Textbook of Dental Anatomy and Oral Physiology)344 

1 2 

4 3 

Linha média Linha média 

Maxila 

Mandíbula 

Linha 
Média 

Linha 
Média 
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Na dentição decídua cada quadrante contém 5 dentes, com a numeração a 

começar no número 1 a partir da linha média343,344. Na dentição definitiva cada 

quadrante apresenta 8 dentes, sendo que o sistema de numeração segue os mesmos 

princípios343,344. A cavidade oral pode ser ainda dividida em 6 sextantes, 3 em cada 

arco dentário (figura 28)345.  

 

 

 

Figura 28: Dentição permanente separada em sextantes (adaptado de Modern Dental 

Assisting)345 

 

5.3.2.1. História Dentária 

Baseia-se no questionário atrás referido onde a criança é inquirida sobre vários 

parâmetros: 

 

- Frequência duma consulta de medicina dentária e qual o principal motivo 

 

- Hábitos de Higiene 

- Importância da escovagem. 

          - Se já foi instruída sobre a importância de escovar e como e por quem. 

Sextantes posteriores Sextantes posteriores 

Sextante anterior 

Sextante anterior 

Maxila 

Mandíbula 

Lado Direito Lado Esquerdo 
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- Se o faz todos os dias, quando, quantas vezes, quanto tempo, tipo de 

escova escolhida e se escova antes de deitar.  

 

Nota: no que diz respeito a esta última a resposta compreende várias alíneas: 

nunca (0), poucas vezes (1-3 dias), muitas vezes (4-6 dias) e sempre (7 dias). 

 

- Se utiliza outros meios de higiene além da escovagem. 

- Se sangra durante a escovagem. 

 

- Hábitos disfuncionais  

- Se chucha no polegar ou em algum dedo. 

- Se tem o hábito de interposição da língua ou dos lábios. 

- Se range os dentes (bruxismo). 

 

5.3.2.2 Exame Objetivo Intraoral 

Inclui a avaliação dos seguintes parâmetros: 

 

5.3.2.2.1 Oclusão346 

Presença ou ausência de anomalias sagitais (classes I, II e III de Angle), verticais 

(mordida aberta e sobremordida) e transversais (mordida cruzada e mordida em 

tesoura).  

 

5.3.2.2.2 Tipo de Deglutição347 

Infantil ou Adulta.  

 

Nota: é óbvio que normalmente crianças do grupo etário considerado não 

apresentam deglutição infantil. No entanto situações como mordida aberta podem 

apresentar aquele tipo de deglutição. 

 

5.3.2.2.3 Avaliação Individual do Estado da Dentição348 

Permite o cálculo do índice de cpod (dentição decídua) e CPOD (dentição 

definitiva). c/C (nº de dentes cariados), p/P (nº de dentes extraídos por cárie) e o/O 

(nº de dentes obturados). Foi igualmente atribuído um código para os dentes sãos, 

com selantes, com coroas ou facetas, não erupcionados, fraturados ou perdidos por 

outro motivo que não cárie. 

 

Nota: utilizaram-se os códigos e critérios de observação da OMS348. 
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 5.3.2.2.4 Raízes Retidas349 

Impossível a sua restauração em consequência da lesão de cárie apresentar um 

grande comprometimento.  

 

5.3.2.2.5 Anomalias Dentárias350 

Anomalias de tamanho, de forma, de número, de localização, alterações do esmalte 

e dentina e pesquisa de anomalias dentárias adquiridas (não cariosas). 

  

5.3.2.2.6 Alteração do Desenvolvimento dos Lábios e do Palato350 

Lábio duplo, tipos de lábio leporino e fendas dos palatos (anterior/posterior)  

 

5.3.2.2.7 Anomalias da Língua350 

Glossoptose, microglossia, macroglossia, língua fissurada ou geográfica, bífida ou 

anomalias do freio. 

 
5.3.2.2.8 Placa Dentária 

Existem vários Índices que permitem verificar a existência, bem como quantificar a 

placa dentária351–355. Optou-se por adaptar o Índice de Placa desenvolvido por 

Silness e Löe353 que permite não só estabelecer graus de intensidade, bem como 

verificar a presença de depósitos na bolsa gengival ou até mesmo no dente e na 

margem gengival que não seriam visíveis sem o recurso à sondagem. 

 

- Índice de Placa 

O Índice de original de Silness e Löe contempla a observação das 4 faces 

(mesial, vestibular, distal e lingual/palatina) do 16, 12, 24, 36, 32 e 44. O 24 e 

44 erupcionam por volta dos 10/11 e 10/12 anos respetivamente, sendo que 

grande parte das crianças ou ainda não os apresentam ou se presentes não 

se encontram em oclusão. Desta forma, tiveram de ser selecionados 

outros dentes.  

A OMS preconiza no Índice Periodontal Comunitário que os dentes em 

indivíduos com menos de 20 anos devem ser o 16, 11, 26, 36, 31 e 46348,354. 

Desta forma, a adaptação feita ao Índice original baseou-se na substituição 

de alguns dos dentes que deveriam ser avaliados.  

Para a determinação do Índice de Placa a cavidade oral foi dividida em 

sextantes, de forma a serem examinados 6 dentes, um por cada sextante. 

Avaliaram-se as faces mesial, vestibular, distal e lingual/palatina do 16, 11, 
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26, 36, 31 e 46, sendo que os ausentes não foram substituídos. A cada uma 

das superfícies observadas foi atribuída uma classificação de 0 a 3.  

 

 ÍNDICE DE PLACA DENTÁRIA 
 

   16 11 26 36 31 46 

Distal        

Vestibular       

Mesial       

Lingual       

Média       

 

Critérios 

0- Ausência de placa 

1- Placa detetável na margem gengival e área adjacente após sondagem. 

2- Acumulação moderada e visível de placa na bolsa gengival e/ou dente ou margem 

gengival. 

3- Acumulação abundante de placa na bolsa gengival, e/ou dente ou margem 

gengival. 

 

Índice de Placa do Dente = somatório das classificações do número de faces / 

número de faces 

 

Índice de Placa do Paciente = somatório dos índices de placa dos dentes / número 

de dentes 

 

5.3.2.2.9 Cálculo Dentário 

Vulgarmente denominado de tártaro consiste na placa dentária mineralizada e 

assume uma função patogénica essencialmente por servir como um fator de 

retenção da placa não mineralizada105,106.  

Utilizou-se o Índice de Cálculo de Greene e Vermillion354 para avaliar a sua 

presença ou ausência, bem como a sua quantidade. 

 

- Índice de Cálculo  

Para a determinação do Índice de Cálculo a cavidade oral foi dividida em 

sextantes, de forma que foram examinados 6 dentes, um por cada sextante.  

Avaliaram-se as faces vestibulares do 16, 11, 26 e 31, bem como as faces 

linguais do 36 e 46. A cada uma das superfícies indicadas foi atribuída uma 

classificação de 0 a 3. 
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ÍNDICE DE CÁLCULO 
 

 Molar Direito Anteriores Molar Esquerdo Total 

 V L V L V L V L 

Maxila         

Mandíbula         
    

   Vestibular (v), Lingual (l)    

 

Critérios 
 

0- Ausência de cálculo 

1- Cálculo supragengival cobrindo < 1/3 da superfície observada. 

2- Cálculo supragengival presente ≥ 1/3 e ≤ 2/3 superfície observada. 

3- Cálculo supragengival presente em > 2/3 da superfície observada. 

 

Índice de Cálculo = somatório (classificação das faces vestibulares) + (classificação 

das faces linguais) / (nº total de faces)  

 

5.3.2.2.10 Avaliação da Condição Periodontal  

A hemorragia gengival tem sido considerada como um parâmetro importante no 

diagnóstico da gengivite por ser mais objetiva comparativamente a outros critérios 

mais subjetivos como a cor, forma e textura da gengiva105,332. Por outro lado, a 

hemorragia provocada por uma sondagem no sulco gengival pode preceder os 

restantes sinais clínicos enunciados anteriormente105,332. Pelo exposto, o critério 

utilizado foi a utilização do Índice de Hemorragia Gengival de Ainamo e Bay356. 

 

- Índice de Hemorragia Gengival 

Baseia-se na existência ou não de hemorragia gengival 10 segundos após 

sondagem do sulco. 

Foram avaliadas a face distal, vestibular, mesial e lingual/palatina de todos os 

dentes definitivos erupcionados e em oclusão. 

Os critérios utilizados foram os preconizados pela OMS348:  

- Aquando da inserção da sonda, a esfera existente na sua extremidade 

deve seguir a configuração anatómica da raiz do dente. 

- A força exercida pela sonda não deve exceder mais ou menos os 20 

gramas (é o equivalente à colocação da ponta sobre a unha do polegar do 

examinador até a seu empalidecimento)348.  
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ÍNDICE DE HEMORRAGIA GENGIVAL 
 

 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

Distal               

Vestibular               

Mesial               

Lingual               
 

 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

Distal               

Vestibular               

Mesial               

Lingual               

IHG (%)  
 

Critérios 

 

0- Ausência de hemorragia 10´´ após sondagem    

1- Presença de hemorragia 10´´ após a sondagem 

 

Índice de Hemorragia Gengival = (nº de superfícies com hemorragia / nº total de 

superfícies) / 100 

 

 Material 

- Kit de observação descartável (espelho bucal, sonda exploradora e pinça). 

- Sonda Periodontal OMS (Hu-Friedy, Chicago, Illinois, EUA).  

 

Nota: Esta sonda apresenta na sua extremidade uma esfera com 0,5mm de diâmetro 

e uma faixa preta entre 3,5 e 5,5mm, bem como anéis com referência a 8,5mm e 

11,5mm em relação à esfera (figura 29).       

 

Figura 29: Sonda periodontal OMS 

 

- Compressas estéreis 

- Bata descartável 

- Luvas 

- Máscara 

- Fonte de luz artificial 
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 Observação da Cavidade Oral 

- Criança sentada com o observador estando de frente para a mesma. 

 

Nota: Cada Encarregado de Educação recebeu um relatório (ANEXO IV) 

correspondente ao exame objetivo da cavidade oral da mesma, bem como a 

indicação da possibilidade de realização de determinados tipos de tratamentos 

e exames complementares de diagnósticos gratuitos na Clínica Universitária 

Egas Moniz efetuados por uma Odontopediatra. 

 

5.3.3 HÁBITOS ALIMENTARES E DE ATIVIDADE FÍSICA 

Todas as crianças que fizeram parte do protocolo do âmbito do Ministério da Saúde, 

bem como as 300 deste estudo beneficiaram de um inquérito alimentar e de atividade física, 

sendo que os resultados globais estão a ser objeto de uma análise bioestatística para 

posterior publicação. Contudo, muito embora a nutrição e a atividade física sejam fatores de 

risco para o aumento do excesso de peso/obesidade e, possam desempenhar papel a nível 

da flora oral, estes resultados não serão considerados no âmbito deste trabalho e estão 

presentemente a serem sujeitos a recolha e análise futura. A metodologia seguida para a 

avaliação da ingestão alimentar e da atividade física estão indicados nos anexos V e VI, 

respetivamente.  

 

5.4. PARÂMETROS ANALÍTICOS 

Para a determinação dos vários parâmetros analíticos foi utilizado material biológico 

de três origens: sangue, saliva e cultura pura de Escherichia (E.) coli para construção de 

curva-padrão. Na figura 30 estão indicadas as várias determinações que se podem realizar 

a partir destas amostras. 

 

Figura 30: Determinações realizadas a partir de amostras de sangue, saliva e de uma cultura pura de 

E. coli 
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5.4.1 SANGUE 

5.4.1.1 DOSEAMENTOS BIOQUÍMICOS GERAIS 

- Todas as determinações foram realizadas em duplicado a partir de amostras de 

soro, tendo sido considerado como valor analítico a média aritmética obtida. 

- Foram sempre assegurados todos os procedimentos de calibração interna exigidos. 

- Em cada dia de processamento analítico foi efetuada pelo menos uma análise com 

um soro controlo de concentração normal e outro de valor patológico (controlo da 

precisão e exatidão). 

- Foi igualmente efetuada diariamente uma análise dum soro padrão de referência 

para controlo da variabilidade intra e inter-ensaios.  

- Os coeficientes de variação intra e inter-ensaio foram sempre inferiores a 3%. 

 

 Material 

- Tubo de 10ml para separação do soro para doseamentos bioquímicos (soro-gel 

com ativador de coágulo). 

 

 Condições de colheita 

- Todas as colheitas de sangue periférico foram efetuadas nas Escolas cerca das 

8h30 da manhã, sendo que a data da recolha foi programada de acordo com o 

Professor Coordenador e os Pais/Encarregados de Educação. 

- Foi sempre programado que cada escola fornecesse o pequeno-almoço a todas as 

crianças a quem tinha sido feito a colheita. 

- Indicação para jejum aproximado de 12 horas (entre a última refeição e o momento 

da colheita). 

- Identificação da amostra com código de barras. 

- Transporte refrigerado imediato até ao Laboratório do CGMNPEM. 

 

5.4.1.1.1 Processamento das Amostras 

 Equipamento 

- Centrífuga refrigerada (Megafuge 1.0R Heraeus, Thermo Scientific, Langenselbold, 

Alemanha) 

 

 Técnica 

Procedimento 

- Centrifugar a 3000g durante 30 minutos a 5ºC 
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- Separação imediata do soro com fracionamento em função das diferentes 

técnicas utilizadas de modo a não ter de se congelar/descongelar as 

amostras. 

- Congelar a -80ºC até análise após fraccionamento nas aliquotas necessários  

 

 Equipamento 

- HORIBA Pentra C400 (Montepillier, França) 

- Agitador (Thermo-Shaker PHMT, Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino 

Unido) 

 

 Kits, controlos e padrões Horiba apropriados para o equipamento 

 

 Doseamentos bioquímicos efetuados e respetivas técnicas analíticas 

 

Tabela 1: Metodologias para determinações bioquímicas337 

Parâmetro  Métodos 

Colesterol total Colorimetria 

HDL-c Colorimetria 

LDL-c Colorimetria 

LDL oxidada* Imunoensaio 

Triglicéridos Colorimetria 

Apo A1 e Apo B Imunoturbidimétrico 

Glucose Colorimetria 

Proteínas totais Biureto 

Ferritina Imunoturbidimétrico 

Creatinina Jaffé modificado 

* Doseamento realizado no Dynex DS2 – Elisa Processing 

System (Megallan Biosciences, Chantilly, EUA); Kit Mercodia 

(Uppsala, Suécia). Apo, apolipoproteína; HDL-c, High density 

lipoprotein cholesterol; LDL-c, Low density lipoprotein 

cholesterol  

 

 Procedimento 

- Descongelar as amostras com agitação (850rpm) durante 10 minutos a 25ºC 

- Determinações em duplicado a partir da alíquota descongelada. 

 

5.4.1.2 Doseamentos Hormonais 

Determinações das concentrações de insulina e leptina. 
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 Equipamento 

- Dynex DS2 – Elisa Processing System (Megallan Biosciences, Chantilly, EUA) 

- Vórtex (Vortex-Genic 2, Scientific Industries, Nova Iorque, EUA) 

 

 Métodos de ensaio 

Leptina: Imunoensaio. Técnica de sandwich com a utilização de dois anticorpos 

monoclonais específicos. A leptina presente na amostra liga-se ao primeiro anticorpo 

que reveste a placa de microtitulação. O segundo anticorpo é biotinilado e incubado 

com um conjugado de estreptavidina-peroxidase. A cor é lida a 450 nanómetros, 

sendo que a intensidade é proporcional à quantidade de leptina. 

 

 Kit Mercodia (Uppsala, Suécia)  

 

 Reagentes 

- Coated Plate (96 poços) 

- Standards (1, 10, 25, 50 e 100 ng/ml) 

- Controls 1 e 2  

- Antibody-HRP Conjugated (12 ml) 

- Dilution Buffer (25 ml) 

- Wash Buffer  

- TMB (12 ml) 

- Stop Solution (0,2M de ácido sulfúrico) (12 ml) 

- Água tridestilada 

 

 Técnica 

Preparação dos Reagentes 

Preparação dos Calibrators (1 a 5) 

- Pipetar 750µl de Dilution Buffer para cada frasco 

- Deixar repousar durante 15 minutos à temperatura ambiente 

- Homogeneizar gentilmente no vórtex 

- Pipetar o conteúdo de cada frasco para um tubo de 2ml (numerar os tubos 

de 1 a 5) 

 

Preparação dos Controls (1 e 2) 

- Reconstituir cada um com 500µl de Dilution Buffer 

- Deixar repousar durante 15 minutos à temperatura ambiente 

- Homogeneizar gentilmente no vórtex 
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Preparação do Wash Buffer 

- Pipetar 50 ml de tampão para um balão de 1L 

- Completar o volume restante com água tridestilada 

- Homogeneizar com agitação manual 

- Deitar o tampão no reservatório adequado 

 

Procedimento 

- Descongelar a respetiva alíquota com agitação (850rpm) durante 10 minutos 

a 25ºC 

- Transferir os Controls, Antibody-HRP Conjugated, Stop Solution, TMB e 

Dilution Buffer para tubos cilíndricos de 2, 15, 15, 15 e 30 ml, respetivamente 

- Ligar o aparelho e o computador associado  

- Abrir o programa DS-Matrix e seguir as instruções que vão sendo indicadas 

para a determinação respetiva. 

 

Insulina: Imunoensaio. Técnica de sandwich direta de dois anticorpos monoclonais 

específicos contra determinantes antigénicos diferentes da molécula de insulina. O 

conjugado formado é detetado por uma reação com 3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina 

(TMB), sendo que a mesma é interrompida pela adição de um ácido, o que origina 

um ponto colorimétrico (450 nanómetros). De notar, que a intensidade da cor é 

proporcional à quantidade de insulina. 

 

 Kit Mercodia (Uppsala, Suécia)  

 

 Reagentes 

- Coated Plate (96 poços) 

- Calibrators 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (1000µl) 

- Controls L (9,17-12,4 mU/L) e H (48,1-65,1 mU/L) 

- Enzyme Conjugate 11× (peroxidase conjugated mouse monoclonal anti-insulin) 

(1,2 ml) 

- Enzyme Conjugate Buffer (12 ml) 

- Wash Buffer 21× 

- TMB (22 ml) 

- Stop Solution (0,5M de ácido sulfúrico) (7 ml) 

- Água tridestilada 
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 Técnica 

Preparação dos Reagentes 

Preparação dos Controls (1 e 2) 

- Reconstituir cada controlo com 500µl de água tridestilada 

- Deixar repousar durante 5 minutos à temperatura ambiente 

- Homogeneizar manualmente 

 

Preparação da Enzyme Conjugate 11× 

- Pipetar 12 ml de Enzyme Conjugate Buffer para um tubo de 15ml. 

- Adicionar 1,2 ml de Enzyme Conjugate 

- Homogeneizar manualmente 

 

Preparação do Wash Buffer 

- Pipetar 50ml de tampão para um balão de 1L 

- Completar o volume restante com água tridestilada 

- Homogeneizar com agitação manual 

- Deitar o tampão no reservatório adequado 

 

Procedimento 

- Descongelar a respetiva alíquota com agitação (850rpm) durante 10 minutos 

a 25ºC 

- Transferir os Calibrators, Controls, Stop Solution e TMB para tubos 

cilíndricos de 2, 2, 15 e 30 ml, respetivamente 

- Ligar o aparelho e o computador associado 

- Abrir o programa DS-Matrix e seguir as instruções que vão sendo indicadas 

para a determinação respetiva. 

 

5.4.1.3 Determinação do índice homeostatic model assessment for insulin 

resistance (HOMA-IR) 

HOMA-IR = [insulina (µU/ml) × glucose (mg/dl)]/ 405 

 

Nota: Todas as determinações constaram de um relatório (ANEXO VII) que era visto 

e assinado por um patologista clínico, sendo que o mesmo foi enviado por correio a 

todas as crianças. 
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5.4.1.4 Extração de ADN 

 Material 

- Tubo com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) tripotássico (K3) 5ml  

 

 Equipamento 

- MagNA Pure Compact Instrument (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemanha) 

- Vórtex (Vortex-Genic 2, Scientific Industries, Nova Iorque, EUA) 

- Agitador (Thermo-Shaker PHMT, Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino 

Unido) 

 

 Kit MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit (03730964001, Roche 

Diagnosis, Penzberg, Alemanha) 

 

 Técnica 

Procedimento 

- A extração do ADN será feita a partir dos leucócitos do sangue periférico 

- Descongelar a amostra em banho de água a 37ºC 

- Pipetar 900µl de sangue para um tubo de 1,5ml 

- Adicionar 100µl de soluto fisiológico e homogeneizar  

- Colocar o tubo no MagNA Pure (volume de eluição - 200µl) 

 

5.4.1.5 Genotipagem de Alguns Polimorfismos mais Comumente Associados 

à Obesidade 

5.4.1.5.1 Generalidades 

Existe a evidência que variantes comuns de um grande número de genes podem 

estar associadas à obesidade, bem como outras que evidenciaram uma associação 

negativa face à mesma condição. Baseados em alguma experiência anterior optámos por 

quatro variantes de genes mais comumente reconhecidos como fator de risco e uma como 

fator protetor.  

 

- Gene Fat Mass and Obesity-associated (FTO) rs9939609 

OMIM #612938  

Localização citogenética: 16q12.2 

O gene FTO é abundantemente expresso no hipotálamo e fígado parecendo 

desempenhar uma função no sistema nervoso central, bem como no balanço 
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energético, regulação da ingestão alimentar e adipogénese357–359. A variante 

rs9939609 foi a primeira a ser positivamente associada à obesidade360–363. 

 

- Gene Recetor da Melanocortina (MC4R) rs17782313 e rs2229616  

OMIM #155541 

Localização citogenética: 18q21.32 

Este gene faz parte da cadeia melanocortinérgica sendo expresso de forma 

abundante no sistema nervoso central, estando implicado no controlo da 

homeostasia energética, bem como no metabolismo da glucose e dos lípidos364. 

Estudos indicam que a variante rs17782313 está positivamente associada à 

obesidade365,366 enquanto a variante rs2229616 apresenta uma associação 

negativa367,368. 

 

- Gene Recetor da Leptina (LEPR) rs1137101 

OMIM # 614963 

Localização citogenética: 1p31.3 

A leptina é uma adipoquina implicada na regulação da ingestão alimentar, 

homeostasia energética e da glucose, metabolismo lipídico e função 

reprodutiva369,370. Existem evidências que a variante rs1137101 apresenta uma 

associação positiva com a obesidade371,372.  

 

- Gene Peroxisome Proliferator-activated Receptor-gamma (PPARG) - 2 

rs1801282 

OMIM # 601487 

Localização citogenética: 3p25.2 

Os recetores ativados pelo proliferador de peroxisoma (PPAR), tais como PPARG, 

são assim denominados pois ligam-se a químicos que induzem a proliferação de 

peroxisomas, organelos que contribuem para a oxidação dos ácidos gordos373. Os 

PPARG são predominantemente expressos no fígado e no tecido adiposo 

apresentando funções na regulação do metabolismo energético, metabolismo da 

glucose, estando igualmente envolvidos na diferenciação dos adipócitos374,375. 

Estudos indicam que a variante rs1801282 apresenta uma associação positiva com 

a obesidade376. 

 

 Equipamento 

- LightCycler480 System (Roche Diagnostics, Viena, Aústria) 
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- Vórtex (PVC 3000, Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino Unido) 

- Centrífuga refrigerada (Megafuge 1.0R Heraeus, Thermo Scientific, 

Langenselbold, Alemanha)  

 

 Material 

- Placas PCR LightCycler 480 96 poços (TIB Molbiol Syntheselabor, Berlim, 

Alemanha) 

- Sealing foil LightCycler 480 

- PCR Mini-cooler (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Alemanha) 

 

 Kit LightCycler FastStart DNA Master Probe (Roche Diagnosis, Berlim, 

Alemanha) 

 

 Reagentes 

- LightSNPs (TIB Molbiol Syntheselabor, Berlim, Alemanha) 

 

 Técnica 

Preparação dos Reagentes 

Preparação do DNA Master  

- Aquecer o tubo 1b a 37ºC sempre com agitação (esta etapa só é feita se o 

tubo apresentar um precipitado “reversível”) 

- Centrifugar o tubo 1a durante alguns segundos 

- Pipetar 60µl do tubo 1b para o tubo 1a 

- Agitar gentilmente com micropipeta, rotular e guardar no gelo 

 

Preparação do Reagente Mix  

- Centrifugar antes de abrir 

- Juntar 100µl solvente (H2O PCR) sempre na vertical 

- Misturar gentilmente com micropipeta e agitar no vórtex 

- Esperar 10 segundos 

- Voltar a misturar gentilmente (resuspender) 

- Guardar o produto dissolvido a 4ºC (se for para ser utilizado no dia) ou a -

20ºC (para mais tempo) 

 

Preparação do Master Mix (15µl para cada reação) 

Num tubo de reação de 1,5ml (colocado na placa arrefecida – PCR Mini-

cooler) juntar em volume: 
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- 12,4µl H2O PCR.  

- 1,6µl MgCl2 

- 1µl Reagent Mix 

- 5 µl DNA Master 

 

Procedimento 

- Pipetar 15µl do Master Mix para cada poço (placa colocada no PCR Mini-

cooler)  

- Adicionar 5µl de cada amostra de ADN 

- Selar a placa e centrifugar a 700g por 5 segundos 

- Colocar a placa no LightCycler 480 

 

Nota: nos casos em que a preparação seria utilizada para mais do que uma 

reação multiplicou-se o volume total (15µl) pelo número de reações que se 

pretendia efetuar. 
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5.4.2 CULTURA PURA DE E. COLI 

Foi efetuada uma cultura de E. coli em meio LB Broth, 300 ml, a partir de uma 

lentilha de material da referência American Type Culture Collection® (ATCC) 

11105TM. 

 

5.4.2.1 Contagem e Marcação das Bactérias 

5.4.2.1.1 Generalidades 

A citometria de fluxo é uma técnica utilizada para contar, examinar e classificar 

partículas microscópicas como por exemplo células, as quais estão suspensas num meio 

líquido em movimento (fluxo), sendo que as mesmas dispõem-se umas a seguir às outras 

interagindo com um raio luminoso com consequente geração de sinais (dispersão e/ou 

emissão de luz por fluorocromos) que são captados por detetores.  

Posteriormente, os impulsos elétricos são convertidos em sinais digitais para 

posterior análise. É uma técnica que permite igualmente estudar as características de uma 

célula sobre o ponto de vista morfológico através dos seguintes parâmetros: tamanho - 

foward scatter (FSC) que corresponde à dispersão frontal da luz e complexidade 

(granularidade) - side scatter (SSC), que corresponde à dispersão lateral da luz, bem 

como através da intensidade de fluorescência (FL).  

Na figura 31 está representado um exemplo de um gráfico obtido. 

 

 

Figura 31: Gráfico demonstrando o tamanho e a complexidade de células de E. coli 

 

O foto-sensor de dispersão frontal capta a intensidade da luz dispersa frontalmente, 

sendo que essa intensidade é proporcional ao tamanho e forma das partículas.  

O foto-sensor de dispersão lateral capta a intensidade da luz a 90ºC, sendo que a 

mesma é proporcional à complexidade, granularidade e forma das partículas. A 
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fluorescência emitida é detetada por foto-sensores que captam a luz com um comprimento 

de onda selecionado, sendo que a especificidade da deteção é controlada pela seleção do 

comprimento de onda através de uma conjugação de filtros e de espelhos denominados de 

dicroicos. De notar, que estes últimos correspondem a filtros responsáveis por dividir a 

fluorescência em várias cores (FL-1, FL-2, FL-3 e FL-4) o que permite uma análise 

multiparamétrica numa só amostra. 

 

 Equipamento 

- Citómetro de Fluxo BD Accuri (BD Biosciences, Michigan, EUA) 

 

5.4.2.1.1.1 Contagem das Bactérias Sem Marcação 

 Técnica 

Procedimento 

- Homogeneizar com agitação manual a cultura 

- Pipetar 1,0 ml de amostra para um tubo de microcentrífuga 

- Fazer uma contagem inicial do número total de bactérias por citometria de 

fluxo de forma a verificar se se ultrapassou a capacidade máxima do 

equipamento (10.000 eventos/microlitro).  

 

Nota: sempre que tal ocorreu fizeram-se diluições sucessivas com soluto 

fisiológico até se alcançar uma concentração que não excedesse o limite 

máximo. 

 

- A amostra foi dividida em dois volumes idênticos de 500µl, para: 

1- Contagem e marcação das bactérias por citometria de fluxo 

        2- Extração manual do ADN de cada tubo e posterior doseamento 

  

- Posteriormente, a partir de cada tubo fizeram-se 6 diluições seriadas (1:10) 

com soluto fisiológico. 

 

A figura 32 corresponde a um exemplo de uma representação gráfica dos 

resultados obtidos sem marcação 
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Figura 32: Resultados obtidos (citometria de fluxo) sem marcação 

 

5.4.2.1.1.2 Contagem das Bactérias com marcação 

 Kit BDTM Cell Viability Kit (BD Biosciences, California, EUA) 

  

 Reagentes 

- Laranja de tiazol (TO) – marcação de todas as células 

- Iodeto de propídio (PI) – marcação das células mortas 

 

 Técnica 

Procedimento 

- Adicionar a 500µl de amostra 5µl de TO e de PI 

           - Agitar no vórtex durante 1 minuto 

          - Incubar durante 5 minutos à temperatura ambiente 

- Fazer a leitura no citómetro  

 

Nas figuras 33 e 34 estão indicados exemplos de representações gráficas de 

resultados obtidos em citometria de fluxo com marcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 115 - 

 

Figura 33: resultados obtidos em citometria de fluxo, com marcação com TO 

 

   Figura 34: resultados obtidos em citometria de fluxo, com marcação com PI 

 

5.4.2.2 Extração Manual de ADN 

 Equipamento 

- Banho de água (Memmert, Schwabach, Alemanha) 

- Agitador com movimento orbital (Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino 

Unido) 

- Vórtex (Vortex-Genic 2, Scientific Industries, Nova Iorque, EUA) 

- Centrífuga refrigerada (Megafuge 1.0R Heraeus, Thermo Scientific, Langenselbold, 

Alemanha)    

 

 Kit PureLinkTM Microbiome DNA Purification Kit (A29790, Invitrogen, 

Carlsbad, Califórnia, EUA) 
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 Reagentes 

S1 – Lysis Buffer 

S2 – Lysis Enhancer 

S3 – Cleanup Buffer 

S4 – Binding Buffer 

S5 – Wash Buffer Concentrate 

S6 – Elution Buffer 

Etanol 96% 

 

 Técnica 

Preparação dos Reagentes 

Preparação do S5  

- Adicionar 13ml de etanol 96% ao S5  

- Homogeneizar com agitação manual 

 

Procedimento 

Preparação do lisado (figura 35) 

 

             Figura 35: Preparação do lisado 

 

- Da cultura original tiraram-se 500µl o que vai constituir a preparação do 

lisado 

- Centrifugar a amostra a 14000g durante 10 minutos 

- Descartar cuidadosamente o sobrenadante 

- Adicionar 800µl de S1  

- Resuspender no vórtex 

- Transferir a amostra para o Bead Tube 

- Adicionar 100µl de S2  

- Vórtex durante 1 minuto 

- Incubar em banho de água a 65ºC durante 10 minutos 
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- Homogeneizar agitando no agitador orbital durante 10 minutos à velocidade 

máxima  

- Centrifugar a 14000g durante 2 minutos 

- Transferir 500µl do sobrenadante para um novo tubo de microcentrífuga 

 

Adsorção do ADN à coluna (figura 36) 

- Adicionar 900µl de S4 e agitar no vórtex durante 1 minuto 

- Pipetar 700µl da mistura para um spin column tube  

- Centrifugar a 14000g durante 1 minuto 

- Descartar o eluente e repetir os dois últimos passos com a mistura 

remanescente 

 

                        Figura 36: Ligação do ADN à coluna 

 

          Lavagem e eluição do ADN (figura 37) 

- Colocar a spin column num novo tubo  

- Adicionar 500µl de S5  

- Centrifugar o tubo a 14000g durante 1 minuto e descartar o eluente 

- Centrifugar a 14000g durante 30 segundos 

- Colocar a spin column num novo tubo  

- Adicionar 100µl de S6  

- Incubar à temperatura ambiente durante 1 minuto 

- Centrifugar o tubo a 14000g durante 1 minuto 

- Descartar a coluna deixando o ADN purificado no tubo 

 

         Figura 37: Lavagem e eluição do ADN    
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5.4.2.3 DOSEAMENTO DO ADN  

- O ensaio é feito em sandwich no qual a amostra é colocada entre duas placas 

óticas de forma a realizar a medição da absorvância [260 nanómetros (nm)], sendo 

que a concentração (µg/ml) é calculada a partir da seguinte fórmula: 

 

Concentração = absorvância 260nm × 50*  

 

 Nota: *fator padrão quando utilizadas amostras de ADN 

 

- A indicação do grau de pureza do ADN foi fornecida pelo ratio 260/280nm, sendo 

que os valores ótimos variam entre 1.7-1.9. 

 

 Equipamento 

- NanoVue (GE Healthcare- Life Science®, Uppsala, Suécia) 

 

 Técnica 

Procedimento 

- Pipetar 2µl de uma amostra de referência. 

- Colocar a amostra na placa inferior na marca indicada (figura 38) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: NanoVue e localização da colocação da amostra 

 
 

- Verificar se a posição e forma da gota de amostra está correta 

- Baixar a placa superior 

- Leitura automática 

 

Nota: Após a leitura limpar as placas com um tecido macio. 
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5.4.3 Saliva 

5.4.3.1 Generalidades 

A saliva é um fluido fisiológico responsável pela manutenção da saúde e equilíbrio 

ecológico da cavidade oral, sendo considerada o “espelho” da saúde do corpo, podendo 

ser utilizada no diagnóstico de doenças sistémicas313,377–381. A utilização da saliva como 

material biológico apresenta várias vantagens pois é de fácil colheita, técnica simples e não 

invasiva313,377–381. 

De acordo com o objetivo pretendido, dois tipos de saliva podem ser analisados: 

saliva específica glandular e saliva total313,378–380. A primeira resulta essencialmente da 

saliva produzida pelas três glândulas salivares major (parótida, submandibular e 

sublingual) sendo essencialmente útil na deteção de patologias glandulares 

específicas313,379,380. A segunda é composta por uma mistura de fluídos orais (glândulas 

salivares major, minor e componentes de origem não salivar tais como o fluido 

crevicular gengival, soro, transudato da mucosa, produtos das zonas inflamadas células 

epiteliais e imunes, bactérias e seus derivados, vírus, fungos e restos alimentares313,377–380).  

A saliva e o fluido crevicular gengival são materiais muito utilizados nomeadamente 

no que diz respeito à avaliação de parâmetros associados à doença periodontal380,382,383. No 

entanto, para além das vantagens referidas anteriormente, a saliva comparativamente ao 

fluido crevicular permite uma avaliação global do estado da doença (representa uma 

amostra combinada de componentes de todos os sítios periodontais não refletindo apenas a 

análise específica de uma zona), para além da colheita única, menos dispendiosa e sem 

necessidade de equipamento especializado313,382.  

A saliva pode ser colhida com ou sem estimulação313,377,379,380,383. A saliva 

estimulada é obtida por ação mastigatória (ex.: de um cubo de parafina) ou por estimulação 

gustatória (ex.: recorrendo-se ao uso de ácido cítrico) sendo colhida num tubo estéril. Está 

menos indicada em casos de diagnóstico pois as substâncias utilizadas na estimulação 

tendem a modificar o pH e, por outro lado, apresentam menores concentrações dos 

componentes de interesse313,379,380. A saliva não estimulada é utilizada na grande maioria 

dos estudos de diagnóstico313,379,380. Do que foi referido, optámos pela saliva total não 

estimulada.  

 

 Material  

- Tubos cónicos polipropileno 15 mililitros (ml), estéreis 

- Funis de plástico 5 cm diâmetro esterilizados  

 



- 120 - 

 Condições de colheita 

- Efetuada nas Escolas de manhã no dia da observação da cavidade oral, sempre 

antes da realização do exame objetivo intraoral 

- Proibição de comer, beber ou fazer qualquer procedimento de higiene oral uma 

hora antes da colheita 

- Criança sentada ligeiramente inclinada para a frente colhendo a saliva durante 

aproximadamente 5 minutos para tubo com o auxílio de um funil ambos estéreis 

- Amostra identificada por código de barras 

- Transporte refrigerado imediato até ao Laboratório do CGMNPEM e subsequente 

congelamento a -80ºC até análise 

 

5.4.3.2 Preparação da Saliva 

 Equipamento 

- Balança (Sartorius, Mechatronics, Goettingen, Alemanha) 

- Banho de água a 37ºC (Memmert, Schwabach, Alemanha) 

- Vórtex (Vortex-Genic 2, Scientific Industries, Nova Iorque, EUA) 

- Agitador (Thermo-Shaker PHMT, Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino 

Unido) 

- Centrífuga refrigerada (Megafuge 1.0R Heraeus, Thermo Scientific, Langenselbold, 

Alemanha) 

 

 Reagentes 

- 1,4 diotreitol (DTT) 

- Água tridestilada 

 

 Técnica 

Preparação dos Regentes 

Solução extemporânea de DTT, 5× concentrado 

- Pesar 187,5 miligramas (mg) de DTT 

- Transferir para um balão de 25ml  

- Perfazer o volume com água tridestilada 

- Homogeneizar com agitação manual 

 

Procedimento 

- Descongelar a amostra em banho de água a 37ºC 

- Homogeneizar no vórtex 

- Pipetar 1,2ml para um tubo de 1,5ml 
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- Adicionar 0,3ml de DTT (concentração final do DTT na amostra - 0,15%) 

- Incubar com agitação horizontal (850rpm) durante 30 minutos a 37ºC até 

poder ser facilmente pipetada 

- Centrifugar durante 30 minutos a 17860g (velocidade máxima) a 5ºC 

- Retirar 1300 µl do sobrenadante congelando a -80ºC até análise 

- Homogeneizar o volume restante (aproximadamente 200µl)  

- Congelar a -80ºC até análise 

 

Nota:  

O sobrenadante foi utilizado para o doseamento quantitativo das citoquinas, 

enquanto o pellet foi utilizado para a extração de ADN genómico (figura 39). 

 

Figura 39: Amostra de saliva após centrifugação 

 

5.4.3.3 Doseamento Quantitativo das Citoquinas 

O doseamento das citoquinas foi realizado recorrendo-se à tecnologia Luminex. Esta, 

envolve um processo que cora microesferas de poliestireno com dois fluorocromos, sendo 

que utilizando proporções precisas dos mesmos podem ser criados 100 conjuntos diferentes 

de microesferas – cada uma delas com uma assinatura baseada num “código de cores”.  

Os kits Milliplex foram desenvolvidos com estas microesferas e fundamentam-se 

em reações de imunoensaio. Desta forma, são utilizados anticorpos de captura específicos 

para cada amostra sendo que os mesmos estão imobilizados nas microesferas através de 

ligações covalentes não reversíveis.  

Depois da ligação do analito (amostra) aos anticorpos de captura localizados na 

superfície das microesferas a deteção final é feita através de um terceiro marcador 

fluorescente, Estreptavidina-Ficoeritrina o qual está ligado ao anticorpo de deteção. O 

resultado final é um ensaio em “sandwich” realizado através de microesferas.  

O equipamento Luminex® 200TM movimenta estas esferas em fila única através de 

feixes de dois lasers diferentes, sendo que o primeiro deteta (classifica) a microesfera (o 

código de cor para o ensaio) e o segundo quantifica o sinal reportado em cada microesfera. 

Sobrenadante 

Pellet 
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De notar, que todas as determinações foram realizadas em duplicado tendo sido 

considerado como valor analítico a média aritmética obtida. 

 

 Equipamento 

- Luminex® 200TM (Austin, Texas, EUA) 

- Sonicador (associado ao Luminex) 

 

 Kit Milliplex (HCYTOMAG-60K, Millipore, Darmstadt, Alemanha) 

 

 Reagentes 

- Beads (esferas magnéticas conjugadas a anticorpos de citoquinas) 

 - Quality Control 1 e Quality Control 2 

 - Human Cytokine Standard 

 - Humam Cytokine Detection Antibodies 

 - Streptavidin-Phycoerytrin 

 - Bead Diluent 

 - Wash Buffer 

 - Assay Buffer 

 - Sheath Fluid 

- Água tridestilada 

 

 Técnica 

Preparação dos Reagentes 

Preparação das beads  

          - Sonicar cada tubo durante 30 segundos e agitar no vórtex durante 1 minuto 

                       - Adicionar ao Mixing Bottle 60µl de cada um dos 6 anticorpos 

                       - Perfazer o volume final de 3,0ml completando com Bead Diluent  

                       - Agitar no Vórtex durante 1 minuto 

 

          Preparação dos controlos 

- Reconstituir o Quality Control 1 e Quality Control 2 com 250µl de água 

tridestilada 

- Agitar invertendo várias vezes o tubo  

- Agitar no vórtex durante 10 segundos 

          - Deixar em repouso durante 10 minutos 

          - Transferir os controlos para os tubos apropriados que vêm no kit 
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Preparação da solução Wash Buffer 

- Diluir 60ml da solução Wash Buffer (10×) em 540 ml de água tridestilada 

 

Preparação do Standard 

- Reconstituir o Human Cytokine Standard com 250µl de água tridestilada  

- Agitar invertendo cada tubo várias vezes 

- Agitar no vórtex durante 10 segundos 

- Deixar em repouso durante 10 minutos 

- Transferir o Standard para o tubo apropriado que vem no kit 

- Rotular 6 tubos com as seguintes concentrações: 2.000, 400, 80, 16, 3.2 e 0 

picogramas (pg)/ml 

- Adicionar a cada um dos 6 tubos 200µl de Assay Buffer (figura 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 40: Preparação do Standard 

 

- Preparar diluições sucessivas tal como indicado na figura 41 exceto no último 

tubo (Background 0 pg/ml) 

Nota: agitar por inversão cada tubo, após a adição dos 50µl 

 

Figura 41: Diluições sucessivas do Standard 
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Procedimento 

- Adicionar 200µl da solução Wash Buffer a cada poço da placa 

- Selar e agitar a placa durante 10 minutos à temperatura ambiente 

- Decantar o Wash Buffer 

- Inverter a placa e bater levemente com a mesma várias vezes em papel 

absorvente de forma a remover o excesso de líquido 

- Adicionar 25µl de cada Standard e Controlo no poço adequado  

- Adicionar 25µl de Assay Buffer a cada poço correspondente às amostras 

- Adicionar 25µl de cada amostra no poço adequado 

- Agitar o Mixing Bottle no vórtex 

- Adicionar 25µl do Mix a cada poço (durante a adição das esferas agitar 

intermitentemente o tubo) 

- Selar e incubar a placa com agitação durante 2 horas à temperatura 

ambiente 

- Lavar a placa (repetir o procedimento duas vezes) 

- Colocar a placa no prato magnético durante 60 segundos  

- Decantar a placa de forma a remover o conteúdo dos poços 

- Inverter a placa e bater levemente com a mesma várias vezes em papel 

absorvente de forma a remover o excesso de líquido 

- Remover a placa do prato magnético 

- Adicionar 200µl de Wash Buffer a cada poço 

- Agitar durante 30 segundos e voltar a colocar no prato magnético 

- Deixar em repouso durante 60 segundos 

- Remover o conteúdo dos poços como indicado anteriormente 

- Repetir novamente o procedimento de lavagem da placa 

- Adicionar 25µl do Human Cytokine Detection Antibodies a cada poço 

- Selar e incubar a placa com agitação durante 1 hora à temperatura 

ambiente 

- Adicionar 25µl de Streptavidin-Phycoerytrin a cada poço 

- Selar e incubar a placa com agitação durante 30 minutos à temperatura 

ambiente 

- Lavar a placa (repetir o procedimento duas vezes) 

- Adicionar 150µl de Sheath Fluid a cada poço 

- Selar e agitar a placa durante 5 minutos 

- Colocar a placa no Luminex® 200TM  

- Efetuar a leitura  
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Nas figuras 42 a 47 estão indicados exemplos de curvas-padrão de cada uma das 

interleuquinas consideradas. 

 

 

Figura 42: Curva-padrão IL-1β 

 

Figura 43: Curva-padrão IL-6 
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Figura 44: Curva-padrão IL-8 

 

Figura 45: Curva-padrão IL-10 
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Figura 46: Curva-padrão IL-12p70 

 

Figura 47: Curva-padrão TNF-α 
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5.4.3.4 Extração de ADN a partir de Saliva 

 Equipamento 

- MagNA Pure Compact Instrument (Roche Diagnostics, Mannheim, 

Alemanha) 

- Vórtex (Vortex-Genic 2, Scientific Industries, Nova Iorque, EUA) 

- Agitador (Thermo-Shaker PHMT, Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino 

Unido) 

 

 Kit MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (03 730 964001, Roche 

Diagnosis, Penzberg, Alemanha) 

 

 Reagente 

- MagNA Pure Bacteria Lysis Buffer - BLB (04 659 180 001, Roche Diagnosis, 

Mannheim, Alemanha) 

 

 Técnica 

Procedimento 

- Descongelar a amostra de 200µl a 37ºC durante 5 minutos com agitação 

- Adicionar 200µl de BLB 

- Homogeneizar com micropipeta 

- Incubar a 37ºC durante 20 minutos 

- Colocar o tubo no MagNA Pure (volume de eluição - 100µl) 

 

5.4.3.5 Identificação e Quantificação de Microrganismos mais Comumente 

Associados à Doença Periodontal 

A deteção e quantificação de microrganismos foi realizada por PCR em tempo 

real (RT-PCR Real Time PCR) baseando-se na amplificação das sequências dos 

genes 16S rADN384. De notar, que todas as reações foram realizadas em duplicado 

num volume total de 20µl. O controlo negativo foi igualmente realizado em duplicado 

tendo-se substituído a amostra de ADN por H2O (free DNA). 

O processo consistiu numa incubação inicial de 5 minutos a 95ºC, seguida de 

45 ciclos de amplificação, sendo que cada ciclo apresentava 3 fases: desnaturação 

(10 segundos a 95ºC), anelamento [20 segundos, sendo que a temperatura depende 

da estirpe bacteriana (tabela 2] e amplificação (72ºC durante 22 segundos). No final 

de cada ciclo a fluorescência foi detetada pelo LightCycler 480 System.  
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Tabela 2: Primers utilizados no estudo   

Bactéria Sequência do primer 
Tamanho do 

amplicão (pb) 

Temperatura de 

anelamento (ºC) 

S. salivarius384 
GTGTTGCCACATCTTCACTCGCTTCGG 

CGTTGATGTGCTTGAAAGGGCACCATT 
544 66 

E. coli385 
TGGGAAGCGAAAATCCTG 

CAGTACAGGTAGACTTCTG 
258 58 

F. nucleatum268 
GAAGAAACAAATGACGGTAACAAC 

GTCATCCCCACCTTCCTCCT 
360 60 

T. forsythia268 
GCGTATGTAACCTGCCCGCA 

TGCTTCAGTGTCAGTTATACCT 
641 62 

P. gingivalis268 
AGGCAGCTTGCCATACTGCG 

ACTGTTAGCAACTACCGATGT 
404 60 

pb (pares de base) 

 

Após a amplificação seguiram-se as fases de melting (1 ciclo com 3 fases: 1ª 

durante 5 segundos a 95ºC, 2ª durante 1 minuto a 65ºC e uma 3ª fase contínua a 

97ºC) e de arrefecimento (1 ciclo a 40ºC). O objetivo da fase de melting consistiu na 

determinação da especificidade dos produtos de PCR. 

Para a otimização desta técnica foram sintetizados primers específicos (TIB Molbiol 

Syntheselabor, Berlim, Alemanha) para o Streptococcus salivarius, uma das 

bactérias mais comuns da cavidade oral, sendo que o resultado pode ser verificado a 

partir da curva de melting point obtida (figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Curva de melting point (S. salivarius) 
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 Equipamento 

- LightCycler480 System (Roche Diagnostics, Viena, Aústria) 

- Vórtex (PVC 3000, Grant-bio, Shepreth, Cambridgeshire, Reino Unido) 

- Centrífuga refrigerada (Megafuge 1.0R Heraeus, Thermo Scientific, Langenselbold, 

Alemanha)  

 

 Material 

- Placas PCR LightCycler 480 96 poços (TIB Molbiol Syntheselabor, Berlim, 

Alemanha) 

- Sealing foil LightCycler 480 

- PCR Mini-cooler (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Alemanha) 

 

 Reagentes 

- Primer 1 e 2 (TIB Molbiol Syntheselabor, Berlim, Alemanha) 

- Master Mix (04707516001, SYBER Green I Master, Roche Diagnosis, Berlim, 

Alemanha) 

- H2O (Dna free) (04707516001, SYBER Green I Master, Roche Diagnosis, 

Berlim, Alemanha) 

 

 Técnica 

Preparação dos Primers 1 e 2  

- O tubo contendo os primers foi centrifugado vórtex à temperatura ambiente 

à velocidade máxima durante 30 segundos 

- Juntar 100µl H2O (DNA free) a cada tubo sempre na vertical 

- Homogeneizar gentilmente com micropipeta 

- Esperar 10 segundos e voltar a misturar 

 

Preparação do Master Mix (15µl para cada reação) 

Num tubo de reação de 1,5ml (colocado na placa arrefecida - PCR Mini-

cooler) juntar em volume e pela seguinte ordem: 

- 3µl H2O PCR.  

- 1µl do primer 1 

- 1µl do primer 2 

- 10µl Master Mix  

 

No final, misturar gentilmente com micropipeta 
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Nota: nos casos em que a preparação foi para mais do que uma reação 

multiplicou-se o volume total (15µl) pelo número de reações que se pretendia 

realizar. 

 

Procedimento 

- Pipetar 15µl do Master Mix para cada poço (placa colocada no PCR Mini-

cooler) 

- Adicionar 5µl de cada amostra de ADN 

- Selar a placa de PCR 

- Centrifugar a placa a 1500g por 2 minutos 

- Colocar a placa no LightCycler 480  

- Fazer a análise correspondente à quantificação absoluta 

 

 Técnicas de quantificação 

Existem vários tipos de métodos para quantificar a expressão génica por PCR em 

tempo real, sendo que cada um é caracterizado tendo em consideração o requisito, 

complexidade e fiabilidade. Contudo, é possível agrupar os mesmos em duas técnicas 

principais de análise: quantificação absoluta e quantificação relativa. A quantificação 

absoluta permite quantificar uma única sequência alvo e expressar o resultado final como 

um valor absoluto (exemplo, carga viral – número de cópias/ml), sendo rotineiramente 

utilizada em áreas de pesquisa como a virologia e microbiologia. A quantificação relativa 

compara os níveis de duas sequências alvo diferentes numa única amostra e expressa o 

resultado final como um ratio. 

 

TÉCNICA DE QUANTIFICAÇÃO ABSOLUTA 

 No presente trabalho será utilizada a técnica de quantificação absoluta. Esta 

análise pode ser sempre realizada desde que exista um programa de amplificação, sendo 

que este módulo apenas considera os valores de fluorescência medidos na fase de 

crescimento exponencial (log-linear phase) do processo de amplificação. O perfil da reação 

contém três fases: inicial (lag), exponencial (log-linear) e uma fase final (plateau).  

Para se quantificar de forma absoluta uma determinada amostra é necessário a 

construção prévia de uma curva-padrão, sendo que a mesma indica de forma precisa o 

número de cópias de bactérias e o doseamento real do ADN total. Numa curva-padrão as 

concentrações das amostras consideradas como padrões são traçadas em relação aos 

crossing points (Cps) das amostras, sendo que o eixo X representa o log da concentração-

alvo inicial e o eixo Y representa o Cp em ciclos (figura 49). O Cp corresponde ao ponto em 

que o produto amplificado é visível pela primeira vez.  
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Figura 49: Construção da curva-padrão 

 

No nosso caso em particular o método de apresentação da curva-padrão - second 

derivative maximum method - baseia-se numa linha de regressão não linear (polinomial). 

Para que a curva-padrão seja validada é necessário a avaliação do slop (inclinação da 

curva) sendo que o mesmo é também referido como a eficiência da reação de 

amplificação. Numa reação de amplificação perfeita a curva-padrão deveria apresentar 

uma eficiência de 2 (slop equivalente a -3,3) e um valor de erro inferior a 0,2. A figura 50 

corresponde a um exemplo de uma curva-padrão obtida. 

 

             Figura 50: Curva-padrão E. coli 

 

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Salvo indicação em contrário, as análises estatísticas foram realizadas com o 

software estatístico SPSS for Windows (SPSS Inc., Chicago, versão 24). Os dados 

ausentes foram ignorados e os outliers foram incluídos nas estatísticas. 

As estatísticas descritivas para os parâmetros antropométricos e bioquímicos/clínicos 

foram calculadas para as categorias de corpulência definidas pelos critérios da IOTF, assim 
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como para a etnicidade e sexo. Para dados contínuos, e sempre que as médias em 

comparação eram proporções ou percentagens independentes, a significância estatística 

das diferenças foi avaliada através do teste z para proporções. Para os outros casos de 

dados contínuos a comparação pareada de médias de amostras independentes foi realizada 

através do teste t de Student, após confirmação genérica dos seus pressupostos. Sempre 

que justificado, as significâncias dos testes foram ajustadas através da correção de Dunn-

Bonferroni. 

Relativamente aos dados antropométricos, como os pressupostos paramétricos não 

se verificaram totalmente, utilizou-se a correlações de Spearman para avaliar a relação 

entre as medidas antropométricas e o zIMC e % massa gorda. Por outro lado, a ANOVA de 

Kruskal-Wallis, o teste de Mann-Whitney e o teste de médias de Mood foram utilizados 

para comparações de grupos independentes.  

Os modelos para a classificação dos diferentes graus de % de massa gorda e para 

a predição do valor absoluto deste parâmetro foram ajustados por meio da análise de 

regressão logística multinomial/binomial e rede neural. De seguida, as medidas de % 

massa gorda previstas pelo nosso modelo foram comparadas com os valores calculados a 

partir de equações previamente publicadas. As diferenças entre os valores de % massa 

gorda previstos pelos modelos e os medidos (reais) foram analisadas pelo teste t de 

Student. 

As relações entre as variáveis antropométricas e bioquímicas foram avaliadas por 

meio do coeficiente de correlação parcial, regressão linear múltipla por passos 

(bidirecional) e regressão logística por passos. Ambas as análises de regressão foram 

hierarquicamente ajustadas para a idade, sexo e etnia. A regressão linear ajustada por 

passos utilizou o valor p da estatística F como critério de inserção das variáveis 

independentes (0,5) ou remoção (0,10). Como variáveis dependentes utilizaram-se os 

parâmetros bioquímicos/clínicos pediátricos (perfil lipídico e LDL oxidada), enquanto as 

variáveis independentes (covariáveis) foram os parâmetros antropométricos (IMC, zIMC, 

perímetros do braço, abdominal, anca e perna e relações perímetro abdominal/perímetro da 

anca e perímetro abdominal/estatura. As razões de chance associadas às regressões 

logísticas foram calculadas utilizando como variáveis binomiais dependentes cada fator de 

risco bioquímico/clínico, e como variáveis binomiais independentes os parâmetros 

antropométricos.  

A estatística do qui-quadrado de Pearson foi utilizada para avaliar as diferenças 

entre resultados categóricos e para examinar as diferenças de distribuição alelo/genótipo 

entre as categorias, assim como para testar o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O tipo 

principal de dominância alélica foi determinada usando a relação entre a dominância e os 

efeitos aditivos. O tamanho do efeito para o alelo polimórfico no zIMC foi classificado de 
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acordo com os seguintes pontos de corte: efeito muito fraco (|x| < 0,5), efeito fraco (0,5 < 

|x| < 0,2), efeito médio (0,8 > |x| > 0,2), e efeito forte (|x| > 0,8). Considerou-se uma 

diferença como estatisticamente significativa sempre que p < 0,05. 

Para dados contínuos, e sempre que as médias em comparação eram proporções ou 

percentagens independentes, a significância estatística das diferenças foi avaliada através 

do teste z para proporções. Para os outros casos de dados contínuos a comparação 

pareada de médias de amostras independentes foi realizada através do teste t de Student, 

após confirmação genérica dos seus pressupostos. Para avaliar as diferenças entre 

resultados categóricos foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson. Considerou-se 

uma diferença como estatisticamente significativa sempre que p < 0,05. 

 

5.6 ÉTICA E DEONTOLOGIA 

Os laboratórios do CGMNPEM sendo de acesso condicionado e a utilização de 

códigos de barras em todo o material que aí é manipulado estão em concordância com as 

normas da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

É igualmente importante ressalvar que qualquer estudo de Investigação Clínica em 

Crianças pressupõe, para além da validade científica, um certo número de condicionantes, 

nomeadamente que o acompanhamento seja feito por um Médico com formação em 

Pediatria. 

Todos os trabalhos aqui citados foram submetidos e aprovados pela Direção-Geral 

da Saúde, pelo Ministério da Ciência e da Educação e pela Comissão de Ética do 

Hospital Central Garcia de Orta (Anexo VIII) de acordo com os Princípios da Declaração 

de Helsínquia.  

O Consentimento Informado Escrito está indicado no Anexo IX, sendo que 

apenas participaram no estudo as crianças cujos Pais/Encarregados de Educação 

assinaram o referido documento. 
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NOTA: as tabelas e figura suplementares estão no Anexo 10 



- 147 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 

 

 

 

 



- 148 - 

 



- 149 - 

 



- 150 - 

 



- 151 - 

 



- 152 - 

 



- 153 - 

 



- 154 - 

 



- 155 - 

 



- 156 - 

 



- 157 - 

 



- 158 - 

 



- 159 - 

 



- 160 - 

 



- 161 - 

 



- 162 - 

 



- 163 - 

 



- 164 - 

 



- 165 - 

 

NOTA: as tabelas suplementares estão no Anexo 11 
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NOTA: as tabelas suplementares estão no Anexo 12 
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6.1 RESULTADOS 

 

A população-alvo foi caracterizada a partir da avaliação de parâmetros clínicos, 

bioquímicos, genéticos e microbiológicos. Para uma melhor exposição e compreensão 

dos resultados a caracterização da mesma foi realizada de forma sequencial, tendo sido 

primeiramente feita uma avaliação geral tendo em conta a classificação de acordo com o 

género e com os critérios preconizados pela IOTF.  

Posteriormente, as mesmas crianças foram avaliadas de forma específica em 

relação à ausência ou presença de gengivite de acordo com os grupos de casos e controlo. 

 

6.1.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL  

6.1.1.1. RESULTADOS CLÍNICOS 

6.1.1.1.1 Antropometria e Bioimpedância 

A descrição das características antropométricas e de bioimpedância numa amostra de 300 

crianças com uma idade média de 9,42 ± 0,57 anos estão pormenorizados na tabela 3. No 

que diz respeito à corpulência (segundo os critérios preconizados pela IOTF) os resultados 

mostram que aproximadamente 60% das crianças apresentam corpulência normal 

enquanto 40% têm excesso de peso/obesidade. No que se refere ao género, a 

proporção entre os dois sexos é idêntica. Finalmente, em relação à gengivite, há um 

predomínio de crianças com esta patologia (58%). Da análise atenta da mesma tabela 

verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas (teste t, p < 0,05) em 

todos os parâmetros avaliados, exceto na idade (teste t, p > 0,05), entre as crianças 

com desenvolvimento estaturo-ponderal adequado ao género e à idade e as com 

excesso de peso/obesidade, com estas últimas a apresentarem valores mais elevados do 

que as primeiras, e como é expectável valores inferiores da % do aparelho músculo-

esquelético. Contudo, com as exceções da relação perímetro abdominal/perímetro anca, % 

do aparelho músculo-esquelético e valores do metabolismo basal, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas (teste t, p > 0,05) entre indivíduos do sexo 

masculino e feminino.  

No que diz respeito à presença ou ausência de gengivite os valores médios e os 

desvios-padrão são muito homogéneos em todos os parâmetros com exceção da idade 

(teste t, p < 0,05) onde as diferenças são estatisticamente significativas, sendo que as 

mesmas não têm relevância clínica.  



- 182 - 

Tabela 3. Descrição das características antropométricas e de bioimpedância (segundo a IOT, por género e pela ausência ou presença de gengivite) da 

população em estudo 

 Total  IOTF¥  Género  Gengivite 

   Corpulência 

normal 

Excesso de 

peso/obesidade 

 Masculino Feminino  Não Sim 

 (n = 300)  (n = 179)  (n = 121)  (n = 153) (n = 147)  (n = 126) (n = 174) 

Característica Média ± DP     Média ± DP    Média ± DP     Média ± DP    Média ± DP    Média ± DP  Média ± DP 

Idade (anos) 9,42 ± 0,57      9,42 ± 0,53a    9,42 ± 0,62a     9,44 ± 0,58*     9,40 ± 0,56*     9,34 ± 0,531     9,48 ± 0,592 

Antropometria           

Peso (Kg)  36,40 ± 7,77     31,62 ± 4,47a  43,37 ± 6,12b     36,60 ± 8,58*   36,20 ± 6,86*   36,29 ± 7,631   36,49 ± 7,901 

Estatura (cm) 138,43 ± 6,84   137,18 ± 7,14a   140,25 ± 5,95b   138,37 ± 7,28* 138,49 ± 6,36*   138,01 ± 6,701 138,73 ± 6,941 

IMC (Kg/m2)  18,88 ± 3,10   16,74 ± 1,37a  21,98 ± 2,14b     18,96 ± 3,31*   18,79 ± 2,87*   18,93 ± 3,051   18,84 ± 3,141 

zIMC 0,89 ± 1,02     0,20 ± 0,68a    1,90 ± 0,43b       0,91 ± 1,06*     0,87 ± 0,99*     0,92 ± 1,011     0,86 ± 1,031 

P. abdominal (cm)  65,18 ± 8,42   59,93 ± 4,78a  72,82 ± 6,50b     65,83 ± 8,47*   64,50 ± 8,34*   64,73 ± 8,391   65,50 ± 8,441 

P. anca (cm)   73,34 ± 7,50   68,80 ± 4,77a  80,01 ± 5,53b     73,50 ± 7,80*   73,19 ± 7,20*   73,36 ± 7,381   73,34 ± 7,611 

P. abdominal / P. anca 0,89 ± 0,06    0,87 ± 0,06a    0,91 ± 0,06b       0,89 ± 0,05*      0,88 ± 0,07**     0,88 ± 0,061    0,89 ± 0,061 

P. abdominal /Estatura 0,47 ± 0,07    0,43 ± 0,05a    0,52 ± 0,04b       0,47 ± 0,07*    0,47 ± 0,06*     0,47 ± 0,061    0,47 ± 0,071 

P. braço (cm) 21,9 ± 2,90    20,0 ± 1,60a    24,5 ± 2,20b       22,0 ± 3,30*  21,7 ± 2,4*     21,8 ± 2,801    21,9 ± 3,001 

P. perna (cm) 
 

29,3 ± 3,20    27,6 ± 2,20a    31,8 ± 2,70b       29,6 ± 3,50*  29,1 ± 2,9*     29,3 ± 3,301    29,4 ± 3,101 

Bioimpedância           

Massa gorda (%)   23,50 ± 7,67  18,32 ± 4,78a 31,00 ± 3,97b     23,21 ± 7,59*  23,81 ± 7,77*   23,91 ± 7,431 23,21 ± 7,851 

Músculo-esquelético (%)  31,65 ± 2,61  32,32 ± 2,80a 30,69 ± 1,94b     32,12 ± 2,77*   31,17 ± 2,35**   31,45 ± 2,531 31,80 ± 2,661 

Calorias em repouso (Kcal/dia)   1224 ± 111      1167 ± 78a     1307 ± 99b      1256 ± 125* 1191 ± 84**   1220 ± 1051 1227 ± 1161 

¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo subscrito são 

estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. DP, desvio-padrão; IMC, índice de massa corporal; n, 

número de crianças. P, perímetro; zIMC, IMC z-score 
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6.1.1.1.2 Cavidade Oral 

Os resultados relativos à avaliação da cavidade oral foram divididos em duas partes: 

história dentária e exame objetivo intraoral. De notar, que em ambos os casos apenas 

serão apresentados os resultados dos parâmetros considerados mais relevantes tendo em 

conta o objetivo do presente estudo.  

 

6.1.1.1.2.1 História Dentária 

A tabela 4 refere os resultados dos parâmetros analisados: hábitos de escovagem, 

hemorragia à mesma e frequência na consulta de medicina dentária.  

 

6.1.1.1.2.1.1 Hábitos de Escovagem 

A análise atenta da mesma tabela mostra-nos que, no que diz respeito à 

escovagem, 68% das crianças escovavam os dentes todos os dias, 54% sempre antes 

de dormir e que 8,3% das crianças nunca faz uma higiene oral antes de dormir. De 

notar, que não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em crianças de 

género e corpulência diferentes. Contudo, quando se tem em consideração a ausência ou 

presença de gengivite constatou-se que estas últimas apresentam uma percentagem 

de ausência de escovagem que é aproximadamente o dobro das primeiras, e mais 

ainda, se tivermos em linha de conta as que escovam poucas vezes, a percentagem é 

aproximadamente o triplo, sendo que as diferenças encontradas são estatisticamente 

significativas (teste t, p = 0,019).  

 

6.1.1.1.2.1.2 Hemorragia à escovagem 

Relativamente à presença de hemorragia aquando da escovagem, 44,7% do total 

referiram esta situação. Aquando da categorização de acordo com a corpulência, género e 

ausência ou presença de gengivite, apenas se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas (teste t, p < 0,01) em relação ao género, existindo uma maior 

percentagem de crianças do sexo feminino (57,8%) comparativamente aos do sexo 

masculino (32,7%). 

 

6.1.1.1.2.1.3 Frequência na Consulta de Medicina Dentária 

Os resultados também demonstram que a grande maioria das crianças (89,7%) 

comparece pelo menos uma vez por ano a uma consulta de medicina dentária embora 

10,3% tenha referido que nunca o fez. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre crianças com corpulência e géneros diferentes, bem como entre as que 

apresentam ou não gengivite (teste t, p > 0,05). 
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Tabela 4. Dados da história dentária (segundo a IOTF, por género e pela ausência ou presença de gengivite) da população em estudo. 

 Escova todos os dias  Escova antes de deitar  Hemorragia à 

escovagem 

 Frequência no dentista 

 Não Sim   Nunca Poucas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Sempre   Não Sim   Nunca 1 vez 

ano 

+ 1 vez 

ano 

 

 n  

(%) 

n  

(%) Χ2 

 n  

(%) 

n  

(%) 

n  

(%) 

n  

(%) Χ2 

 n  

(%) 

n  

(%) 
Χ2 

 n  

(%) 

n  

(%) 

n  

(%) Χ2 

Total 96 

(32) 

204 

(68) 
 

 25 

(8,3) 

32 

(10,7) 

81 

(27,0) 

162 

(54) 
 

 166 

(55,3) 

134 

(44,7) 
 

 31 

(10,3) 

122 

(40,7) 

147 

(49%) 
 

IOTF¥                 

Corpulência 

normal 

56 

(31,3) 

123 

(68,7) 
0,784 

 15 

(8,4) 

19 

(10,6) 

44 

(24,6) 

101 

(56,4) 
0,866 

 79 

(44,1) 

100 

(55,9) 
0,762 

 19 

(10,6) 

69 

(38,5) 

91 

(50,8) 
0,673 

Excesso de peso/ 

obesidade 

40 

(33,1) 

81 

(66,9) 

 10 

(8,3) 

13 

(10,7) 

37 

(30,6) 

61 

(50,4) 

 66 

(54,5) 

55 

(45,4) 

 13 

(10,7) 

52 

(43,0) 

56 

(46,3) 

Género                   

Masculino 45 

(29,4) 

108 

(70,6) 
0,392 

 9 

(5,9) 

15 

(9,8) 

46 

(30,1) 

83 

(54,2) 
0,33 

 103 

(67,3) 

50 

(32,7) 
<0,01 

 15 

(9,8) 

61 

(39,9) 

77 

(50,3%) 
0,96 

Feminino 50  

(34,0) 

97 

(66,0) 

 16 

(10,9) 

17 

(11,6) 

35 

(23,8) 

79 

(53,7) 

 62 

(42,2) 

85 

(57,8) 

 17 

(11,6) 

60 

(40,8) 

70 

(47,6) 

Gengivite                   

Não 32 

(25,4) 

94 

(74,6) 
0,060 

 6 

(4,8) 

5 

(3,9) 

35 

(27,8) 

80 

(63,5) 
0,019 

 73 

(57,9) 

53 

(42,1) 
0,837 

 14 

(11,1) 

51 

(40,5) 

61 

(48,4) 
0,965 

Sim 63 

(36,2) 

111 

(63,8) 

 19 

(10,9) 

27 

(15,5) 

46 

(26,4) 

82 

(47,1) 

 92 

(52,9) 

82 

(47,1) 

 18 

(10,3) 

70 

(40,2) 

86 

(49,4) 

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste qui quadrado de Pearson. As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05. ¥De acordo com os cut-

offs da World Obesity/Policy & Prevention. n, número de crianças. 
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6.1.1.1.2.2 Exame Objetivo Intraoral  

Foram considerados como relevantes os parâmetros cárie, raízes retidas, índices 

de placa, cálculo e hemorragia gengival. Os resultados dos dois primeiros parâmetros 

estão indicados na tabela 5, enquanto os restantes encontram-se na tabela 6. 

 

6.1.1.1.2.2.1 Cárie e Raízes Retidas 

Os dados analisados demonstram que respetivamente 36,7% e 9,7% das crianças 

apresentavam estas condições. 

 

Tabela 5. Dados do exame objetivo intraoral (segundo a IOTF, por género e pela 

ausência ou presença de gengivite) da população em estudo 

 Cárie  Raízes Retidas 

 Não Sim   Não Sim  

 n (%) n (%) Χ2  n (%) n (%) Χ2 

Total 181  

(60,3) 

119  

(36,7) 
 

 271  

(90,3) 

29  

(9,7) 
 

IOTF¥        

Corpulência normal 103  

(57,5) 

76  

(42,5) 
0,410 

 158  

(88,3) 

21  

(11,7) 
0,135 

Excesso de peso/ 

Obesidade 

75  

(62,0) 

46  

(38,0) 

 113  

(93,4) 

8  

(6,6) 

Género        

Masculino 97  

(63,4) 

56  

(36,6) 
0,203 

 143  

(93,5) 

10  

(6,5) 
0,059 

Feminino 82  

(55,8) 

65  

(44,2) 

 128  

(87,1) 

19  

(12,9) 

Gengivite        

Não 77  

(61,1) 

44  

(38,9) 
0,556 

 115  

(91,3) 

11  

(8,7) 
0,625 

Sim 101  

(58,0) 

73  

(42,0) 

 156  

(89,7) 

18  

(10,3) 

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste de qui quadrado de Pearson. As 

diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05. ¥De acordo com os cut-

offs da World Obesity/Policy & Prevention; n, número de crianças. 

 

Da análise atenta da tabela 5 verifica-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (teste Χ2, p > 0,05) entre crianças com corpulência e género diferentes, 

bem como entre as que apresentam diagnóstico positivo ou negativo para a gengivite. 
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Contudo, verifica-se uma maior prevalência das condições cárie e raízes retidas em 

indivíduos do sexo feminino (44,2% e 12,9%, respetivamente) comparativamente aos do 

sexo masculino (36,6% e 6,5%). A figura 51 corresponde a um exemplo da cavidade oral de 

uma criança que apresenta lesões de cárie.  

 

Figura 51: Cavidade oral de criança com lesões de cárie 

 

6.1.1.1.2.2.2 Índices de Placa, Cálculo e Hemorragia Gengival 

Os dados obtidos demonstram que não existem diferenças estatisticamente 

significativas em nenhum dos parâmetros analisados entre crianças com corpulência 

normal e as com excesso de peso/obesidade (teste t, p > 0,05), sendo que as 

conclusões são idênticas quando as mesmas são classificadas tendo em 

consideração o género (teste t, p > 0,05). Quando a avaliação é feita tendo em conta a 

ausência ou presença de gengivite verificam-se diferenças estatisticamente significativas 

(teste t, p < 0,05) no parâmetro índice de placa, com as crianças com gengivite a 

apresentarem valores médios e de desvio-padrão mais elevados do que aquelas que 

não apresentam esta condição (0,61 ± 0,37 e 0,41 ± 0,28, respetivamente). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nos restantes parâmetros (teste t, p < 

0,05). A figura 52 A e B corresponde à cavidade oral de uma criança sem e com gengivite. 

 

 A          B 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 52 A e B: Cavidade oral de criança sem e com gengivite, respetivamente 
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Tabela 6. Dados índice placa, cálculo e hemorragia gengival (segundo a IOTF, por género e pela ausência ou presença de 

gengivite) da população em estudo 

 Total  IOTF¥  Género  Gengivite 

  

 Corpulência 

normal 

Excesso de 

peso/obesidade 

 Masculino Feminino  Não Sim 

 (n = 300)  (n = 179) (n = 121)  (n = 153) (n = 147)  (n = 126) (n = 174) 

Índice Média ± DP    Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP  Média ± DP  Média ± DP Média ± DP 

IP 0,53 ± 0,35  0,53 ± 0,33a 0,52 ± 0,37a  0,55 ± 0,36* 0,50 ± 0,33*  0,41 ± 0,281 0,61 ± 0,372 

IC 0,10 ± 0,14  0,10 ± 0,14a 0,10 ± 0,13a  0,11 ± 0,12* 0,08 ± 0,15*  0,09 ± 0,141 0,10 ± 0,131 

IHG (%) 4,94 ± 7,14  4,90 ± 6,62a 4,99 ± 7,88a  5,05 ± 7,63* 4,82 ± 6,64*   0,00 ± 0,00   8,47 ± 7,60 

¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o 

mesmo subscrito são estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. DP, 

desvio-padrão; IC, índice cálculo; IHG, índice hemorragia gengival; IP, índice de placa. 
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6.1.1.2 RESULTADOS BIOQUÍMICOS 

6.1.1.2.1 Doseamento Quantitativo de Citoquinas 

Na tabela 7 estão indicados os dados relativos ao doseamento quantitativo das 

citoquinas IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNF-α de uma amostra de 217 salivas. 

Tal como nos resultados clínicos as crianças foram classificadas de acordo 

com os critérios preconizados pela IOTF (corpulência normal n = 108; excesso de 

peso/obesidade n = 109), género (sexo masculino n = 112; sexo feminino n = 105), 

bem como pela ausência ou presença de gengivite (n = 96 e n = 121). 

 Os resultados indicam que não existem diferenças estatisticamente 

significativas nos níveis de IL-1β, IL-6, IL-8 e IL-10 entre crianças com 

corpulência e género diferentes, bem como entre as que apresentam diagnóstico 

negativo ou positivo para a gengivite (teste t, p > 0,05).  

Os dados obtidos demonstram também que não existem diferenças 

estatisticamente significativas nos níveis de IL-12p70 e TNF-α aquando da 

categorização das crianças de acordo com o género e, no caso do TNF-α 

igualmente pela ausência ou presença de gengivite. 

Contudo, verificam-se diferenças estatisticamente significativas (teste t, p < 

0,05) nos níveis de IL-12p70 e TNF-α entre as crianças com corpulência normal e 

as com excesso de peso/obesidade, com estas últimas a apresentarem valores 

estatisticamente inferiores comparativamente às primeiras (corpulência normal: 10,42 

± 5,92 e 0,32 ± 0,55, respetivamente e excesso de peso/obesidade: 8,91 ± 4,66 e 0,18 

± 0,25, respetivamente). 

Quando a divisão é realizada tendo em consideração a ausência ou presença 

de gengivite verificam-se diferenças estatisticamente significativas nos níveis de 

IL-12p70 com as crianças com esta patologia a apresentarem níveis mais 

elevados comparativamente às que não apresentam a condição (sem gengivite: 

8,76 ± 4,15; com gengivite: 10,38 ± 6,08). 
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Tabela 7. Doseamento citoquinas (segundo a IOTF, por género e pela ausência ou presença de gengivite) 

 Total  IOTF¥  Género  Gengivite 

 

  Corpulência 

normal 

Excesso de 

peso/obesidade 

 Masculino Feminino  Não Sim 

Citoquina (n = 217)  (n = 108) (n = 109)  (n = 112) (n = 105)  (n = 96) (n = 121) 

(pg/ml)   Média ± DP   Média ± DP  Média ± DP    Média ± DP     Média ± DP    Média ± DP  Média ± DP 

IL-1β  29,89 ± 39,52  33,58 ± 44,57a   26,24 ± 33,58a  31,48 ± 45,94*      28,19 ± 31,39*    26,11 ± 27,551 32,89 ± 46,791 

IL-6   6,63 ±14,75    8,30 ± 20,33a     4,97 ± 4,50a       5,64 ± 6,34*        7,69 ± 20,18*    4,80 ± 5,571   8,08 ± 19,041 

IL-8  183,81 ± 160,73  191,35 ± 167,41a 176,34 ± 154,24a  199,61 ± 182,70*    166,96 ± 132,19*  165,37 ± 111,01 198,44 ± 190,421 

IL-10  2,57 ± 1,03  2,59 ± 1,07a 2,56 ± 0,99a       2,65 ± 1,08*        2,50 ± 0,98*    2,58 ± 0,841 2,57 ± 1,161 

IL-12p70      9,66 ±5,36    10,42 ± 5,92a 8,91 ± 4,66b       9,69 ± 6,19*        9,63 ± 4,34*    8,76 ± 4,151   10,38 ± 6,082 

TNF-α 0,25 ± 0,43      0,32 ± 0,55a 0,18 ± 0,25b       0,28 ± 0,52*        0,21 ± 0,32*    0,29 ± 0,371     0,21 ± 0,471 
¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo subscrito 

são estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. DP, desvio-padrão; IL, interleuquina; n; 

número de crianças; TNF-α, fator de necrose tumoral alfa; β, beta. 
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6.1.1.2.2 Análises Bioquímicas 

 Os resultados obtidos a partir dos doseamentos bioquímicos de 209 

amostras de sangue estão pormenorizados na tabela 8, sendo que as crianças foram 

categorizadas tendo em consideração os critérios definidos pela IOTF (corpulência 

normal n = 124; excesso de peso/obesidade n = 85), género (sexo masculino n = 110; 

sexo feminino n = 99), bem como a ausência ou presença de gengivite (n = 95 e n= 

114).  

Os dados indicam que os indivíduos com excesso de peso/obesidade 

apresentam valores médios significativamente (teste t, p < 0,05) mais elevados 

de triglicéridos, APO B, glucose, ferritina, leptina, insulina e HOMA-IR, e valores 

médios inferiores de HDL-c e APO A1 comparativamente com aqueles que 

apresentam um desenvolvimento estaturo ponderal adequado ao sexo e à idade. Não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (teste t, p > 0,05) nos 

níveis de colesterol total, LDL-c, creatinina e proteínas totais.  

Quando as crianças são classificadas tendo em consideração o género 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas (teste t, p < 0,05) nos 

parâmetros HDL-c, APO A1, glucose creatinina, e proteínas totais, sendo que as 

raparigas apresentaram, com exceção das proteínas totais, valores médios mais 

baixos do que os rapazes.  

Relativamente à ausência ou presença da condição gengivite verificou-se 

que não existiam diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos 

parâmetros bioquímicos analisados (teste t, p > 0,05). 
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Tabela 8. Descrição das características bioquímicas (segundo a IOTF, por género e pela ausência ou presença de gengivite) da população em estudo 

 Total  IOTF¥  Género  Gengivite 

 

  Corpulência 

normal 

Excesso de 

peso/obesidade 

 Masculino Feminino  Não Sim 

 (n = 209)  (n = 124) (n = 85)  (n = 110) (n = 99)  (n = 95) (n = 114) 

Característica      Média ± DP    Média ± DP  Média ± DP     Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP 

Colesterol total (mg/dl)    167,8 ± 29,0  170,6 ± 28,5a   163,7 ± 29,2a   169,5 ± 28,1* 166,0 ± 29,8*  164,2 ± 28,21    170,9 ± 29,31 

LDL–c (mg/dl)      93,1 ± 24,7    91,0 ± 23,0a  96,1 ± 26,9a     93,2 ± 25,1*   93,1 ± 24,5*    90,8 ± 26,11 95,0 ± 23,51 

HDL-c (mg/dl)      57,0 ± 11,0    61,0 ± 11,0a     52,0 ± 10,0b     59,0 ± 12,0*  55,0 ± 9,0**    56,0 ± 11,01 58,0 ± 12,01 

Triglicéridos (mg/dl)      62,8 ± 27,1    55,7 ± 21,9a  73,0 ± 30,6b     60,1 ± 30,2*   65,8 ± 23,0*    62,7 ± 23,91 62,9 ± 29,71 

APO A1 (g/L)      1,34 ± 0,19    1,38 ± 0,19a  1,27 ± 0,16b     1,38 ± 0,20*    1,29 ± 0,17**    1,34 ± 0,171 1,33 ± 0,211 

APO B (g/L)      0,72 ± 0,15    0,70 ± 0,14a  0,75 ± 0,16b     0,72 ± 0,16*   0,73 ± 0,14*    0,70 ± 0,161 0,74 ± 0,151 

Glucose (mg/dl)      78,2 ± 10,3    76,4 ± 10,4a     80,8 ± 9,7b     79,8 ± 10,2*    76,4 ± 10,2**    78,8 ± 10,01 77,7 ± 10,61 

Creatinina (mg/dl)      0,59 ± 0,09    0,58 ± 0,08a  0,60 ± 0,09a     0,60 ± 0,09*    0,58 ± 0,08**    0,58 ± 0,091 0,60 ± 0,091 

Proteínas totais (mg/dl)      7,12 ± 0,74    7,17 ± 0,79a  7,04 ± 0,65a     7,01 ± 0,73*    7,24 ± 0,74**    7,01 ± 0,541 8,21 ± 8,671 

Ferritina (ng/ml)      43,29 ± 29,24    38,95 ± 20,19a  49,52 ± 37,97b     46,20 ± 34,90*   40,06 ± 29,95*    42,99 ± 19,821 43,54 ± 35,291 

Leptina (ng/ml)(1)    11,96 ± 9,35    4,35 ± 2,79a   15,95 ± 9,11b   10,63 ± 9,84* 13,65 ± 8,51*  13,58 ± 7,381 10,88 ± 10,381 

Insulina (µU/ml)(1)      6,94 ± 6,99    3,81 ± 1,82a  8,51 ± 8,04b     6,73 ± 7,92*   7,20 ± 5,79*    7,16 ± 7,191 6,80 ± 6,911 

HOMA-IR      1,41 ± 1,59    0,67 ± 0,30a  1,79 ± 1,84b     1,34 ± 1,71*      1,50 ± 1,45*     1,55 ± 1,891      1,32 ± 1,371 
¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. (1) n = 96, 32, 64, 52, 44, 39 e 57 para total, corpulência normal, excesso de 

peso/obesidade, masculino, feminino, sem e com gengivite, respetivamente. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo 

subscrito são estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. Apo, apolipoproteína; DP, desvio-

padrão; HDL-c, high density lipoprotein cholesterol; LDL-c, low density lipoprotein cholesterol, n, número de crianças. 
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6.1.1.3 RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 

6.1.1.3.1 Quantificação do número de células de E. coli 

A quantificação do número absoluto de células de E. coli a partir de uma 

cultura pura foi realizada por citometria de fluxo, Como indicado nos materiais e 

métodos foi pipetado 1,0ml de uma cultura pura de E. coli sendo que 500µl foram 

utilizados para a contagem de células e 500µl para a extração e doseamento de ADN. 

Os resultados indicam que neste volume existiam 1,02×107 cópias/ml, tendo-se 

obtido uma concentração de 30 nanogramas/ml de ADN. De notar, que o grau de 

pureza obtido foi de 1,8, o que significa que está dentro do intervalo considerado 

como ótimo. Posteriormente, foram realizadas 6 diluições sucessivas, tendo sido 

igualmente feita a quantificação, bem como a extração e doseamento do ADN 

correspondente a cada diluição.  

 

6.1.1.3.2 Construção da curva-padrão 

A técnica utilizada para a quantificação absoluta do número de células 

bacterianas foi a PCR em tempo real, sendo que a análise dos dados por este 

método de quantificação pressupõe a construção prévia de uma curva-padrão a 

partir de ADN de E. coli, sendo que cada ponto da curva corresponde a uma 

determinada quantidade (cópias/ml) de bactérias. Em termos da validação da curva-

padrão os dados médios obtidos relativamente aos parâmetros erro, eficiência e slop 

estão indicados na tabela 9.  

 

Tabela 9. Resultados dos parâmetros de validação da 

curva-padrão 

Parâmetro  Valor Ideal Valor Médio Obtido 

Erro < 0,2 0,062 

Eficiência 2,0 2,052 

Slop -3,3 -3,268 

   

A partir da análise dos resultados obtidos pode-se concluir que os valores 

médios são praticamente coincidentes ou estão dentro do intervalo considerados como 

ideais.  

 

6.1.1.3.3 Identificação e quantificação de microrganismos ligados à 

doença periodontal  

Os dados relativos à frequência relativa (%), bem como da frequência absoluta 

(número) obtidos a partir de 291 amostras de saliva estão indicados na tabela 10.  
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Os resultados indicam que 8,2% (n = 24) das crianças não apresentam 

nenhuma das três bactérias estudadas, sendo que 12,5% (n = 36) apresentavam 

todas as bactérias. Verificou-se igualmente que 40,5% das crianças apresentava pelo 

menos uma das três bactérias. 

 

Tabela 10. Prevalências das bactérias F. nucleatum, T. 

forsythia e P. gingivalis em amostras de saliva 

Bactéria Frequência (n) 

Apenas uma bactéria presente 40,5% (118) 

Duas bactérias presentes           38,8% (113) 

Todas presentes             12,5% (36) 

Nenhuma presente             8,2% (24) 

  

F. nucleatum 4,1% (12) 

T. forsythia 34,4% (100) 

P. gingivalis             2,1% (6) 

n, número de crianças  

 

A partir da análise da tabela pode-se concluir que a bactéria mais prevalente 

(forma isolada) foi a T. forsythia (34,4%), e a menos prevalente foi a P. gingivalis 

(2,1%).  

Na tabela seguinte estão indicados os valores médios de cada uma das 

estirpes, bem como o valor mínimo e máximo. 

 

Tabela 11. Valores médios, mínimos e máximos do número absoluto das 

bactérias F. nucleatum, T. forsythia e P. gingivalis 

Bactéria 

Valor Médio 

(nº de cópias/ml) 

Nº mínimo 

(nº de cópias/ml) 

Nº máximo 

(nº de cópias/ml) 

F. nucleatum 2,12 × 109 0 3,54 × 1011 

T. forsythia 8,66 × 106 0 2,11 × 109 

P. gingivalis 4,11 × 109 0 1,16 × 1012 

nº, número 

 

Os resultados demonstram que embora a T. forsythia seja isoladamente a 

bactéria mais prevalente o seu valor médio absoluto (nº cópias/ml) é inferior ao das 
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outras estirpes, sendo que o valor máximo pertence à P. gingivalis (1,16 × 1012 

cópias/ml). 

A prevalência de cada uma das bactérias estudadas, bem como da 

combinação de espécies quando se tem em consideração a classificação segundo 

os critérios preconizados pela IOTF (corpulência normal n = 175; excesso de 

peso/obesidade n = 116), o género (sexo masculino n = 150; sexo feminino n = 141) e 

a ausência ou presença de gengivite (n = 120 e n = 171) estão indicados na tabela 

12. 

 

6.1.1.3.3.1 Frequência Bacteriana (Forma isolada ou em Associação) 

Os resultados indicam que existe uma maior prevalência de crianças com 

excesso de peso/obesidade que não apresentam nenhuma das bactérias em 

estudo (12,9%) comparativamente às com corpulência normal (5,1%), sendo que 

estas diferenças são estatisticamente significativas (teste z, p = 0,018). Contudo, 

estas diferenças não se verificam entre crianças de género diferente, bem como entre 

crianças sem e com gengivite (teste z, p > 0,05).  

Os dados obtidos indicam também que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (teste z, p > 0,05) aquando da presença de uma, duas ou todas as 

bactérias entre crianças com corpulência e género diferentes, bem como entre as que 

têm diagnóstico negativo ou positivo para a condição gengivite. 

Da análise da tabela verifica-se que a frequência da bactéria T. forsythia é 

estatisticamente superior nas crianças com corpulência normal (89,1%) 

comparativamente às com excesso de peso/obesidade (75,8%) (teste z, p = 

0,001), bem como nas crianças com gengivite relativamente às que não 

apresentam esta condição (teste z, p = 0,021). Contudo, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (teste z, p > 0,05) entre crianças 

pertencentes ao género feminino e masculino. 

Os dados obtidos indicam que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (teste z, p > 0,05) na prevalência das bactérias F. nucleatum e P. 

gingivalis em crianças de corpulência e género diferentes, bem como nas 

crianças com e sem gengivite.  

Desta forma, os resultados podem indicar que a corpulência e a presença da 

condição gengivite podem influenciar a frequência da T. forsythia mas não do F. 

nucleatum nem da P. gingivalis nesta população. 

Da mesma forma, pode-se igualmente sugerir que o género da criança não 

influencia a prevalência de nenhuma destas espécies nesta população. 
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Tabela 12. Prevalência bacteriana (segundo a IOTF, por género e pela ausência ou presença de gengivite) 

  IOTF¥  Género  Gengivite 

 
 

Corpulência 

normal 

Excesso de 

peso/obesidade 

  Masculino 

 

Feminino 

 

 
 

Não Sim  

  (n = 175) (n = 116)   (n = 150) (n = 141)   (n = 120) (n = 171)  

Bactéria  Frequência (n) Frequência (n) Χ2  Frequência (n) Frequência (n) Χ2  Frequência (n) Frequência (n) Χ2 

Nenhuma presente (1)  5,1% (9)a 12,9% (15)b 0,018  7,3% (11)* 9,2% (13)* 0,559  9,2% (11)1 7,6% (13)1 0,633 

Uma bactéria presente (2)  38,9% (68)a 43,1% (50)a   40,7% (61)* 40,4% (57)*   44,2% (53)1 38,0% (65)1  

Duas bactérias presentes (3)  42,9% (75)a 32,8% (38)a   38,7% (58)* 39,0% (55)*   35,0% (42)1 41,5% (71)1  

Todas presentes (4)   13,1% (23)a 11,2% (13)a   13,3% (20)* 11,3% (16)*   11,7% (14)1 12,9% (22)1  

Quantificação bacteriana 

[(1), (2), (3) e (4)] 
   0,05 

 
  0,908    0,632 

             

F. nucleatum   49,1% (86)a 37,9% (44)a 0,060  43,3% (65)* 46,1% (65)* 0,635  39,2% (51)1 46,2% (79)1 0,532 

T. forsythia  89,1% (156)a 75,0% (87)b 0,001  86,0% (129)* 80,9% (114)* 0,237  77,5% (93)1 87,7% (150)2 0,021 

P.gingivalis  25,9% (45)a 29,3% (34)a 0,518  28,7% (43)* 25,7% (36)* 0,573  29,2% (35)1 25,9% (44)1 0,536 

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste de qui-quadrado de Pearson. As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05 ¥De acordo com 

os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo subscrito são estatisticamente 

diferentes com resultado p < 0,05 no teste z para proporções médias. n, número de crianças. 
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6.1.2. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA (SEPARAÇÃO POR CONTROLO E CASOS) 

A classificação das crianças segundo os critérios preconizados pela IOTF e a 

ausência ou presença de gengivite são os parâmetros que permitem categorizar 

a população nos grupos de controlo e casos. Das 179 crianças com 

desenvolvimento estaturo-ponderal adequado ao sexo e à idade, 73 (40,8%) não 

exibiam sinais de gengivite enquanto 106 (59,2%) apresentavam esta condição. 

No que diz respeito às crianças com excesso de peso/obesidade o diagnóstico foi 

negativo em 53 (43,8%) e positivo em 68 crianças (56,2%). De notar, que não 

existem diferenças estatisticamente significativas (teste Χ2, p > 0,05) na 

prevalência da gengivite entre as crianças com corpulência normal e as com 

excesso de peso/obesidade. Na tabela 13 está representada a distribuição das 

crianças de acordo com os parâmetros anteriormente referidos. 

 

Tabela 13 – Distribuição das crianças de acordo com a classificação segundo a IOTF e 

pela ausência ou presença de gengivite 

  IOTF¥ 

 Total Corpulência normal Excesso de peso/obesidade 

  n (%) n (%) 

Sem gengivite 126 (42%) 
73 (40,8%) 53 (43,8%) 

Com gengivite 174 (58%) 
106 (59,2%) 68 (56,2%) 

¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. n, número de crianças. 

 

6.1.2.1 RESULTADOS CLÍNICOS 

6.1.2.1.1 Antropometria e Bioimpedância 

Tendo em conta a subdivisão da amostra nos 4 grupos referidos anteriormente 

explorou-se se existiriam diferenças significativas nos valores médios e de desvio-

padrão das variáveis antropométricas e de bioimpedância. Os resultados expostos na 

tabela 14 indicam que existe uma grande homogeneidade nos valores médios e de 

desvio-padrão (teste t, p > 0.05) entre as crianças com corpulência normal sem e 

com gengivite em relação a todos os parâmetros avaliados exceto no valor do 

perímetro abdominal, com as crianças com corpulência normal e com gengivite a 

apresentarem valores médios e de desvio-padrão estatisticamente superiores (teste t, 

p < 0,05) do que aqueles que não apresentavam essa condição.  

No que diz respeito aos indivíduos com excesso de peso/obesidade não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas (teste t, p > 0,05) entre 
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aqueles que apresentavam um diagnóstico positivo para a condição gengivite 

comparativamente aqueles que não apresentavam. 

 

Tabela 14. Descrição das características antropométricas e de bioimpedância (de acordo com o 

grupo de controlo e de casos) da população em estudo 

 IOTF¥ 

 Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade 

 Sem gengivite  Com gengivite  Sem gengivite  Com gengivite 

 (n = 73)  (n = 106)  (n = 53)  (n = 68) 

Característica   Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP 

Idade (anos)  9,33 ± 0,48     9,48 ± 0,56*      9,36 ± 0,59a     9,47 ± 0,65a 

        

Antropometria        

Peso (Kg)  31,18 ± 4,16*    31,92 ± 4,67*  43,19 ± 5,50a  43,51 ± 5,59a 

Estatura (cm)  136,45 ± 6,96*  137,68 ± 7,25*  140,12 ± 5,76a  140,34 ± 6,14a 

IMC (Kg/m2)  16,69 ± 1,24*    16,78 ± 1,45*  21,94 ± 1,97a  22,01 ± 2,28a 

zIMC    0,20 ± 0,66*     0,20 ± 0,70*     1,91 ± 0,39a  1,90 ± 0,46a 

P. abdominal (cm)  58,93 ± 4,63*  60,61 ± 4,76**  72,56 ± 5,45a  73,02 ± 7,26a 

P. anca (cm)  68,51 ± 4,27*   69,00 ± 5,11*  80,03 ± 5,23a  79,99 ± 5,79a 

P. abdominal / P. anca    0,86 ± 0,06*     0,88 ± 0,06*  0,91 ± 0,05a  0,91 ± 0,06a 

P. abdominal / Estatura    0,43 ± 0,04*     0,43 ± 0,06*  0,52 ± 0,04a  0,52 ± 0,05a 

P. braço (cm) 19,90 ± 1,60*   20,10 ± 1,50*  24,40 ± 1,90a  24,60 ± 2,40a 

P. perna (cm)   27,5 ± 2,50*   27,70 ± 2,10*  31,60 ± 2,80a  31,9 ± 2,70a 

        

Bioimpedância        

Massa gorda (%) 18,62 ± 4,49*  18,12 ± 4,99*  30,96 ± 3,83a  31,03 ± 4,10a 

Músculo-esquelético (%) 32,02 ± 2,80*  32,52 ± 2,80*  30,69 ± 1,89a  30,69 ± 2,00a 

Calorias em repouso 

(Kcal/dia) 

   1158 ± 66*   1172 ± 85*  1302 ± 90a    1311 ± 106a 

¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e 

subtabela que não compartilham o mesmo subscrito são estatisticamente diferentes com 

resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. DP, desvio-padrão; IMC, 

índice de massa corporal; n, número de crianças. P, perímetro; zIMC, IMC z-score. 

 

6.1.2.1.2 Cavidade Oral 

As crianças foram divididas em dois grupos de acordo com a sua 

corpulência, sendo que cada grupo foi subdividido tendo em consideração a 
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presença ou ausência da condição gengivite. Contudo, foi também realizada outra 

comparação em que o primeiro parâmetro divisório consistia na ausência ou 

presença de gengivite e o segundo na corpulência. 

 

 6.1.2.1.2.1 História Dentária 

Os parâmetros avaliados na história dentária incluem os hábitos de 

escovagem, hemorragia à escovagem e a frequência na consulta de medicina 

dentária, sendo que os resultados obtidos estão indicados na tabela 15. 

 

6.1.2.1.2.1.1 Hábitos de Escovagem 

Os resultados indicam que existe uma percentagem superior de crianças 

sem gengivite que escovam todos os dias e que têm hábitos mais regulares de 

escovagem antes de deitar, sendo que tal se verifica quer nas crianças com 

corpulência normal, quer nas crianças com excesso de peso/obesidade, sendo que 

estas diferenças são estatisticamente significativas nas primeiras (teste Χ2, p = 0,024 e 

p = 0,08, respetivamente). Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (teste Χ2, p > 0,05) entre os grupos quando a gengivite é o primeiro 

parâmetro divisório. 

 

6.1.2.1.2.1.2 Hemorragia à Escovagem 

Da análise da tabela verifica-se que não foram obtidas quaisquer 

diferenças estatisticamente significativas (teste Χ2, p > 0,05) entre as crianças 

com corpulência normal e as com excesso de peso/obesidade sem e com 

gengivite, embora se tenha observado que existe uma maior percentagem de 

crianças com gengivite que apresentam hemorragia à escovagem (corpulência normal 

47,2%, excesso de peso/obesidade 47,1%) comparativamente aquelas que não 

apresentam a condição (corpulência normal 39,7%, excesso de peso/obesidade 

43,4%). Os resultados também indicam que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (teste Χ2, p > 0,05) entre os grupos quando a 

gengivite é o primeiro fator a ser considerado. 

 

6.1.2.1.2.1.3 Frequência na Consulta de Medicina Dentária 

No que diz respeito a este parâmetro não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (teste Χ2, p > 0,05) entre crianças pertencentes a 

grupos diferentes. 
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Tabela 15. Dados da história dentária (de acordo com o grupo de controlo e de casos) da população em estudo 

 IOTF¥  Gengivite 

 Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade  Não  Sim 

 

Sem 

gengivite 

Com 

gengivite 

  Sem 

gengivite 

Com 

gengivite 

  Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 
 

Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 

 n (%) n (%) Χ2  n (%) n (%) Χ2  Χ2  Χ2 

História Dentária            

Escova todos os dias            

    Não 16 (21,9) 40 (37,7) 
0,024 

 16 (30,2) 23 (33,8) 
0,78 

 
0,22 

 
0,60 

    Sim 57 (78,1) 66 (62,3)  37 (69,8) 45 (66,2)   

Escova antes de deitar            

    Nunca 4 (5,5) 11 (10,4) 

0,008 

 2 (3,8) 8 (11,8) 

0,20 

 

0,31 

 

0,96 
    Poucas vezes 2 (2,7) 17 (16,0)  4 (7,5) 10 (14,7)   

    Muitas vezes 17 (23,3) 27 (25,5)  17 (32,1) 19 (27,9)   

    Sempre 50 (68,5) 51 (48,1)  30 (56,6) 31 (45,6)   

Hemorragia à escovagem            

    Não 44 (60,3) 56 (52,8) 
0,32 

 30 (56,6) 36 (52,9) 
0,77 

 
0,59 

 
0,98 

    Sim 29 (39,7) 50 (47,2)  24 (43,4) 32 (47,1)   

Frequência na consulta de 

medicina dentária 
       

 
   

    Nunca 7 (9,6) 12 (11,3) 

0,82 

 7 (13,2) 6 (8,8) 

0,72 

 

0,82 

 

0,50     1 vez ano 30 (41,1) 39 (36,8)  21 (39,6) 31 (45,6)   

    + 1 vez ano 36 (49,3) 55 (51,9)  25 (47,2) 31 (45,6)   

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste de qui quadrado de Pearson; As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05. ¥De acordo com 

os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention; n, número de crianças. 
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6.1.2.1.2.2 Exame Objetivo Intraoral 

Os parâmetros considerados no exame objetivo intraoral compreendem a 

cárie, raízes retidas, bem como os índices de placa, cálculo e hemorragia 

gengival, sendo que os dados obtidos nos dois primeiros estão indicados na tabela 16 

e os restantes na tabela 17. 

 

6.1.2.1.2.2.1 Cárie e Raízes Retidas 

No que diz respeito à ausência ou presença de cárie e raízes retidas as 

diferenças encontradas entre as crianças com corpulência normal e com 

excesso de peso/obesidade sem e com gengivite não são estatisticamente 

significativas (p > 0,05). 

Quando a divisão é realizada tendo em conta primeiramente a condição 

gengivite e a subdivisão tendo em consideração a classificação segundo a IOTF não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos dois 

parâmetros avaliados entre as crianças sem gengivite com corpulência normal e 

excesso de peso/obesidade e as que têm diagnóstico positivo para esta 

condição (teste Χ2, p > 0,05). 

 

6.1.2.1.2.2.2 Índices de Placa, Cálculo e Hemorragia Gengival 

Da análise dos resultados pode-se concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas (teste Χ2, p < 0,05) no índice de placa, verificando-

se que quer as crianças com corpulência normal, quer as com excesso de 

peso/obesidade que apresentam gengivite têm níveis mais elevados do que 

aquelas que têm um diagnóstico negativo para esta condição. 

De notar, que também existem diferenças estatisticamente significativas (teste 

Χ2, p < 0,05) entre as crianças sem gengivite e que pertencem a diferentes níveis de 

corpulência segundo os critérios de classificação da IOTF.  

Relativamente aos índices de cálculo e de hemorragia gengival as 

diferenças encontradas entre os vários grupos avaliados não são 

estatisticamente significativas (teste Χ2, p > 0,05).  

Contudo, embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas (teste 

Χ2, p > 0,05) verifica-se que quando a condição gengivite está presente o índice de 

hemorragia gengival é mais elevado nas crianças com excesso de peso/obesidade 

(8,77 ± 8,72) comparativamente às que apresentam corpulência normal (8,28 ± 6,79). 
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Tabela 16. Dados do exame objetivo intraoral (de acordo com o grupo de controlo e de casos) da população em estudo 

 IOTF¥  Gengivite 

 Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade  Não  Sim 

 

Sem 

gengivite 

Com 

gengivite 

  Sem 

gengivite 

Com 

gengivite 

  Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 
 

Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 

 n (%) n (%) Χ2  n (%) n (%) Χ2  Χ2  Χ2 

Exame objetivo intraoral            

Cárie            

    Não 46 (63,0) 57 (53,8) 
0,22 

 31 (58,5) 44 (64,7) 
0,54 

 
0,66 

 
0,15 

    Sim 27 (37,0) 49 (46,2)  22 (41,5) 24 (35,3)   

Raízes retidas            

    Não 65 (89,0) 93 (87,7) 
0,79 

 50 (94,3) 63 (92,6) 
0,69 

 
0,28 

 
0,30 

    Sim 8 (11,0) 13 (12,3)  4 (5,7) 5 (7,4)   

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste de qui quadrado de Pearson; As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05. ¥De acordo com 

os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention; n, número de crianças. 
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Tabela 17. Dados índice placa, cálculo e hemorragia gengival (de acordo com o grupo de controlo e de casos) da população em estudo 

 IOTF¥  Gengivite 

 Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade  Não  Sim 

 
Sem gengivite Com gengivite  Sem gengivite Com gengivite 

 Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 
 

Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 

 (n = 73) (n = 106)  (n = 53) (n = 68)     

Índice  Média ± DP  Média ± DP   Média ± DP  Média ± DP  Χ2  Χ2 

IP 0,45 ± 0,29* 0,59 ± 0,35**  0,35 ± 0,25a 0,65 ± 0,39b  < 0,05  > 0,05 

IC 0,09 ± 0,15*    0,19 ± 0,14*  0,09 ± 0,13a 0,11 ± 0,13a  > 0,05  > 0,05 

IHG§     8,28 ± 6,79      8,77 ± 8,72    > 0,05 

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste de qui quadrado de Pearson. As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 

0,05. ¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. §indicado em percentagem. Os valores na mesma linha e subtabela que 

não compartilham o mesmo subscrito são estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. 

DP, desvio-padrão; IC, índice cálculo; IHG, índice hemorragia gengival; IP, índice de placa. 
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6.1.2.2 RESULTADOS BIOQUÍMICOS 

6.1.2.2.1 Doseamento Quantitativo de Citoquinas 

Como referido anteriormente foram doseados os níveis das interleuquinas IL-

1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNF-α de 217 salivas sendo que 108 

correspondiam a crianças com desenvolvimento estaturo-ponderal adequado ao 

género e à idade (48 sem gengivite e 60 com gengivite) e 109 a crianças com 

excesso de peso/obesidade (48 com diagnóstico positivo para a condição 

gengivite e 61 com diagnóstico negativo). Na tabela 18 estão indicados os 

resultados obtidos.  

Da análise dos dados verificam-se diferenças estatisticamente significativas 

nos níveis de IL-12p70 entre as crianças com corpulência normal sem e com 

gengivite com as primeiras a apresentarem níveis inferiores comparativamente às 

segundas (teste Χ2, p < 0,05).  

Constatam-se igualmente diferenças estatisticamente significativas (p < 

0,05) nos níveis de TNF-α no grupo das crianças com excesso de 

peso/obesidade, sendo que os níveis desta interleuquina são superiores nas crianças 

que não apresentam a condição gengivite. De notar, que estas diferenças (teste t, p < 

0,05) também se verificam nas crianças com gengivite e que apresentam níveis de 

corpulência diferentes.  

Embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas (teste t, p > 

0,05) pode-se constatar que independentemente da corpulência os níveis de IL-1, IL-6 

e IL-8 são sempre superiores nas crianças que apresentam a condição inflamatória 

gengivite. 

Verifica-se também que que os níveis de IL-10 são superiores nas crianças 

com corpulência normal com gengivite comparativamente às que não apresentam a 

condição, sendo que o inverso é demonstrado nas crianças com excesso de 

peso/obesidade, ou seja, nesta situação os níveis de IL-10 são superiores nas 

crianças com diagnóstico negativo para a referida condição.  
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Tabela 18. Doseamento citoquinas (de acordo com o grupo de controlo e de casos) 

  IOTF¥  Gengivite 

  Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade  Não  Sim 

 

 Sem gengivite Com gengivite  Sem gengivite Com gengivite  Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 
 

Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 

Citoquina  (n = 48) (n = 60)  (n = 48) (n = 61)  

  

 

(pg/ml)     Média ± DP     Média ± DP     Média ± DP    Média ± DP  Χ2 

 

Χ2 

IL-1β   27,73 ± 26,22*      38,25 ± 54,82*      24,48 ± 29,00a 27,62 ± 36,97a  > 0,05  > 0,05 

IL-6   5,41 ± 7,18*      10,61 ± 26,39*        4,19 ± 3,23a 5,58 ± 5,24a  > 0,05  > 0,05 

IL-8   182,27 ± 117,56*  198,61 ± 199,23*  148,46 ± 102,47a 198,27 ± 182,99a  > 0,05  > 0,05 

IL-10   2,52 ± 0,84*  2,64 ± 1,23*  2,63 ± 0,84a 2,50 ± 1,10a  > 0,05  > 0,05 

IL-12p70        9,08 ± 4,25* 11,49 ± 6,82**  8,44 ± 4,07a 9,29 ± 5,07a  > 0,05  > 0,05 

TNF-α       0,34 ± 0,44*        0,30 ± 0,63*  0,24 ± 0,30a 0,13 ± 0,20b  > 0,05  < 0,05 

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste do qui quadrado de Pearson. As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05. ¥De 

acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo subscrito são 

estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas independentes. DP, desvio-padrão; IL, interleuquina; n; número de 

crianças; TNF-α, fator de necrose tumoral alfa; β, beta. 
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6.1.2.2.2 Análises Bioquímicas 

Os doseamentos bioquímicos foram realizados em 209 amostras de sangue 

sendo que 124 destas amostras pertenciam a crianças com corpulência normal e 

85 a crianças com excesso de peso/obesidade. Da amostra de crianças com 

desenvolvimento estaturo-ponderal adequado ao género e à idade 25 não 

apresentavam gengivite e 67 apresentavam-na. Do grupo das crianças com 

excesso de peso/obesidade 38 apresentavam um diagnóstico negativo para a 

condição referida anteriormente e 47 um diagnóstico positivo (tabela 19).  

 

Tabela 19. Descrição das características bioquímicas (de acordo com o grupo de controlo e de 

casos) da população em estudo 

 IOTF¥ 

 Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade 

 Sem gengivite Com gengivite  Sem gengivite Com gengivite 

 (n = 57) (n = 67)  (n = 38) (n = 47) 

Característica   Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP   Média ± DP 

Colesterol total (mg/dl) 166,6 ± 29,2* 174,0 ± 27,7*    160,5 ± 26,7a    166,4 ± 31,3a 

LDL–c (mg/dl)   89,4 ± 24,9*   92,4 ± 21,4*    92,8 ± 28,1a 98,8 ± 25,9a 

HDL-c (mg/dl)   59,0 ± 10,0*   62,0 ± 11,0*      52,0 ± 10,0a 52,0 ± 10,0a 

Triglicéridos (mg/dl)   58,0 ± 22,2*   53,8 ± 21,6*    69,6 ± 24,8a 75,8 ± 34,6a 

APO A1 (g/L)   1,37 ± 0,18*   1,39 ± 0,21*    1,28 ± 0,14a 1,26 ± 0,18a 

APO B (g/L)   0,69 ± 0,15*   0,71 ± 0,13*    0,72 ± 0,16a 0,77 ± 0,16a 

Glucose (mg/dl)   77,2 ± 10,1*   75,8 ± 10,7*      81,1 ± 9,5a 80,5 ± 10,0a 

Creatinina (mg/dl)   0,57 ± 0,08*   0,59 ± 0,09*    0,59 ± 0,10a 0,61 ± 0,08a 

Proteínas totais (mg/dl)   7,07 ± 0,59*   7,26 ± 0,92*    6,92 ± 0,45a 7,15 ± 0,78a 

Ferritina (ng/ml)   41,95 ± 22,18*   36,40 ± 18,12*    44,52 ± 15,88a 53,57 ± 48,92a 

Leptina (ng/ml)(1)   4,73 ± 4,03*   4,24 ± 2,44*    15,65 ± 6,39a 16,25 ± 11,23a 

Insulina (µU/ml)(1)   4,21 ± 1,97*   3,70 ± 1,80*   7,80 ± 7,76a 9,22 ± 8,37a 

HOMA-IR   0,77 ± 0,39*   0,64 ± 0,27*   1,72 ± 2,05a      1,85 ± 1,64a 

¥De acordo com os cut-offs da World Obesity/Policy & Prevention. (1) n = 7, 25, 32, 32 para 

corpulência normal sem e com gengivite e excesso de peso sem e com gengivite, respetivamente. 

Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo subscrito são 

estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 no teste t para médias de colunas 

independentes. Apo, apolipoproteína; DP, desvio-padrão; HDL-c, high density lipoprotein 

cholesterol; LDL-c, low density lipoprotein cholesterol, n, número de crianças. 
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Da análise dos resultados obtidos verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (teste t, p > 0,05) nos parâmetros analisados entre 

as crianças pertencentes aos grupos “caso” e “controlo” (tabela 19). 

 

6.1.2.3 RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 

6.1.2.3.1 Identificação e quantificação de microrganismos ligados à 

doença periodontal 

A determinação da frequência relativa e absoluta das bactérias F. nucleatum, 

T. forsythia e P. gingivalis (forma isolada ou em associação) foram realizadas em 291 

amostras de saliva sendo que dessas 175 pertenciam a crianças com 

desenvolvimento estaturo-ponderal adequado ao sexo e à sua idade e 116 a 

crianças com excesso de peso/obesidade. Novamente a condição gengivite é o 

parâmetro que permite subdividir ambos os grupos. Desta forma, das 175 crianças 

com corpulência normal 69 não apresentavam a referida condição enquanto o 

diagnóstico foi positivo para 106. No que diz respeito às crianças com excesso de 

peso/obesidade verificou-se que 51 não tinham gengivite sendo que 65 

apresentavam esta condição. Os dados obtidos estão indicados na tabela 20. 

 

6.1.2.3.1.1 Frequência Bacteriana (Forma isolada ou em Associação) 

Os resultados demonstram que a prevalência de crianças com corpulência 

normal, com gengivite e sem nenhuma das bactérias (5,7%) é superior às que 

não apresentam esta condição (4,3%). Situação inversa é encontrada nas crianças 

com excesso de peso/obesidade onde existe um predomínio de crianças sem 

gengivite a não apresentarem nenhuma das três estirpes (15,7%) 

comparativamente aquelas com diagnóstico positivo para esta condição (10,8%). 

Os dados indicam que apenas existem diferenças estatisticamente 

significativas (teste z, p = 0,023) na prevalência da bactéria T. forsythia no grupo 

das crianças com excesso de peso/obesidade havendo um predomínio de 

crianças com gengivite (83,1%) a apresentar esta estirpe comparativamente às 

que não apresentam a referida condição (64.7%). De notar, que tal não se verifica 

no grupo das crianças com corpulência normal (teste z, p > 0,05). 
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Tabela 20. Prevalência bacteriana (de acordo com o grupo de controlo e casos) 

  IOTF¥  Gengivite 

  Corpulência normal  Excesso de peso/obesidade  Não Sim 

 

 Sem 

gengivite 

Com 

gengivite 

  Sem 

gengivite 

Com 

gengivite 
  

Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 

Corpulência normal vs. 

excesso de peso/obesidade 

  (n = 69) (n = 106)   (n = 51) (n = 65)     

Bactéria 

 Frequência 

(n) 

Frequência 

(n) 

Χ2  Frequência  

(n) 

Frequência 

(n) 

Χ2  Χ2 Χ2 

Nenhuma presente (1)  4,3% (3)* 5,7% (6)* 0,701§  15,7% (8)a 10,8% (7)a 0,443  0,167 0,221 

Uma bactéria presente (2)  42,0% (29)* 36,8% (39)*  47,1% (50)a 40,0% (26)a     

Duas bactérias presentes (3)  39,1% (27)* 45,3% (48)*   29,4% (15)a 35,4% (23)a     

Todas presentes (4)   14,5% (10)* 12,3% (13)*   7,8% (4)a 13,8% (9)a     

Quantificação bacteriana 

[(1), (2), (3) e (4) ] 

 
 

 0,810  
 

 0,553  0,004 0,471 

            

F. nucleatum   47,8% (33)* 50,0% (53)* 0,779  35,3% (18)a 40,0% (26)a 0,604  0,170 0,203 

T. forsythia  87,0% (60)* 90,6% (96)* 0,453  64,7% (33)a 83,1% (54)b 0,023  0,004 0,203 

P. gingivalis  29,0% (20)* 23,8% (25)* 0,446  29,4% (15)a 29,2% (19)a 0,983  0,959 0,147 

Χ2, valores de probabilidade resultantes do teste de qui-quadrado de Pearson. As diferenças são estatisticamente significativas quando p < 0,05. §Mais de 20% das 

células nesta subtabela esperavam contagens de célula menores que 5. Os resultados de qui-quadrado podem ser inválidos. ¥De acordo com os cut-offs da World 

Obesity/Policy & Prevention. Os valores na mesma linha e subtabela que não compartilham o mesmo subscrito são estatisticamente diferentes com resultado p < 0,05 

no teste z para proporções médias. n, número de crianças. 

 



 

6.2. DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, os quais vão ao encontro daqueles já 

previamente publicados pelo CGMNPEM21,336,337, demonstra-se que a obesidade está 

associada a alterações em certos parâmetros clínicos (antropométricos e de 

bioimpedância), bem como a alguns fenótipos bioquímicos. Contudo, para além 

desta constatação pretendeu-se também verificar se a obesidade poderia de 

alguma forma alterar a condição - gengivite.  

Sendo aceite que a obesidade é caracterizada por uma inflamação crónica 

e que é um fator de risco em relação com certas patologias nomeadamente para 

a doença periodontal, é legítimo pensar que tais alterações não têm início no 

adulto mas sim mais precocemente. Assim sendo, o objetivo primordial é 

determinar se a obesidade pode influenciar as condições da cavidade oral, 

nomeadamente a nível das concentrações de certas citoquinas e prevalência de 

certas estirpes consideradas patogénicas para a doença periodontal num grupo 

etário muito jovem.  

 

6.2.1 Prevalência da Gengivite  

A prevalência da gengivite associada ao biofilme dentário é, como já referido 

anteriormente, bastante comum133–135, sendo que a partir da análise do quadro 

seguinte pode-se constatar que a sua incidência é muito variável com valores que vão 

desde a ordem dos 22,9% até aos 100%.  

 

Quadro 9: Resultados de estudos envolvendo a prevalência da gengivite 

Autor Ano n Faixa etária Prevalência Observações 

Chauan, et. al.387 2012 1188 12 22,9% India 

Calado, et. al.140 2015 1309 12 47,7% Portugal 

Bossnjak, et. al.388 2003 1025 6-11 57% Croácia 

Sharva, et. al.389 2014 1100 12-15 59% India 

Bhat, et. al.129 1991 11111 14-17 60% América 

Rodan, et. al.390 2015 994 6-11 70,2% Sul Jordânia 

Crysanthakopoulos, et. al.391 2016 812 13-16 72,8% Grécia 

Elias-Boneta, et. al.392 2018 1586 12 84,4% Porto-Rico 

Zang, et. al.393 2015 875 12 93% China 

Pourashemi, et. al.394 2007 442 6-10 95% Irão 

Al-Haddad, et. al.395 2010 1489 6-14 100% Iémen 

n, número de crianças  
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Quando comparamos os nossos resultados (58%) com aqueles publicados no 

III Estudo de Prevalência das Doenças Orais, o qual foi igualmente realizado 

numa população Portuguesa, verificamos que a a prevalência da gengivite em 

jovens com 12 anos (47,8%) é inferior aquela por nós obtida. De notar, que este 

estudo foi igualmente realizado em indivíduos com 6, 18, 35-44 e 65-74 anos de idade 

contudo, apenas foi feita a comparação no grupo etário dos 12 anos pois era o mais 

próximo da idade dos 9 anos uma vez que a condição periodontal não foi avaliada nas 

crianças com 6 anos.  

Embora o estudo da prevalência da cárie não faça parte do âmbito do presente 

trabalho os resultados obtidos indicam que 36,7% das crianças tinham esta lesão, 

sendo que esta incidência é inferior à descrita por Calado et al140 (47%), Zang et al393 

e Al-Haddad et al395 que encontraram uma prevalência de 41% e 40%, 

respetivamente. 

A análise do parâmetro gengivite permite-nos constatar uma grande 

variabilidade nos resultados o que é certamente explicável pelo grande número de 

fatores ambientais e não só os que foram considerados nesses trabalhos. Sabendo-se 

que muitos desses fatores tais como diferenças culturais nos hábitos orais, tipo de 

alimentação ou mesmo diferenças na metodologia do estudo poderemos concluir 

que a grande variabilidade dos resultados têm aí a suas justificações. 

 

6.2.2 Gengivite e Placa Dentária 

Os dados obtidos no presente estudo também indicam que existem diferenças 

estatisticamente significativas no índice de placa com as crianças com 

diagnóstico positivo para a gengivite a apresentarem níveis mais elevados do 

índice de placa comparativamente às que não apresentam a referida condição, o 

que vai de encontro aos resultados obtidos por outros autores tais d´Almeida et al396, 

Shizuma et al397 e Pawlaczyk-Kamieńska et al398, os quais também indicaram que 

existe uma associação positiva entre a higiene oral e a gingivite.  

De notar, que os referidos estudos foram realizados numa população infantil de 

110, 151 e 2856 crianças com idades compreendidas entre os 12-14, 15-16 e 7 anos 

de idade, respetivamente.  

 

6.2.3 Obesidade e Gengivite 

A primeira demonstração de uma associação positiva entre a obesidade e 

a doença periodontal foi realizada por Saito et al em 1998399 numa população 

adulta, sendo que desde essa altura várias outras investigações foram realizadas400–

404.  
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Al-Zahrani et al (2003) a partir da avaliação de indivíduos entre os 18 e os 34 

anos de idade concluíram que aqueles que apresentavam um IMC ≥ 30 e um 

perímetro abdominal superior ao normal tinham um risco superior em 76% e 

127% respetivamente de desenvolverem periodontite405.  

Wood et al (2003) referem existir correlações estatisticamente 

significativas entre a periodontite e o IMC, a relação perímetro abdominal / 

perímetro da anca, massa magra e, em alguns casos algumas pregas 

subcutâneas403. De notar, que este estudo foi efetuado em adultos com idades iguais 

ou superiores a 18 anos sendo que aquando da análise estatística foi feito o ajuste 

tendo em conta a idade, género, história pregressa de diabetes, hábitos tabágicos e 

nível sócio-económico403.  

Contrariamente ao referido um estudo longitudinal realizado por Saxlin et al 

(2010) em 396 adultos com idades compreendidas entre os 30 e os 59 anos, com um 

follow-up de 4 anos após a primeira observação, constatou que não existem 

evidências de que o excesso de peso/obesidade possam ser considerados 

fatores de risco significativos na patogénese da doença periodontal406. 

Da análise dos estudos efetuados constata-se que existe uma primazia de 

trabalhos efetuados em adultos em relação aos realizados em crianças e 

adolescentes, possivelmente por se assumir que a forma mais grave da doença 

periodontal, a periodontite, é muito mais frequente em adultos146.  

Os resultados do presente estudo mostram que não existem diferenças 

estatisticamente significativas nos índices de placa, cálculo e hemorragia 

gengival entre as crianças com corpulência normal e as que apresentam 

excesso de peso/obesidade. Estes dados são coincidentes com Nascimento et al 

(2013) que tal como nós, referem não existir uma correlação entre a obesidade e 

a gengivite numa amostra de 419 obesos e 792 controlos (8-12 anos de idade)407. 

Também Peng et al (2014) corroboram, a partir da análise de 324 crianças de 5 anos 

de idade, que após ajuste para os fatores socioeconómicos, não existir uma 

associação entre o estado da higiene oral (definido pelo índice de placa visível) e 

a obesidade408.  

Constatações semelhantes aquelas por nós obtidas foram verificadas por 

Polat et al (2012) numa amostra de 96 indivíduos [43 normais (idade média 9.88 

anos) e 53 obesos (idade média 10.4 anos)] pois também determinaram que não 

existe uma relação significativa entre a obesidade e o estado de saúde oral 

(higiene oral, CPOD e cpod) das crianças nessa população409. De salientar que 

verificaram uma associação entre a obesidade e o índice de hemorragia 

genvival409. 
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Em 2017 Martens et al verificaram a partir de uma revisão sistemática e meta-

análise realizada em populações pediátricas que a relação entre a obesidade e a 

doença periodontal ainda não é bem conhecida, sendo que os resultados 

obtidos podem por isso mesmo ser controversos410. Contudo essa mesma 

conclusão é corroborada num conjunto de outros trabalhos que mostram uma 

associação positiva entre a obesidade e a doença periodontal em crianças e 

adolescentes309,411,309,412,413.  

Reeves et al (2006) num estudo realizado em indivíduos entre os 13 e os 21 

anos de idade concluíram existir uma associação entre o IMC, o perímetro 

abdominal e a periodontite, sendo que a mesma variava de acordo com o grupo 

etário309. Constataram que os adolescentes entre os 13 e 16 anos não apresentam 

risco de desenvolverem periodontite, enquanto os dos 17 aos 21 tinham um risco 6% 

superior por cada quilo em excesso e 5% por cada centímetro a mais no perímetro 

abdominal309. 

De forma semelhante Scorzetti et al (2013) referem numa amostra de 103 

crianças (44 obesas: 7-13 anos e 59 controlos: 8-10 anos) existir uma associação 

positiva entre a obesidade e a doença periodontal411.  

Franchini et al (2011) analisaram 98 crianças e adolescentes entre os 10 e os 

17 anos de idade e concluíram que, tal como acontece nos adultos, o aumento da 

gordura corporal está associada à inflamação gengival em indivíduos jovens, 

provavelmente devido a alterações metabólicas e inflamatórias, bem como uma atitude 

negligenciada dos hábitos de higiene oral412.  

Entrando em linha de conta com a análise do índice de placa alguns trabalhos 

referem uma associação entre o aumento deste índice e o aumento dos índices 

gengivais e de hemorragia à sondagem em crianças obesas, sendo que tal facto 

pode dever-se à adoção de hábitos alimentares pouco saudáveis e uma atitude não 

adequada e negligenciada dos hábitos de higiene oral por parte dessas crianças411,413.  

Paradoxalmente ao que é expectável Vallogini et al (2017) num estudo 

realizado em 204 indivíduos (10-16 anos de idade) demonstraram que os obesos, 

quando comparados com aqueles que têm corpulência normal, apresentam 

melhor higiene oral, menos dentes comprometidos com lesões de cárie e melhor 

saúde periodontal414. Analisando a nossa amostra não encontramos igualmente 

diferenças significativas nestas duas situações. 

 

6.2.4 Obesidade e Cárie 

Embora não faça parte do objetivo do presente estudo procurou-se 

verificar a existência de uma possível relação entre a obesidade e a cárie. 
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Markovic et al (2015) numa amostra de 422 crianças e adolescentes entre os 6 e 18 

anos de idade concluiu que o excesso de peso aumenta de forma estatisticamente 

significativa a probabilidade de se desenvolver gengivite mas está 

negativamente associado à prevalência da cárie413. Contudo, no nosso estudo, e 

contrariamente a este autor, não verificámos diferenças estatisticamente 

significativas entre as crianças com corpulência normal e as que apresentam 

excesso de peso/obesidade, o que está de acordo com outras publicações415–417. 

 

6.2.5 Correlação entre alguns Fatores Metabólicos, Obesidade e Gengivite 

É do conhecimento geral que o tecido adiposo é um órgão endócrino, 

metabolicamente ativo que produz vários imunomoduladores (adipoquinas) que podem 

estar envolvidos na regulação de processos vasculares e metabólicos, os quais podem 

estar associados, por exemplo, à diabetes mellitus e a situações de hiperlipemia418.  

No nosso estudo procurámos verificar se existiam relações estatisticamente 

significativas nos níveis de glicémia, insulina, HOMA-IR e dos parâmetros 

selecionados para definir o perfil lipídico (colesterol total, HDL-c, LDL-c, 

triglicéridos, APO A1 e APO B) entre as crianças com corpulência normal e a com 

excesso de peso/obesidade sem e com gengivite. Deve-se igualmente ressalvar que 

existe uma elevada percentagem de crianças com corpulência normal e que 

apresentam já parâmetros analíticos anormais, embora ainda sem expressão 

fenotípica, situação já referenciada numa publicação anterior, o que deve fazer 

repensar a seleção do grupo testemunho337. 

Os resultados indicam que, embora as diferenças não sejam estatisticamente 

significativas, os níveis de colesterol total, LDL-c, triglicéridos e APO B são 

superiores nas crianças com gengivite independentemente de terem corpulência 

normal ou excesso de peso/obesidade. Verificámos também que estas últimas 

apresentam níveis mais elevados de triglicéridos e iguais de HDL-c 

comparativamente às que não apresentam gengivite, muito embora as diferenças 

não são estatisticamente significativas. Contrariamente, as de corpulência normal 

apresentaram níveis inferiores de triglicéridos e superiores de HDL-c. De 

ressalvar, que esta ausência de uma relação estatisticamente significativa entre 

os níveis de colesterol total e a gengivite está de acordo o estudo efetuado por 

Buhlin et al (2003) numa população adulta de 96 indivíduos (idade média 52,7 

anos)419.  

Saxlin et al (2008) concluíram que não existe uma associação consistente 

entre os níveis lipídicos e a doença periodontal em indivíduos com corpulência 

normal420. Contudo, tal como no nosso trabalho, verificaram que existe uma 
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associação positiva entre os níveis de triglicéridos e negativa entre os níveis de 

HDL-c nos obesos420. Por outro lado, segundo Lösche et al os níveis de colesterol 

total, LDL-c e triglicéridos são significativamente superiores em 8% (p < 0,03), 

13% (p < 0,03) e 39% (p < 0,01), respetivamente em indivíduos com doença 

periodontal quando comparados com os que não apresentam esta condição421. 

Embora comparativamente a este trabalho as diferenças encontradas por nós não 

sejam estatisticamente significativas, constata-se que existe já uma tendência para 

que a gengivite contribua para estas alterações mesmo numa população infantil 

numa idade precoce.  

De acordo com Casavalle et al (2016) existe uma associação positiva entre 

a inflamação gengival, a resistência à insulina e o excesso de gordura 

corporal422. Este estudo foi realizado em 20 indivíduos com excesso de peso (4 

rapazes e 16 raparigas com idades médias de 10,25 e 10,56 anos, respetivamente) e, 

70 com obesidade (36 rapazes e 34 raparigas com idades médias de 10,42 e 10,65 

anos, respetivamente)422. No presente estudo também verificámos que, embora as 

diferenças encontradas não sejam estatisticamente significativas, as crianças com 

excesso de peso/obesidade e gengivite apresentam níveis mais elevados de 

insulina e HOMA-IR, o que está de acordo com as conclusões do estudo 

supracitado. Um facto curioso é que a situação inversa é demonstrada nas 

crianças com corpulência normal e gengivite uma vez que os níveis destes 

parâmetros são inferiores quando esta última condição está presente.  

Ainda respeitante aos níveis de insulina e ao HOMA-IR Demmer et al (2012), a 

partir da análise de 3616 indivíduos não diabéticos entre os 20 e os 85 anos, 

concluíram que a doença periodontal está associada à resistência à insulina, 

sendo que a inflamação pode ser considerada como o agente mediador e modificador 

do efeito associador, o que está de acordo com os resultados obtidos no presente 

estudo423.  

De notar, que a nosso conhecimento não existem estudos que tenham 

incluído os parâmetros APO A1 e APO B não sendo pois possível uma 

comparação com outros trabalhos. Os resultados obtidos não demonstraram 

diferenças significativas entre as crianças pertencentes a grupos diferentes 

embora, se constatasse que os níveis de APO A1 nas crianças obesas com 

gengivite são ligeiramente inferiores às sem gengivite sendo que a situação 

inversa é encontrada nas crianças com corpulência normal. No que diz respeito 

à APO B os seus níveis são superiores nas crianças com gengivite 

independentemente da sua corpulência. Sabe-se que quando o quociente entre a 

LDL-c e a APO B está aumentado, indica a presença de moléculas grandes de LDL e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6sche%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10959778
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portanto com menor risco aterogénico424–426. Contrariamente, uma baixa relação indica 

a existência de moléculas pequenas as quais a nível da íntima são passíveis de ser 

oxidadas conferindo assim um maior risco aterogénico424–426. 

Para além do estabelecimento de uma possível relação positiva entre a 

obesidade e a doença periodontal é igualmente imprescindível tentar definir qual 

o mecanismo biológico que poderá estar subjacente. Até à data este mecanismo 

ainda é desconhecido, embora tenha sido sugerido que as citoquinas pró-

inflamatórias e as hormonas libertadas pelo tecido adiposo induzam processos 

inflamatórios e distúrbios a nível do stress oxidativo, podendo funcionar como um 

mediador originando um mecanismo fisiopatológico semelhante entre as duas 

condições427,428,429,430.  

Doğusal et al (2018) contrariamente à maioria dos estudos, concluíram a 

partir uma população de 130 crianças [65 com corpulência normal (33 com periodonto 

saudável e 32 com gengivite) e 65 obesos (33 com periodonto saudável e 32 com 

gengivite com idades entre 8 e 12 anos) que as concentrações de TNF-α a nível do 

fluído crevicular são inferiores nos indivíduos com corpulência normal e obesos 

com gengivite, comparativamente aqueles que apresentam um periodonto 

saudável431. Estes dados coincidem aos por nós obtidos, pois também 

verificámos níveis estatisticamente inferiores desta interleuquina nas crianças 

com excesso de peso/obesidade e com gengivite, comparativamente às que não 

apresentavam esta condição. Igualmente referem que não existem diferenças 

significativas nos seguintes parâmetros: profundidade de sondagem, índice 

gengival, índice de placa, volume do fluído crevicular e níveis de TNF-α entre as 

crianças com corpulência normal e aquelas que apresentam obesidade431.  

Fadel et al (2014) num estudo realizado em 55 adolescentes (13-18 anos de 

idade), referem que os níveis de IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α no fluído crevicular são 

semelhantes entre indivíduos com desenvolvimento estaturo-ponderal adequado 

ao género e à idade e aqueles que apresentam obesidade, ambos com 

diagnóstico positivo para a periodontite crónica432. Semelhantes constatações 

foram obtidas no presente estudo, uma vez que também não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de IL-1β, IL-6 e IL-8 entre as 

crianças com corpulência normal e as com excesso de peso/obesidade, ambas 

com gengivite.  

Da mesma forma, Duzagac et al (2015) demonstraram um perfil semelhante 

nos níveis de IL-6, IL-10 e TNF-α no fluído crevicular de indivíduos (45 adultos 

com idades compreendidas entre os 28-52 anos de idade) com corpulência normal e 

com obesidade, ambos com periodontite crónica433.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Do%C4%9Fusal%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29635809
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Gonçalves et al (2015) referem igualmente que, os níveis de IL-6 e TNF-α 

também são semelhantes entre os indivíduos não-obesos e obesos com 

periodontite crónica329. De notar que este estudo foi realizado em 40 indivíduos 

adultos com mais de 30 anos de idade429.  

Aquando do terceiro “National Health and Nutrition Examination Survey” 

(NHANES) II, Genco et al (2005), demonstrou que os níveis de TNF-α não estão 

correlacionados com o grau de severidade da doença periodontal destrutiva em 

indivíduos com IMC> 30 Kg/m2, tendo proposto que a contribuição desta 

interleuquina ocorra essencialmente na fase inicial do desenvolvimento da 

periodontite404.  

Lundin et al (2004) igualmente referem a propósito do estudo numa amostra 

de 33 indivíduos (13-24 anos de idade) que, existe uma correlação positiva entre os 

níveis de TNF-α no fluído crevicular daqueles que apresentam um IMC ≥ 40 

Kg/m2, mas não nos de IL-8434. 

Por outro lado, Moddér et al (2011) a partir da análise de 104 indivíduos entre 

os 11 e 17 anos de idade, verificaram que os obesos com periodontite crónica 

apresentam pior higiene oral, inflamação gengival mais severa, presença de 

bolsas periodontais, bem como níveis significativamente mais elevados de IL-1β 

e de IL-8 no fluido crevicular gengival, comparativamente aos não-obesos que 

apresentam a mesma condição308.  

Uma revisão sistemática e meta-análise realizada por Akram et al (2016) 

indicou que, as concentrações de TNF-α, IL-1β e IL-8 são significativamente 

superiores em indivíduos obesos comparativamente aos não-obesos, sendo que 

ambos apresentavam um diagnóstico positivo para a periodontite crónica435. 

Embora as diferenças encontradas no presente estudo não sejam 

estatisticamente significativas verifica-se que os níveis de IL-1β, IL-6 e IL-8 são 

superiores nas crianças com gengivite independentemente da sua corpulência.  

Do nosso conhecimento, existe apenas um estudo realizado em crianças 

que compare as concentrações salivares de IL-10 e IL-12p70 em crianças com 

corpulência normal e com excesso de peso/obesidade436. De referir que, de acordo 

com os resultados obtidos por estes autores, numa amostra de 135 crianças (4-11 

anos de idade) estas diferenças não foram estatisticamente significativas436. Estes 

resultados vão ao encontro dos demonstrados no presente estudo no que diz 

respeito aos níveis de IL-10; contudo, verificou-se que as crianças com excesso de 

peso/obesidade apresentavam níveis estatisticamente inferiores de IL-12p70 

comparativamente às crianças com corpulência normal.  
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Tanto quanto é do nosso conhecimento não existem referências a 

investigações realizadas em crianças que comparem os níveis destas 

interleuquinas tendo em conta apenas a ausência ou presença de gengivite e/ou 

periodontite, tendo a correlação sido feita apenas com resultados obtidos em 

adultos. Assim sendo, este é o primeiro trabalho a correlacionar os níveis destas 

interleuquinas com a gengivite. 

Os dados obtidos por Fenol et al (2014) em adultos, sugerem que os níveis de 

IL-10 são superiores em indivíduos com gengivite comparativamente aqueles 

que não apresentam esta condição, sendo contudo inferiores aos que 

apresentam periodontite, o que sugere que esta interleuquina possa desempenhar 

um papel protetor limitando a progressão da gengivite para a periodontite437. Alguns 

autores indicam que o desencadear desta resposta possa dever-se ao papel da flora 

bacteriana, bem como devido à contribuição genética438–440. Como referido 

anteriormente, no presente estudo não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tal como nós, também Sharma et al (2014) em 50 adultos (30-45 aos de 

idade) verificaram que os valores médios das concentrações de IL-12 foram 

superiores nos indivíduos com periodontite comparativamente aos que não 

apresentavam esta condição, embora os nossos valores não fossem 

estatisticamente significativos441. Outros autores tais como Tsai et al (2005)320 e 

Sánchez-Hernández (2011)442, também defendem que os níveis de IL-12 estão 

positivamente associados à severidade da doença inflamatória.  

Contudo, segundo Orozco et al (2006), à medida que a processo 

inflamatório periodontal aumenta os níveis de IL-12 diminuem, o que em 

princípio nos parece paradoxal443. De notar que, este estudo foi realizado em 

apenas 20 indivíduos com um intervalo de idades muito amplo (27-81 anos)443. Estas 

conclusões estão de acordo também com os trabalhos realizados por Fokkema et al 

em 2002444 e 2003319.  

 

6.2.6 Correlação Entre Alguns Agentes Microbiológicos, Obesidade e 

Gengivite 

Ensaios realizados em animais de laboratório, bem como estudos em 

adolescentes e adultos têm indicado que existe uma possível relação entre a 

obesidade e a composição da microbiota oral188,192,282,445,446,447, sendo que as 

razões que podem justificar tal facto são complexas e variadas. Tem sido colocada a 

hipótese de ser uma relação circunstancial (relacionada com a dieta), oportunista 

(proliferação causada por alterações metabólicas que ocorreram no hospedeiro) ou 
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causal (participante na iniciação ou propagação da doença)445,448. Por exemplo Amar 

et al (2007), avaliaram em ratos o efeito da obesidade sobre a resposta imune inata 

à infeção causada por P. gingivalis447. Após infetarem oral e sistemicamente os 

animais, concluíram que aqueles que tinham uma dieta obesogénica, tiveram uma 

resposta inflamatória mais fraca associada a uma severa reabsorção óssea, 

sugerindo que a obesidade interfere com a capacidade do sistema imune em 

responder apropriadamente a infeções por este agente447. 

Neste ponto, tanto quanto é do nosso conhecimento, o nosso trabalho é 

também o primeiro a investigar a existência de uma possível relação entre a 

microbiota oral e a obesidade em crianças nesta faixa etária tendo em 

consideração a ausência ou presença da condição gengivite. De notar que, o 

único estudo realizado em crianças tinha como objetivo verificar uma possível relação 

entre o microbiota oral e as trajetórias de crescimento desde o nascimento até aos 2 

anos de idade449. 

Os nossos resultados demonstram que a obesidade está associada a uma 

alteração da flora oral, sendo que as crianças com excesso de peso/obesidade e 

com gengivite apresentam significativamente níveis mais elevados de T. 

forsythia comparativamente às que não apresentam gengivite, sendo que tal 

situação não ocorre nas com corpulência normal. Contudo, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nos níveis de F. 

nucleatum e P. gingivalis.  

Os resultados obtidos podem sugerir que alterações na estrutura e função 

do microbiota salivar nas crianças com excesso de peso/obesidade podem 

refletir a sua suscetibilidade a doenças da cavidade oral. 

Zeigler et al (2012) demonstram, em 87 adolescentes (idade média 14,7 anos), 

que existe uma associação positiva entre o índice de placa visível (> 25%) e a 

obesidade. Contudo, embora no que diz respeito ao parâmetro hemorragia à 

sondagem (> 25%) e igualmente à presença de cálculo supra e infragengival esta 

correlação era negativa192. Concluíram igualmente e de forma contrária ao 

presente estudo que os adolescentes obesos apresentam níveis 

significativamente mais elevados de P. gingivalis e de F. nucleatum no fluído 

crevicular gengival comparativamente aos que apresentam corpulência normal. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos níveis de 

T. forsythia192. 

Um estudo realizado por Tanner et al (1998) comparou a flora subgengival de 

57 adultos sem alterações periodontais, gengivite e com lesões periodontais precoces, 

o qual sugere que a T. forsythia, o C. rectus e a Selenomonas nóxia são as 
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principais estirpes associadas a locais de conversão para doença periodontal, 

sendo que a P. gingivalis apresentou uma baixa frequência282. 

Existem dados que sugerem que os indivíduos obesos são mais propensos 

a desenvolver periodontite (com bolsas mais profundas), apresentar maior 

percentagem de locais com placa e, contrariamente ao nosso estudo maiores 

proporções de T. forsythia do que indivíduos com corpulência normal. De notar, 

que estas percentagens também foram superiores comparativamente aos com 

excesso de peso188.  

De acordo com Maciel et al (2016) a obesidade está associada ao aumento 

dos níveis e proporções de patogénicos periodontais (A. actinomycetemcomitans, 

Eubacterium nodatum, F. nucleatum ss vicentii, Parvimonas micra, P. intermedia, T. 

forsythia, P. melanogenica e Treponema socranskii), especialmente em indivíduos 

com periodontite crónica450 . 

Segundo Suresh et al (2017) num estudo realizado em 120 adultos (20-45 

anos) os níveis médios de P. gingivalis, T. forsythia e Treponema denticola são 

estatisticamente superiores em indivíduos obesos com periodontite crónica 

quando comparados com aqueles que não apresentam a referida condição, bem 

como aqueles que têm corpulência normal (sem e com periodontite crónica), o que 

sugere que a obesidade está relacionada com o aumento em proporção das bactérias 

do complexo vermelho451. Semelhantes conclusões foram obtidas por Matsushita et 

al (2015) em 222 Japoneses452. Segundo estes autores o IMC e o perímetro 

abdominal estão independentemente associados ao número de microrganismos 

pertencentes ao complexo vermelho (P. gingivalis, T. forsythia e Treponema 

denticola)452.  

Al-Rawi e Al-Marzooq (2017) detetaram níveis significativamente 

superiores das bactérias Fusobacterium spp, P. gingivalis e T. forsythia em 

amostras de salivas de indivíduos obesos (não diabéticos e diabéticos) 

comparativamente aos do grupo controlo (não obesos e não diabéticos)453.  

Segundo Silva-Boghossian et al (2018) numa situação de saúde periodontal 

a frequência da P. gingivalis e Leptotrichia buccalis é superior em mulheres 

obesas do que nas não-obesas451. Para além disso, as mulheres obesas com 

doença periodontal apresentavam níveis significativamente superiores de P. 

gingivalis e T. forsythia do que as não-obesas com saúde periodontal451. Quando 

ambas as condições estão presentes foram detetadas correlações 

significativamente positivas com os níveis de Capnocytophaga ocharcea, P. 

gingivalis, S. sanguinis e T. forsythia451. 
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Se por um lado existem evidências que a obesidade pode contribuir para o 

aumento estatisticamente significativo dos níveis das bactérias orais, nomeadamente 

das bactérias periodontopatogénicas, por outro lado Goodson et al448 sugerem que 

as mesmas podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade, tendo sido 

três os mecanismos propostos: o primeiro baseia-se no facto de algumas das 

bactérias orais poderem aumentar o armazenamento de gordura; o segundo assenta 

no controlo do apetite por intermédio do controlo da leptina e grelina e, um terceiro 

através do aumento da resistência à insulina como consequência da regulação 

positiva dos marcadores inflamatórios sistémicos nomeadamente do TNF-α e a 

regulação negativa da adiponectina448.  

 

6.2.7 Nutrição e Obesidade 

Vários estudos têm sugerido que existe uma associação entre a manutenção 

do peso adequado, a adoção e manutenção de um estilo de vida saudável (dieta 

equilibrada e prática regular de exercício físico) e a prevalência da periodontite454–

456. Al-Zaharani et al (2005) ao analisar a população do NHANES-III demonstraram 

que os indivíduos que apresentavam um peso adequado, praticavam 

regularmente exercício físico e tinham uma dieta em conformidade com o 

Dietary Guidelines for Americans and the Food Guide Pyramid 

Recommendations tinham menor probabilidade (40%) de terem periodontite455. 

Dados da análise preliminar do nosso estudo sugerem que as crianças consomem 

um grande número de alimentos com elevado teor calórico mas com fraca 

densidade nutricional e uma taxa elevada de sedentarismo (resultados em análise 

não apresentados). Estudos futuros devem ser realizados para verificar se de facto 

existe uma correlação entre os fatores referidos e a doença periodontal. 

 

6.2.8. Limitações 

São vários os fatores que podem contribuir para a dificuldade em 

estabelecer de forma inequívoca uma associação entre a obesidade e a doença 

periodontal. Estes podem incluir a existência de uma grande heterogeneidade 

metodológica entre os estudos, nomeadamente na escolha dos vários índices e 

critérios de classificação para a definição da obesidade (IMC, zIMC, perímetro 

abdominal, % massa gorda, entre outros), bem como da doença periodontal 

(hemorragia à sondagem, índice de hemorragia gengival, acumulação de placa, índice 

de placa visível, profundidade de sondagem, perda de osso alveolar, entre outros), 

bem como a divergência no tamanho das amostras, a faixa etária, para potenciais 

fatores como por exemplo o socioeconómico, o número de examinadores, o número 
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de dentes e locais avaliados, a metodologia utilizada das quantificação de 

citoquinas e bactérias consideradas410,412. Assim sendo, torna-se difícil concluir se 

de facto existe uma verdadeira correlação entre a obesidade e a doença 

periodontal em grupos etários específicos.  

Os resultados obtidos no nosso estudo comparativamente a outros 

podem dever-se não só aos fatores citados anteriormente, mas também ao facto 

de termos incluído no mesmo grupo crianças com excesso de peso/obesidade, 

de alguns outros não incluírem apenas crianças ou adolescentes existindo 

sempre uma sobreposição de idades e igualmente de termos trabalhado como 

amostra biológica a saliva e não o fluído crevicular, bem como num grupo etário 

em que o expectável é a existência somente da fase inicial reversível da doença 

periodontal, ou seja a gengivite.  

De notar, que o volume do fluído crevicular está diretamente relacionado, 

devido ao aumento da permeabilidade vascular e ulceração do epitélio nos locais de 

inflamação, à severidade da inflamação gengival, sendo que estas variações são 

muito baixas em indivíduos periodontalmente saudáveis457,458. Desta forma, poderá 

haver uma tendência para superestimar as concentrações das várias citoquinas 

no fluído crevicular o que por sua vez pode conduzir a uma avaliação errónea 

sobre o real papel que as mesmas podem desempenhar na doença 

periodontal459,460. Deve ter-se igualmente em atenção em não se generalizar nas 

populações pediátricas os resultados e as conclusões obtidos em estudos 

realizados em adultos uma vez que quer a obesidade quer a doença periodontal são 

condições que apresentam, como já exposto, uma natureza muito complexa que pode 

variar de acordo com o grupo etário, potencial genético e fatores ambientais.  
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VII. CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos nos vários trabalhos permitiram estabelecer um certo número de 

constatações:  

 

Os estudos antropométricos e de bioimpedância realizados em 5514 crianças indicam, 

segundos os critérios IOTF, que 6,2% das crianças tinham baixo peso, 66,1% tinham 

corpulência normal e 27,6% tinham excesso de peso, sendo que destas últimas 6,9% 

eram obesas. 

Os modelos binominais (excesso de gordura/obesidade ou só obesidade) 

apresentaram uma boa sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade em relação 

aos resultados positivos e negativos. 

No que diz respeito às equações preditivas da % de massa gorda os preditores 

selecionados bem como o peso da sua contribuição está dependente do sexo. Assim 

sendo, para os indivíduos do sexo masculino as variáveis utilizadas e a sua ordem de 

importância foram: zIMC, altura, variável quadrática da relação perímetro 

abdominal/altura, idade, peso e variável quadrática do perímetro da perna e da anca; 

em relação ao sexo feminino foram o zIMC, variável quadrática da relação perímetro 

abdominal/altura, altura, idade, variável quadrática do perímetro da anca e da perna. 

Concluiu-se portanto que a % massa gorda pode ser categorizada e predita com uma 

precisão relativa a partir de medidas antropométricas sem se recorrer ao valor das 

pregas cutâneas. Os resultados demonstram que o nosso modelo de regressão 

apresenta uma melhor performance do que aqueles previamente publicados.  

 

No respeitante ao segundo trabalho que procura determinar uma possível relação 

entre variantes antropométricas e de bioimpedância e parâmetros bioquímicos, o 

estudo mostra que uma importante proporção de crianças neste grupo etário tem pelo 

menos uma anomalia no perfil lipídico, incluindo mais de metade das crianças com 

IMC normal, bem como a maior parte das com excesso de peso ou com obesidade.  

Alguns dos parâmetros antropométricos analisados permitirão independentemente 

predizer um perfil lipídico alterado associado a risco de doença cardiovascular. Dentro 

desses o IMC, o perímetro abdominal, a relação perímetro abdominal/altura e a 

relação perímetro abdominal/perímetro da anca estão mais diretamente associados a 

uma situação de dislipidémia enquanto os perímetros da anca e da perna ajustados ao 

IMC, bem como o do braço apresentam uma associação inversa.  

Concluiu-se também que a contribuição de cada parâmetro para o perfil lipídico varia 

de acordo com a especifidade do mesmo e que as variáveis antropométricas 
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selecionadas são suscetíveis de ajudar a prever o aumento da probabilidade de ter 

fatores de risco cardiovasculares. 

 

Sendo bem conhecida a relação entre um certo número de polimorfismos de alguns 

genes implicados em maior ou menor grau com a obesidade escolhemos cinco 

variantes das mais frequentemente descritas como fatores de risco, sendo um deles 

considerado como um fator protetor. Contudo, não nos foi possível detetar uma 

associação entre alguns polimorfismos como o LEPR rs1137101, FTO rs9939609, 

MC4R rs2229616 e rs17782313 e PPARG-2 rs1801282 e a maior parte dos fenótipos 

associados à obesidade, bem como a parâmetros metabólicos. A nossa hipótese para 

a possível explicação do atrás referido estará no baixo “statistical power”, baixa 

frequência dos portadores e ainda uma amostra relativamente pequena em algumas 

das variantes. Certamente as diferenças em relação à idade e fatores ambientais 

poderão explicar o efeito da influência de certos genes vis a vis aos diferentes estádios 

de desenvolvimento da criança. Pensamos ainda que a realização de um estudo 

longitudinal poderia permitir esclarecer alguns pontos atrás referidos.  

Demonstrou-se que é possível detetar e medir a influência de variantes genéticas a 

nível de características clinicas e metabólicas o que reforça o conceito da interação 

existente entre genes e ambiente, muito embora se tenha em linha de conta que o 

papel do ambiente terá menos impacto certamente em relação a populações infantis 

mais jovens.  

Igualmente foi possível determinar que na maior parte das crianças estudadas a 

idade do rebound é precoce (inferior a 5/6 anos) o que nos leva a concluir que os 

erros nutricionais e não só já estão presentes muito precocemente. 

Concluindo poderemos dizer que os polimorfismos dos genes MC4R rs17782313 e 

FTO rs9939609 estão positivamente associados ao zIMC apresentando um efeito 

fraco e muito fraco, respetivamente, sugerindo uma escassa contribuição na 

obesidade. Por outro lado, os dos genes LEPR rs1137101 e PPARG-2 rs1801282 

demonstraram um efeito negativo fraco e médio respetivamente, podendo ter um efeito 

ligeiramente protetor em relação à obesidade. 

 

Resta-nos pois apresentar as conclusões relativas o quarto trabalho, trabalho esse 

que é o objetivo desta tese. Iremos pois como atrás referido desenvolver de um modo 

pormenorizado os resultados que obtivemos no que diz respeito à relação excesso de 

peso/obesidade e doença periodontal sabendo que esta patologia na sua forma 

destrutiva ocorre essencialmente no adulto mas se manifesta na criança sobre a forma 

de gengivite. 
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Os nossos resultados mostraram que a prevalência da gengivite nesta população 

foi da ordem dos 58%. 

 

Passando agora a analisar os parâmetros no que diz respeito à história dentária 

verificou-se que 68% tinham o hábito da escovagem dos dentes todos os dias e que 

54% o efetuavam antes de deitar. Porém 8,3% nunca faz higiene oral antes de dormir. 

De notar, que 44,7% das crianças que escovam os dentes apresentam hemorragia à 

escovagem.  

 

Cruzando estes dados com a presença ou ausência de gengivite constatámos que as 

crianças com hábitos de higiene oral deficientes apresentam o triplo da 

probabilidade de apresentar aquela condição (p = 0,019) o que reforça a importância 

de uma correta higiene oral. 

 

No que diz respeito à taxa de frequência a uma consulta de Medicina Dentária 

constatámos que 10,3% nunca recorreram a ela muito embora tivessem tido direito a 

pelo menos um cheque-dentista. A nossa experiência aquando do primeiro trabalho 

com 5514 crianças demonstrou que muito embora fosse oferecido tratamento e 

ortopantomografia gratuitos na nossa Clinica Universitária, consulta essa efetuada 

por Odontopediatras, praticamente nenhuns Pais/Encarregados de Educação 

aceitaram comparecer. Paradoxalmente só as crianças das escolas de Campo Maior 

beneficiaram deste tratamento graças à disponibilidade de apoio ao transporte 

oferecido pelo Presidente da Delta Saúde.   

 

No que diz respeito à existência ou não de cáries e raízes retidas, 36,7% e 9,7% das 

crianças apresentavam estas condições, respetivamente. Valores estes que estão 

dentro daqueles encontrados noutros trabalhos, muito embora considerado elevado e 

mais relevante ainda porque uma percentagem dessas cáries ocorrem em dentes 

definitivos o que nos permite pôr a hipótese da falta de cuidados orais adequados e a 

não valorização da importância da dentição decídua no desenvolvimento normal da 

criança nomeadamente no aspeto nutricional.  

 

Se analisarmos as crianças com IMC superior ao normal, no que diz respeito aos 

índices de placa, cálculo e hemorragia gengival não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas em relação às de IMC normal. Contudo, quando a 

avaliação é feita tendo em conta também a presença ou ausência de gengivite 
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encontram-se diferenças estatisticamente significativas no parâmetro índice de placa 

nas com diagnóstico positivo. 

 

Analisando os valores obtidos no doseamento das citoquinas pró-inflamatórias IL-1β, 

IL-6 e IL-8 na saliva não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos 

seus níveis independentemente do valor de IMC, mesmo quando da ausência ou 

presença de gengivite. No entanto, relativamente aos níveis de TNF-α verificámos que 

as crianças de corpulência normal apresentavam níveis mais elevados do que as com 

excesso de peso/obesidade. Em concordância, aparentemente paradoxal, existe um 

estudo que corrobora esta conclusão, o que pressupõe que deve existir outro ou 

outros fatores implicados na génese deste fenómeno. No que diz respeito à citoquina 

IL-12p70 as crianças com gengivite apresentam um valor mais elevado do que as que 

não a apresentam. Interessante, que os seus níveis sejam inferiores nas crianças com 

excesso de peso/obesidade comparativamente às com corpulência normal.  

 

No que respeito à única citoquina anti-inflamatória analisada, a IL-10, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nos diferentes grupos 

considerados.  

 

Tendo em conta os valores do IMC e considerando a existência ou não de gengivite 

não encontrámos valores estatisticamente significativos no que diz respeito à IL-1β, 

IL-6 e IL-8 e IL-10 entre esses grupos. Contrariamente ao expectável em relação ao 

TNF-α o seu valor é inferior no grupo com IMC elevado e com gengivite, 

contrariamente ao que se passa em relação à IL-12p70 onde os seus níveis são mais 

elevados nas crianças com IMC normal com gengivite comparativamente às que não 

apresentam esta condição. 

 

Os valores encontrados nas determinações bioquímicas efetuadas (perfil lipídico, 

glucose, insulina e leptina) mostraram que as crianças com excesso de 

peso/obesidade apresentavam, como expectável, níveis estatisticamente superiores 

comparativamente às crianças de corpulência normal.  

Em relação ao HOMA-IR o número de crianças no estudo não nos permitiu determinar 

o cut-off referente à normalidade da população em estudo como seria desejável. 

Contudo, considerando o grupo de crianças sem e com gengivite igualmente não 

detetámos diferenças estatisticamente significativas. 
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Quanto aos resultados referentes à quantificação dos três microrganismos (F. 

nucleatum, T. forsythia e P. gingivalis) habitualmente referidos como importantes na 

génese da doença periodontal concluímos que 12,5% apresentavam as três bactérias, 

40,5% apresentava pelo menos uma e somente 8,2% não apresentavam qualquer 

uma delas, sendo a T. forsythia a mais prevalente muito embora a sua concentração 

(nº cópias/ml) fosse sempre inferior à encontrada nas outras duas atrás referidas. 

 

Gostaríamos de referir que tanto quanto é do nosso conhecimento é a primeira vez 

que é referido que a prevalência da T. forsythia (grupo vermelho) é superior nas 

crianças de IMC elevado e com gengivite comparativamente às que não apresentam 

esta condição. Contrariamente ao grupo de IMC normal seja com ou sem gengivite em 

que a prevalência desta bactéria não é alterada. Refira-se que estudos em adultos 

referem resultados contraditórios.  

 

No que diz respeito à prevalência das duas outras bactérias estudadas não 

encontrámos diferenças estatisticamente significativas tanto nos grupos de IMC 

normal ou elevado, bem como nos portadores ou não de gengivite. 

 

E o futuro?  

Este trabalho é um estudo preliminar que deve ter continuidade, o que me proponho 

efetuar, tanto mais que no CGMNPEM estamos essencialmente vocacionados para a 

obesidade e complicações associadas. Um melhor conhecimento da génese da 

obesidade e da sua inter-relação com a periodontite deverá fornecer novos dados que 

nos permitirão ir mais além para uma mais correta atuação a nível das crianças. 

 

Sendo a obesidade uma patologia heterogénea e de componente inflamatório crónico 

e em que o peso do fator genético tem vindo a ser cada vez mais relevante é óbvio 

que é importante compreender melhor as vias de sinalização entre a periferia e o 

sistema nervoso central. É igualmente relevante o papel de certos fatores ambientais 

dos quais destaco a nutrição e as suas inter-relações com a cavidade oral e 

consequentemente com a flora, nomeadamente a nível das crianças desde muito 

precocemente.  

 

A estas reflexões julgamos ser pertinente alertar para o facto de quando 

realizamos um estudo caso-controlo ter muita atenção nestes últimos visto que os 

trabalhos já realizados por nós anteriormente mostram à evidência que muitas 

crianças consideradas como “normais” sobre o ponto de vista estaturo-ponderal 
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e psico-motor apresentam já alterações relevantes sobre o ponto de vista 

metabólico mormente lipídico muito embora ainda sem expressão fenotípica. 

Finalizamos desejando que os Profissionais de Saúde em geral mas sobretudo os 

Médicos Dentistas possam retirar algumas ilações úteis para um melhor 

acompanhamento dos seus Pacientes.  
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1. Fusobacterium nucleatum 

1.1 Taxonomia e Características Gerais 

É um bacilo gram negativo pertencente ao género Fusobacterium e à 

família Bacteroidaceae210. A determinação Fusobacterium advém de fusus devido à 

sua aparência em forma de fuso e de bacterion que significa pequeno bacilo210 (figura 

1). O termo nucleatum advém do facto de apresentar frequentemente em preparações 

microscópicas uma aparência nucleada como consequência da presença de grânulos 

intracelulares210. 

  

                                            Figura 1: Fusobacterium nucleatum211 

 

Cresce em condições de anaerobiose estrita num meio de agar-

sangue105,106,210, podendo no entanto crescer na presença de 6% de oxigénio212. 

Apresenta diversas subespécies (ss) como o F. nucleatum ssp. nucleatum, F. 

nucleatum ssp. polymorphum, F. nucleatum ssp. vincentii, F. nucleatum ssp. 

fusiforme e F. nucleatum spp. animalis105,106. 

Vários estudos sugerem que não apresenta fimbrias, pili ou flagelos 

exibindo ocasionalmente uma cápsula mucopolissacárida de espessura variável que 

pode contribuir para a sua capacidade patogénica210. Os seus LPS apresentam uma 

estrutura bastante semelhante à apresentada por outras bactérias gram negativas 

sendo igualmente compostos pelo antigénio O específico e pelo lípido A210,212. 

Apresenta igualmente constituintes específicos como o ácido 3-OH-16:0 contendo 

também ácido 3-desoxi-D-manno-octulosónico (KDO) e ácido b-hidroximirítico213–

216. De acordo com a composição da região polissacarídea as estirpes podem ser 

classificados em 6 quimiotipos210. Os açúcares típicos desta zona são a glucosamina, 
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glucose, ácido 3-desoxi-D-manno-octulosónico e L-glicero-D-manno-heptose, 

sendo que algumas estirpes também contêm D-glicero-D-manno-heptose, galactose 

e ramnose216. 

 

1.2 Crescimento e Metabolismo 

Tendo em conta o substrato disponível no biofilme subgengival a sua 

principal fonte de energia é resultante do catabolismo dos aminoácidos 

(preferencialmente péptidos), sendo por este facto uma espécie 

predominantemente proteolítica212,215,217. Assim sendo, esta bactéria apenas utiliza a 

glucose para a síntese de moléculas intracelulares e não para o seu metabolismo 

energético218,219. Algumas estirpes também utilizam péptidos para o seu 

crescimento210.  

O principal produto resultante da fermentação da peptona e da glucose 

corresponde ao butirato, podendo igualmente ter outros como o acetato, lactato e, 

em menor extensão propionato (também formado a partir da treonina), sucinato, 

formato e álcoois de cadeia curta210. A partir da dessulfuração da cisteína e 

metionina forma amónia, sulfacto de hidrogénio, ácido butírico e 

metilmercaptano220–222. 

 

1.3 Potencial Patogénico  

O interesse no potencial efeito patogénico do F. nucleatum bem como a sua 

contribuição no desenvolvimento das doenças periodontais advém de vários fatores 

tais como: 

- Prevalência: é uma bactéria frequentemente encontrada em níveis 

elevados nos locais de lesões periodontais (ativos e não ativos) sendo uma das 

espécies orais mais comumente isoladas em infeções extraorais, tais como 

bacteriemias, abcessos no fígado, infeções intrauterinas, infeções do trato urinário, 

pericardites, miocardites, infeções pulmonares e pleuropulmonares, etc210,234,236.  

Estudos realizados em crianças (com 4 a 6 anos) e jovens adultos (22 a 31 

anos) indicam que o F. nucleatum é um dos organismos não esporulado com 

maior correlação com a gengivite235,238.  

Um estudo realizado em crianças entre os 5 e os 7 anos demonstraram que 

esta bactéria foi isolada em 60% - 70% dos casos237. De notar, que embora seja 

encontrado em níveis mais elevados nos locais de lesões periodontais não é 

responsável pela doença periodontal destrutiva234.  
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- Contribuição na formação do biofilme: o F nucleatum é uma das 

primeiras espécies gram negativas a estabelecer-se na placa dentária234,239 

desempenhando um papel chave em termos de co-agregação devido à sua 

habilidade em aderir a uma vasta gama de bactérias gram positivas e gram negativas 

servindo como uma ponte entre os colonizadores iniciais e colonizadores 

secundários e tardios210,234. De referir, que as fusobactérias coagregam-se com 

uma ampla gama de géneros exceto entre as que pertencem ao mesmo240.  

 

- Possível efeito protetor em relação a outros anaeróbios obrigatórios: a 

associação entre o F. nucleatum e a P. gingivalis contribui para a formação do 

biofilme, aumenta a capacidade de tolerância ao oxigénio bem como a patogenicidade 

contribuindo assim para uma maior destruição dos tecidos moles e do osso 

alveolar241,242.  

Vários estudos têm verificado a existência de uma correlação positiva entre o 

F. nucleatum e as espécies P. intermedia e Peptostreptococcus para o 

desenvolvimento da doença periodontal243–245,251.  

Ali et al demonstraram igualmente uma associação positiva entre o F. 

nucleatum, a P. gingivalis, a P. intermedia e a T. forsythia em placas 

subgengivais de pacientes Sudaneses com periodontite243. Comprovaram igualmente 

que a colonização por P. intermedia é dependente da existência prévia do F. 

nucleatum243.  

De acordo com Kolenbrander et al a co-agregação e relação de sinergismo 

entre o Fusobacterium e a P. gingivalis constitui um pré-requisito para que esta 

última possa colonizar com sucesso as bolsas periodontais240,246.  

 

- Capacidade de invasão das células hospedeiras: Um estudo realizado por 

Han et al demostrou que o F. nucleatum tem uma grande capacidade invasiva, sendo 

que a sua atividade pode ser comparável à apresentada pela P. gingivalis236. 

 

1.4 Fatores de Virulência  

O F. nucleatum possui vários fatores de virulência: 

- Mecanismos de adesão e co-agregação: em termos dos fenómenos de 

adesão há a referir a presença de várias adesinas tais como lectina, hemaglutinina 

e fibronectina, que permitem a sua aderência às células epiteliais, fibroblastos 

gengivais, bem como ao colagénio, PMN, linfócitos e eritrócitos210. Podem 

igualmente funcionar como recetores envolvidos na adesão a proteínas salivares 

bem como estar envolvidas em fenómenos de co-agregação210. Os LPS podem 
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também desempenhar um papel a nível da adesão pois permitem a aderência da 

bactéria não só ao epitélio mas também à superfície dentária incluindo ao cemento 

radicular210.  

 

- Produção de enzimas bacterianas: proteases. As proteases bacterianas 

podem atuar como ativadores proteolíticos diretos das pro-colagenases humanas, 

sendo igualmente responsáveis pela destruição de imunoglobulinas e fatores do 

complemento, pela degradação de fragmentos de colagénio (tipo I e IV), 

fibrinogénio e fibronectina presentes na matriz extracelular contribuindo assim para 

a degradação dos tecidos periodontais234.  

A presença das várias estirpes desta bactéria estimula igualmente a secreção 

destas enzimas proteolíticas [incluindo metaloproteinases (MMPs)] pelas células 

epiteliais orais ativadas, sendo desta forma responsáveis por modificarem a resposta 

inflamatória e facilitar a migração celular234. Assim, em conjunto com enzimas 

hospedeiras, as proteases bacterianas podem participar na destruição 

periodontal234. 

 

- Endotoxinas: LPS e hemolisina247,248. Os LPS desta bactéria apresentam 

uma atividade biológica comparável aos LPS de certas enterobactérias como algumas 

estirpes de E. coli nomeadamente na ativação do lisado de ame/mitogenicidade e 

ativação policlonal das células B, indução da reabsorção óssea e da produção 

de IL-1 pelos macrófagos210. 

 

- Produção de metabolitos tóxicos: uma das principais características desta 

bactéria corresponde à produção de irritantes teciduais. Os produtos do seu 

metabolismo nomeadamente os iões butirato, propionato e amónio, estão presentes 

em níveis elevados na placa dentária associada à periodontite, sendo 

responsáveis por inibir a proliferação dos fibroblastos gengivais249, podendo 

igualmente ter a capacidade de penetrar no epitélio gengival250.  

Embora o efeito destes metabolitos não seja suficiente para causar a morte 

celular, esta capacidade de inibir a proliferação das células fibroblásticas acaba por 

comprometer o potencial para a rápida cicatrização das lesões210.  

 

1.5 Aspetos Imunológicos  

Como já foi referido o F. nucleatum tem a capacidade de desregular o sistema 

imune do hospedeiro induzindo respostas significativas nos vários mecanismos de 

defesa tais como105,106,210,234,291: 
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- Efeito imunossupressor pela capacidade de determinar a co-agregação de 

linfócitos bem como pela indução da apoptose a nível das células 

mononucleares e PMN.  

- Aumentar a capacidade de aderência dos PMN. 

- Propriedades mitogénicas e de ativação das células B. 

- Estimulação de macrófagos, imunoglobulinas, células T e do complemento.  

- Estimulação de diferentes tipos de células produtoras de citoquinas 

nomeadamente IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e fator de transformação do crescimento 

(TGF) -α. 

- Estimulação dos PMN a produzir o inibidor da IL-1, radicais livres de oxigénio 

e enzimas lisossomais.  

 

2. Porphyromonas gingivalis 

2.1 Taxonomia e Características Gerais 

É um coco-bacilo gram negativo pertencente ao género Porphyromonas e à 

família Porphyromonadaceae212. O nome Porphyromonas advém do género ao qual 

esta estirpe pertence, sendo que a terminologia gingivalis provém de gengiva212. É 

uma bactéria que cresce em condições estritas de anaerobiose formando colónias 

negras devido à produção de protoheme num meio de cultura de agar-sangue223–225 

(figura 2).  

 

                                  Figura 2: Porphyromonas gingivalis223 

 

É uma espécie não-motora que apresenta fimbrias e cápsula 

polissacarídea. Estruturalmente os LPS desta bactéria apresentam características 

únicas comparativamente aos apresentados por outras228. As diferenças são atribuídas 

à estrutura do antigénio O específico, às capacidades do lípido A em ativar os 

recetores do hospedeiro bem como aos padrões de acilação do referido lípido228.  

Contrariamente ao que ocorre com a maioria das bactérias gram negativas o 

lípido A da P. gingivalis ativa predominante respostas dos TLR - 2 em vez de 
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respostas dos TLR-4 podendo mesmo atuar como antagonista destes últimos 

diminuindo assim a resposta imunitária228. Em termos dos padrões de acilação estes 

são heterogéneos predominando as formas tetra e penta-acilada, sendo que as 

referidas estruturas induzem respostas opostas no hospedeiro, pois se por um lado a 

forma tetra atua como um antagonista dos TLR-4 a forma penta ativa os referidos 

recetores228. De notar, que estas alterações nos padrões de acilação são 

dependentes das condições ambientais nomeadamente da disponibilidade em 

hemina228. Na presença de um processo inflamatório, situação em que a sua 

disponibilidade é elevada, o lípido A penta-acilado é convertido em tetra228.  

A P. gingivalis apresenta ainda um segundo tipo de LPS ligado ao lípido A, o 

qual contém um polissacarídeo aniónico denominado A-LPS228. As funções deste LPS 

consistem em manter a integridade da bactéria, permitir a resistência às proteínas 

do soro e induzir a produção de citoquinas pelos monócitos228. 

Em geral, esta especificidade nos LPS da P. gingivalis pode resultar em ações 

estratégicas de manipulação das respostas do sistema imune do hospedeiro com o 

propósito de facilitar a adaptação e sobrevivência bacteriana228.  

 

2.2 Crescimento e Metabolismo 

Tal como o F. nucleatum a P. gingivalis é igualmente uma espécie 

proteolítica, sendo que a sua fonte de energia provém da fermentação de 

aminoácidos228. Contudo, vários autores concluíram que esta bactéria igualmente 

utiliza preferencialmente péptidos228. De notar, para que o seu crescimento ocorra, o 

meio tem de ser também enriquecido em heme, hemina e vitamina K228. 

De acordo com Takahashi et al os dipéptidos que contêm os aminoácidos 

preferencialmente utilizados como substratos metabólicos por estas bactérias são o 

glutamilglutamato e o aspartilaspartato227. Os produtos resultantes do metabolismo 

do primeiro corresponde ao butirato, proprionato, acetato e amónia227. Do segundo 

obtém-se para além dos produtos referidos anteriormente, sucinato227. Shah e 

Williams demonstraram que a P. gingivalis é igualmente capaz de degradar aspartato 

e asparagina em sucinato226.  

 

2.3 Potencial Patogénico  

            A P. gingivalis é considerada como o agente microbiológico mais importante na 

doença periodontal sendo considerada como um patogénico oportunista226,252. A sua 

contribuição no desenvolvimento da doença periodontal provém de vários fatores 

nomeadamente: 
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- Prevalência: de acordo com Yang et al a P. gingivalis é detetada em 85% 

nos locais de lesões periodontais sendo no entanto raramente encontrada ou em 

níveis muito reduzidos em zonas de saúde periodontal226,252. De acordo com Griffen et 

al a probabilidade de infeção por esta bactéria é 11,2 vezes superior nos 

indivíduos com periodontite do que nos indivíduos periodontalmente 

saudáveis254.  

 Em termos da prevalência desta bactéria em indivíduos mais jovens um 

estudo realizado por McClellan et al em crianças e adolescentes (dos 20 dias aos 18 

anos) saudáveis a nível gengival concluiu que a mesma estaria presente em 37% dos 

sujeitos em frequência semelhante desde a primeira infância até à 

adolescência257.  

De acordo com Lamell et al a P. gingivalis é um microrganismo comum na 

cavidade oral de crianças de qualquer idade sendo que em idades mais precoces a 

sua colonização é apenas transitória256. No entanto, no final da adolescência à medida 

que se vão desenvolvendo bolsas mais profundas a sua presença torna-se mais 

estável256.  

Um estudo realizado por Hayashi et al em 400 crianças e adolescentes (dos 

2-15 anos) detetou a presença desta bactéria em 1,5% dos indivíduos com saúde 

oral, 10,0% dos indivíduos com gengivite e 29,6% dos indivíduos com 

periodontite255.  

 

- Capacidade de invasão: a P. gingivalis tem a capacidade de invadir as 

células epiteliais gengivais mantendo desta forma a sua viabilidade bem como 

condições para que se possa replicar, sendo que esta aptidão deve-se à presença de 

fímbrias228. Apresenta igualmente a capacidade de invadir macrófagos228.  

Um facto curioso consiste na ausência de sinais de apoptose ou necrose 

após a invasão, o que permite que esta bactéria se possa disseminar pelas células 

sem causar a sua morte evitando ao mesmo tempo a vigilância imunológica228.   

 

  - Capacidade de progressão e agravamento da doença: a presença desta 

bactéria a nível da bolsa periodontal poderá ser um indicador preditivo da 

progressão e agravamento da periodontite crónica253.  

De acordo com Kawada et al existe uma correlação positiva significativa 

entre os níveis da P. gingivalis e a profundidade da bolsa periodontal258. Segundo 

Kuboniwa et al esta bactéria tem a capacidade de acelerar a proliferação das 

células epiteliais gengivais constituindo assim um mecanismo de expansão do 
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epitélio da bolsa periodontal contribuindo desta forma para a progressão da 

doença259. 

 

- Diminuição dos níveis após terapia periodontal: estudos indicam que há 

uma diminuição dos níveis médios desta bactéria após o tratamento da periodontite 

fornecendo assim evidências adicionais de uma associação positiva entre a mesma e 

a doença260,261.  

 

2.4 Fatores de Virulência  

A P. gingivalis possui vários fatores de virulência tais como: 

- Cápsula: também conhecida como capsule polysaccharide locus ou antigénio 

K é considerada como o maior fator de virulência desta bactéria228. É uma estrutura 

que confere à bactéria uma grande capacidade invasiva possibilitando uma 

disseminação da infeção de acordo com um modelo de lesão murino228. Confere 

igualmente maior resistência à fagocitose pelos PMN, diminuição da indução da 

quimioluminescência dos leucócitos PMN bem como capacidades diferenciadas 

que permitem a sua adesão às células epiteliais gengivais228. De acordo com 

Brunner et al a cápsula apresenta também a capacidade de modular a resposta do 

hospedeiro às bactérias, reduzindo a síntese de citoquinas nomeadamente da IL-1, 

IL-6 e IL-8 pelos fibroblastos262. 

 

- Mecanismos de Adesão e Co-agregação: dentro das estruturas de adesão 

há a referir a presença de adesinas nas quais se incluem fimbrias, hemaglutininas e 

proteases263.  

As fímbrias facilitam a aderência P. gingivalis às proteínas salivares, 

matriz extracelular, células eucariotas bem como a outras bactérias (co-

agregação) participando assim na formação do biofilme228. Expressa dois tipos 

distintos de fímbrias: um que denominado FimA ou fibrilina (major) e outro 

designado Mfa (minor) ambos consistindo em subunidades proteicas sendo 

codificados respetivamente pelos genes fimA e mfa1228,263. A FimA apresenta 6 

genótipos (tipo I a V e Ib) desempenhando um papel importante na colonização e 

invasão228. As fímbrias menores apresentam um papel importante em termos da sua 

capacidade pró-inflamatória228,263.  

De acordo com o estudo realizado por Jotwani e Cutler em ratos as fímbrias 

induzem a reabsorção do osso alveolar264. Apresentam ainda a capacidade de 

induzir a síntese de citoquinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α) bem 

como a produção de MMPs (MMP-9) pelas várias células hospedeiras228,266. 



- 272 - 

Podem igualmente ativar a sinalização TLR-2 no sentido de estes recetores 

interagirem com o recetor do complemento 3 (CR3), sendo que esta interação ativa 

a capacidade de ligação deste último permitindo a internalização da P. gingivalis a 

nível dos macrófagos bem como a diminuição da produção de IL-12p70228. 

 

 - Produção de enzimas bacterianas: uma das principais características que 

permitem o desenvolvimento destas bactérias na cavidade oral corresponde à 

capacidade que a maioria das estirpes têm de secretar enzimas hidrolíticas, 

proteolíticas e lipolíticas228,263,265. Dentro dos vários tipos de enzimas as proteases 

estão fortemente implicadas na progressão da doença periodontal228,263,265. Dentro 

deste grupo incluem-se as proteases tipo tripsina, tiol, caseinolíticas bem como 

peptidases265.  

A P. gingivalis por norma produz proteínas pertencentes a duas famílias: 

cisteína protease (enzima tipo tripsina) e serina proteases265. As cisteínas 

proteases, vulgarmente denominadas gingipains, são responsáveis por 85% da 

atividade proteolítica extracelular da P. gingivalis nos locais de infeção268. Baseado na 

especificidade do substrato podem ser divididas em dois grupos: R (clivam a 

arginina) e K (clivam a lisina)265.  

Existem dois tipos de gingipain R, RgpA (contém um domínio proteolítico e 

um domínio de adesão) e RgpB (contém apenas um domínio proteolítico), sendo que 

ambos são responsáveis por degradar os componentes da matriz extracelular, 

citoquinas, imunoglobulinas e fatores do complemento, sendo também importante para 

o processamento e maturação das FimA267,269.  

A gingipain K apresenta apenas um tipo denominado Kgp o qual, apresenta 

também dois domínios: proteolítico e de adesão267,269. Ambas as enzimas podem ter 

múltiplos efeitos nomeadamente: 

- Clivagem de vários recetores de superfície de leucócitos bem como de 

células T [tais como cluster of differentiation (CD) 2, CD4 e CD8] 

impossibilitando a resposta imunitária mediada por células228.  

- Estimular a expressão de recetores ativados por proteases em várias 

células nomeadamente em neutrófilos, células epiteliais gengivais, 

fibroblastos gengivais e células T, os quais são cruciais na indução de 

respostas pelas citoquinas bem como para o estabelecimento da inflamação 

crónica228,270. 

- Aumentar a resposta inflamatória pois estimula a produção de IL-6 e IL-

8 respetivamente pelas células epiteliais orais e fibroblastos 

gengivais227,270,271. 
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- Inativação proteolítica de citoquinas anti-inflamatórias (IL-4, IL-5) e pró-

inflamatórias [IL-12, interferão gama (IFN-γ)]272,273. 

- Aumento do recrutamento de PMNs pela ação do componente C5a 

resultante da clivagem da molécula C5 pela gingipain R274. Contudo, a 

gingipain K podem inativar o recetor C5a dos PMNs diminuindo o seu 

recrutamento228.  

- Mediar a aderência da P. gingivalis às células epiteliais e fibroblastos 

gengivais228. 

- Ativação da cascata calicraína-cinina228. 

- Degradação do fibrinogénio contribuindo assim para a inibição da 

coagulação e aumento da hemorragia bem como a disponibilidade de hemina 

essencial para o crescimento desta bactéria228,265. 

- Degradação de péptidos antimicrobiais275. 

 

- Endotoxinas: LPS. O LPS desta bactéria é um fator chave para o 

desenvolvimento da periodontite265 podendo desempenhar várias funções tais 

como: 

- Desregular o sistema imune inato interferindo com a distribuição de 

leucócitos nas proximidades da colonização bacteriana228,265.   

- Induzir a síntese de citoquinas pró-inflamatórias (IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, 

IL-18 e TNF-α)228,265. De notar, que esta capacidade estimuladora é mais fraca 

comparativamente à induzida pelos LPS de outras espécies gram negativas 

(como por exemplo E. coli)233. Para além disso, pode ainda antagonizar a 

capacidade estimuladora de outros patogénicos putativos228. Pelas 

características apresentadas pode-se concluir que os LPS desta bactéria 

apresentam características controversas no que diz respeito à indução da 

resposta inflamatória.  

- Inibir a diferenciação e mineralização osteoblástica das stem cells do 

ligamento periodontal265. 

- Ativar diretamente os osteoclastos conduzindo à libertação de 

prostaglandina E2, IL-1β e TNF-α pelos macrófagos, monócitos e 

fibroblastos275.  

- Produção de metabolitos tóxicos: estes incluem compostos sulfurados 

voláteis (sulfureto de hidrogénio, metilmercaptano e dissulfureto de metilo) os 

quais são citotóxicos para PMN, linfócitos T, fibroblastos gengivais e células do 

ligamento periodontal275. Os iões butirato, proprionato, indol e amónia 
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apresentam uma atividade citotóxica para células epiteliais, fibroblastos e 

linfócitos275.  

 

2.5 Aspetos Imunológicos  

Como já foi apresentado a P. gingivalis tem a capacidade subverter os 

mecanismos de defesa do hospedeiro induzindo várias respostas significativas 

tais como228,263,265,275: 

- Inibição da resposta leucócitos PMN a péptidos quimiotáticos devido à 

despolarização das suas membranas. 

- Degradação de imunoglobulinas. 

- Ativação ou inativação dos componentes do sistema complemento. 

- Clivagem de recetores de superfície de leucócitos. 

- Quimiotaxia de monócitos/macrófagos. 

- Indução da expressão de citoquinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias por 

PMNs, monócitos/macrófagos, fibroblastos e células epiteliais. Podem ainda 

degradar citoquinas existentes e antagonizar a produção de IL-8 pelas células 

epiteliais.  

 - Apoptose das células B e T.  

 

Após a análise dos possíveis efeitos desta bactéria a nível do sistema imune 

do hospedeiro verifica-se uma situação um tanto ao quanto paradoxal visto que a 

mesma é capaz de ativar ou suprimir componentes da resposta inata deste último. 

Poderia postular-se que, nos estádios iniciais da infeção, a P. gingivalis inibe a 

resposta do hospedeiro facilitando o seu crescimento excessivo bem como de 

outras bactérias subgengivais previamente constrangidas contribuindo desta forma 

para a progressão da doença292. Por outro lado, este mesmo crescimento bacteriano 

excessivo que ocorre após a supressão imunológica inicial pode desencadear a 

reativação da resposta imune292. Alternativamente ou concomitantemente, à medida 

que a infeção progride, o encontro com as diferentes células hospedeiras pode resultar 

numa resposta imunitária mais vigorosa275. 

 

3. Tannarella forsythia 

3.1 Taxonomia e Características Gerais  

É uma espécie gram negativa imóvel pertencente ao género Tannarella e à 

família Porphyromonadaceae212. Inicialmente foi descrita por Tanner et al como 

Bacteroides forsythus229 tendo sido posteriormente reclassificada, devido a análises 

filogenéticas utilizando rRNA 16S, por Sakamoto et al como Tannerella forsythia230.  
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A denominação Tannarella foi atribuída como uma homenagem à 

microbiologista americana Anne C. R. Tanner pelo contributo que as suas 

investigações em microbiologia proporcionaram na descrição de vários patogénicos 

periodontais230. A terminologia forsythia advém de Forsyth Dental Center pois foi 

neste centro que a espécie foi isolada pela primeira vez230. 

Cresce em condições estritas de anaerobiose num meio de agar-sangue 

formando colónias brancas e macias com contornos descorados105 (figura 3).  

 

                                              Figura 3: Tannarella forsythia105 

 

São espécies difíceis de cultivar necessitando, por vezes, de 14 dias para se 

obter culturas visíveis105. O seu crescimento é melhorado quando co-cultivada com F. 

nucleatum ou quando o meio é suplementado com ácido N-acetilmurâmico105,231. 

Quando cresce na presença deste fator de crescimento as células apresentam uma 

forma regular com extremidades redondas ou cónicas enquanto, na sua ausência, o 

crescimento é mais lento e as células frequentemente pleomórficas podendo 

apresentar-se como um bastonete com extremidades cónicas (fusiformes) ou 

arredondadas, longos filamentos ou com uma forma esferoide212.  

Os LPS destas bactérias são bastante complexos pertencendo ao tipo rough 

devido à ausência do antigénio O específico232. Apresenta uma região central 

constituída por um resíduo de ácido 3-desoxi-D-manno-oct-2-ulosónico, três resíduos 

de manose e dois resíduos de glucosamina232. Apresenta ainda, em posições não 

identificadas, um resíduo de fosfoetanolamina e muito provavelmente um resíduo de 

fosfato de galactose232.  

 

3.2 Crescimento e Metabolismo 

É uma espécie proteolítica que tem no catabolismo de péptidos e aminoácidos 

livres a sua fonte de energia e crescimento212,231. Os principais produtos resultantes do 

seu metabolismo correspondem aos ácidos acético, butírico, isovalérico, 
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propiónico e fenilacético212. Pode também produzir, em menores quantidades, ácido 

isobutírico e ácido sucínico212.   

 

3.3 Potencial Patogénico  

Como já referido esta bactéria pertence ao complexo vermelho, sendo que o 

seu interesse no potencial efeito patogénico bem como a sua contribuição no 

desenvolvimento das doenças periodontais advém de vários fatores tais como: 

- Prevalência: De acordo com Tanner e Izard a T. forsythia é mais 

frequentemente associada e/ou presente em níveis mais elevados na presença 

das várias formas da doença periodontal, incluindo gengivite, periodontite crónica e 

agressiva quando comparado com estados de saúde periodontal276. Segundo 

Salminen et al as concentrações médias desta bactéria são superiores em 

indivíduos com periodontite moderada a severa comparativamente aqueles que ou 

não apresentavam a doença ou apresentava uma periodontite ligeira277. Contudo, de 

acordo com os resultados obtidos por Cortelli et al não existe uma associação entre 

a inflamação gengival e a presença desta bactéria em crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade279. 

 

- Capacidade de invasão: Colombo et al detetaram a presença desta bactéria 

a nível do epitélio oral de pacientes com periodontite278. Os trabalhos realizados por 

Han et al e Kirschbaum et al demonstraram in vitro que a T. forsythia tem a 

capacidade de invadir as células epiteliais236,280.  

 

- Capacidade de progressão da doença: Vários estudos têm indicado que 

esta bactéria está implicada na progressão da perda de inserção clínica 

associada à periodontite239,281,282. De acordo com o estudo realizado em ratos por 

Sharma et al a T. forsythia é um importante organismo envolvido na indução da perda 

óssea alveolar283. 

 

- Relação ecológica com outras bactérias: A T. forsythia é frequentemente 

isolada, especialmente a partir de locais em que a doença está ativa, com outras 

estirpes nomeadamente a P. gingivalis e o F. nucleatum284,285. Por outro lado, sabe-

se que o crescimento desta bactéria é acelerado aquando co-cultivada com as 

bactérias referidas anteriormente, sugerindo a possibilidade de existir a formação de 

uma relação simbiótica nutricional286. Pensa-se ainda que os metabolitos libertados 

por esta bactéria possam ser benéficos para o crescimento de outras bactérias do 

complexo vermelho231. Por exemplo, é possível que o succionato produzido pela T. 
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forsythia (através da redução do fumarato) possa promover o crescimento da P. 

gingivalis uma vez que é um percursor para a síntese de lípidos e fosfolípidos 

importantes constituintes das membranas celulares231. 

Estudos realizados em animais demonstraram que o potencial patogénico da 

T. forsythia é sinergicamente aumentado aquando da presença da P. gingivalis 

ou do F. nucleatum229,287. De forma semelhante, Kesavalu et al também verificaram 

em ratos que existe uma sinergia relativamente à perda óssea alveolar após infeção 

oral com os microrganismos pertencentes ao complexo vermelho nomeadamente a P. 

gingivalis, T. denticola e T. forsythia290. 

 

3.4 Fatores de virulência 

A T. forsythia possui vários fatores de virulência tais como: 

- Mecanismos de adesão: foi identificada nesta bactéria a presença de uma 

hemaglutinina a qual pode promover a sua adesão aos açúcares expostos na 

superfície das células hospedeiras em consequência da ação das glucosidases 

bacterianas231.  

 

- Produção de enzimas bacterianas: Foram identificadas duas enzimas 

proteolíticas que podem ser responsáveis pela degradação das proteínas do 

hospedeiro fornecendo aminoácidos, péptidos e heme essenciais para o crescimento 

bacteriano289. Têm ainda a capacidade de degradar os tecidos periodontais, ativar 

enzimas degradativas do hospedeiro, induzir a apoptose, modificar proteínas das 

células hospedeiras para que estas exponham criptotopos para a colonização 

bacteriana bem como clivar os componentes envolvidos na imunidade inata 

(citoquinas e fatores do complemento) e adquirida (imunoglobulinas) suspendendo a 

imunidade do hospedeiro e ativando componentes envolvidos na 

coagulação/fibrinólise289. As duas enzimas correspondem à protease do tipo tripsina 

e à protease PrtH, sendo que a primeira está principalmente envolvida na degradação 

de pequenos péptidos resultantes da proteólise de proteínas maiores por outras 

enzimas podendo a própria não desempenhar um papel de grande relevância na 

virulência289. Para além disso, demonstrou que é igualmente uma serina protease289. A 

Prth é uma cisteína protease que pode estar envolvida na desintegração do epitélio 

gengival bem como na indução da síntese de IL-8 pelas células destacadas289.   

Embora seja uma bactéria assacarolítica expressa uma variedade de 

glicosidades (identificadas experimentalmente) nomeadamente as exo-α-sialidases ou 

neuramidases SiaHI e NanH, a α-D-glucosidase e a N-acetil-β-glucosaminidase231,288. 

Supõe-se que estas enzimas desempenhem um papel na degradação de 
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oligossacáridos proteoglicanos o que invariavelmente afetará a integridade funcional 

do periodonto podendo assim promover a progressão da doença231. Esta degradação 

pode ainda expor epítopos proteicos para a adesão e colonização bacteriana bem 

como providenciar nutrientes para outras bactérias comunitárias231. 

 

- Componentes da superfície: estes componentes incluem as camadas de 

superfície (S-layers), proteína Bacteroides surface protein A (BspA) e 

lipoproteínas231. 

As S-layers da célula bacteriana são compostas por proteínas ou 

glicoproteínas que cobrem completamente a superfície celular231. Nesta bactéria a S-

layer demonstrou ser constituída por duas glicoproteínas de elevado peso molecular 

(220 e 210 kDa) codificadas respetivamente pelos genes tfsA e tfsB231. Nas bactérias 

gram negativas a S-layer está ligada a componentes da membrana externa como por 

exemplo o LPS231. Embora a sua função biológica exata ainda seja desconhecida as 

hipóteses descritas ou assumidas incluem proteção (funcionando como uma barreira 

física contra fatores externos), suporte, precipitação de minerais e adesão231. 

Especula-se que os resíduos de glicano da S-layer da T. forsythia promovam a 

aderência e invasão das células epiteliais bem como a co-agregação do F. nucleatum 

funcionando como ligandos para recetores tipo lectina presentes nas células 

hospedeiras e bacterianas231. 

A BspA é uma proteína pertencente à família de proteínas de repetição ricas 

em leucina (LLR) concomitantemente secretada e existente na superfície celular283. 

Desempenha ainda um papel na inflamação pois induz a libertação de citoquinas 

pró-inflamatórias de reabsorção óssea pelos monócitos e quimiocinas 

(nomeadamente a IL-8) pelas células epiteliais gengivais devido à ativação do TLR-

2231,283. Confere ainda a capacidade de adesão e invasão das células epiteliais pois 

induz mudanças no citoesqueleto devido à sua ligação a componentes da matriz 

extracelular nomeadamente fibronectina e fibrinogénio, medeia a co-agregação da T. 

forsythia com Treponema denticola e Fusobacterium nucleatum231.  

As lipoproteínas de superfície da T. forsythia ativam as células hospedeiras 

a libertar citoquinas pró-inflamatórias e a induzir a apoptose celular231. Esta 

ativação deve-se ao facto de conter na sua estrutura ácidos gordos com ligação éster 

que estimulam os fibroblastos gengivais e monócitos a libertar IL-6 e TNF-α bem como 

à ativação do fator de transcrição nuclear kappa B (NF-kB) pela via de sinalização 

TLR-2231. Como referido anteriormente, são ainda responsáveis por causar a apoptose 

celular nomeadamente de fibroblastos gengivais, células KB (linha celular epitelial), 
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células HL-60 (linha celular da leucemia mieloide) e células THP-1 (linha celular 

monocítica)231. 

 

- Endotoxinas: LPS. Embora os mecanismos subjacentes à sinalização 

mediada pelo LPS desta bactéria ainda não estejam completamente estabelecidos de 

acordo com o estudo realizado por Posch et al indica que a estimulação dos 

macrófagos pelo LPS da T. forsythia induz a produção de citoquinas pró-

inflamatórias nomeadamente IL-1, IL-6 e TNF-α sendo que esta estimulação é dose 

dependente232.  

 

- Produção de metabolitos tóxicos: a T. forsythia acumula, na presença de 

glicose, elevados níveis de metilglioxal sendo que o mesmo poderá ser tóxico para o 

hospedeiro contribuindo para a lesão tecidular em indivíduos com doença 

periodontal231.  

 

3.5 Aspetos Imunológicos  

Como já foi apresentado a T. forsythia tem a capacidade de alterar o sistema 

imune do hospedeiro induzindo várias respostas tais como231: 

- Indução da apoptose. 

- Estimulação da síntese de citoquinas pró-inflamatórias nomeadamente IL-1, 

IL-6, IL-8 e TNF-α. 

- Destruição de imunoglobulinas e fatores do sistema complemento pela ação 

das enzimas proteolíticas.  
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SUPORTE ENVIADO AOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – 
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QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 
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QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 
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SUPORTE ENVIADO AOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO - 
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