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RESUMO 

A periodontite crônica inflamatória (PC) caracteriza-se por um processo 

inflamatório nos tecidos de suporte dos dentes. É causada inicialmente por bactérias, mas sua 

progressão está relacionada à resposta individual do hospedeiro. É uma doença multifatorial e 

complexa, na qual fatores genéticos e ambientais interagem, promovendo e modificando a 

expressão clínica da doença. Polimorfismos de genes envolvidos no processo inflamatório 

têm sido estudados no intuito de identificar possíveis marcadores genéticos e elucidar 

diferenças na expressão de citocinas mediadoras da inflamação. Apolipoproteína E (apoE) é 

uma proteína de importância no metabolismo lipídico e está envolvida em processos 

fisiopatológicos.  O objetivo deste estudo foi investigar se há associação do polimorfismo do 

gene da apoE com a susceptibilidade à PC em indivíduos que procuraram o serviço 

odontológico da clínica de Periodontia da Universidade Federal do Ceará e avaliar achados 

sociodemográficos relacionados com essa doença. Foram selecionados 109 indivíduos entre 

30 e 70 anos (média = 44,5 ± 9,64) de ambos os gêneros e agrupados da seguinte forma: 

grupo controle n=53 e grupo Periodontite Crônica n=56. Foi extraído DNA a partir de um 

bochecho e esfregaço da mucosa oral e o polimorfismo da apoE foi identificado pelo método 

de PCR-RFLP (reação de polimerase em cadeia – polimorfismo com restrição de fragmentos) 

e submetidos à eletroforese em gel de agarose a 5%. As distribuições da frequência alélica e 

dos genótipos foram avaliadas pelo teste qui-quadrado (p˂0,05). O risco associado com alelos 

e genótipos foi calculado como odds ratio (OR) com intervalo de confiança (IC) de 95%. Para 

relacionar os achados sociodemográficos com a PC em indivíduos com alelos específicos foi 

utilizada a análise de regressão logística. Os resultados da análise individual do polimorfismo 

da apoE não evidenciaram associação dos alelos e genótipos com a susceptibilidade à PC. 

Observou-se associação entre a doença e a renda familiar mensal, de maneira que a chance de 

adoecer aumenta 3 vezes quando a renda diminui de mais que 3 salários-mínimos para a renda 

de 1 a 3 salários-mínimos. Ainda, há um aumento significativo na chance de desenvolver a 

doença em 5,1% a cada ano de vida. Indivíduos que reportaram hipertensão arterial tiveram 

uma chance quase 2,5 vezes maior de ter a PC do que o grupo controle apesar de não ter dado 

significado estatístico. Da mesma forma, foi encontrada maior chance de desenvolver a 

doença em indivíduos com baixo nível de escolaridade (OR=3,7). O polimorfismo da apoE 

não está associado à PC na população estudada. 

Palavras-chave: Periodontite Crônica, Polimorfismos Genéticos, Apolipoproteína 

E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Chronic periodontitis (CP) is characterized by an inflammation in the supporting  

tissues of the teeth. It is primarily caused by bacteria, but progression is associated with 

individual host response. CP is a complex and multifactorial disease. Genetic and 

environmental factors interacting can modify the clinical cause of the disease. Genetic 

polymorphisms have been studied to identify possible genetic markers and explain differences 

in the inflammatory cytokines expression. Apolipoprotein E (apoE) is an important protein in 

lipid metabolism and is also envolved in pathophysiological processes. The aim of this study 

was to investigate whether there is an association of the APOE polymorphisms with the CP´s 

susceptibility in subjects that sought periodontal treatment at Dental School of Federal 

University of Ceara and evaluate sociodemographic status related with the disease. A sample 

of 109 subjects between 30 and 70 years (mean age = 44,5 ± 9,64) were grouped into: 53 

controls and 56 subjects with CP. DNA was obtained through a mouthwash and oral mucosa 

scraping and genotyped by PCR-RFLP method (Polimerase Chain Reaction – Restrict 

Fragment Length Polymorphism).  Differences in the allele and genotype frequencies were 

assessed by Chi-squared test (p˂0.05). The risk associated with alleles and genotypes was 

calculated as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI). Logistic regression was 

used to associate sociodemographic status with CP and genotypes. No differences were 

observed in the apoE allelic distribution regarding control and periodontitis groups. Age and 

socio-economic status increase the risk for having CP, since individuals with lower socio-

economic status was about 3-fold more likely to develop periodontitis (OR=3.1) and increase 

in age enhances the risk in 5.1% to develop disease in each year of age. Hypertension was a 

factor of clinic importance in development of CP, since subjects who self-reported 

hypertensive have 2,5-fold more likely to develop disease than individuals who not self-

reported hypertension, although no statistic difference was reached. Similarly, CP was also 

associated with lower education level (OR=3.7). The polymorphism in the APOE gene was 

not associated with the susceptibility to CP in the studied population. 

Key-words: Chronic periodontitis; polymorphism; apolipoprotein E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

   

FIGURA 1 Representação do periodonto e suas estruturas................................................ 20 

 

FIGURA 2 Locus do gene da ApoE....................................................................................28 

 

FIGURA 3 Representação esquemática da posição do polimorfismo do gene da apoE, nos 

  resíduos 112 e 158, determinando as 3 isoformas da proteína..........................29 

 

FIGURA 4 Representação esquemática da apoE em seu estado livre................................ 31  

 

FIGURA 5 Estrutura tridimensional da região da apoE..................................................... 31 

 

FIGURA 6 Procedimento para aferição da profundidade de sondagem de bolsa periodontal 

  no sítio distovestibular do incisivo lateral em paciente com PC.......................47 

 

FIGURA 7 Procedimento de escovação da bochecha com escova citológica descartável 

  para coleta de células da mucosa oral...............................................................48 

 

FIGURA 8 Kit para extração de DNA a partir de células da mucosa oral..........................49 

 

FIGURA 9 A- Tubo Falcon 50 mL contendo o material coletado e escova citológica 

 descartável; B – Tubo Falcon 15 mL contendo solução de lise celular e a 

 escova citológica descartável; C – tubo Falcon 50 mL contendo o pellet celular 

 após centrifugação do material coletado...........................................................50 

 

FIGURA 10  Tubo RTA spin filter contendo a mini-coluna de extração.............................. 51 

 

FIGURA 11 Produto de PCR – Procedimento de adição do corante azul de bromofenol em 

  cada amostra para carregamento do gel de agarose a 2% e posterior corrida em 

  eletroforese........................................................................................................53 

 



 
 

FIGURA 12 Perfil das bandas dos produtos de PCR não digeridos submetidos à eletroforese 

  em gel de agarose a 2% para confirmação da presença do fragmento específico 

  da apoE (270 pb)...............................................................................................54 

 

FIGURA 13  Sequência de parte do gene da apoE ε4............................................................55 

 

QUADRO 1 Perfil de bandas no gel para identificação dos alelos do gene da APOE..........56 

 

FIGURA 14 Diagrama do mapa de clivagem dos produtos de reação em cadeia de 

polimerase da apoE pela endonuclease HhaI, após separação eletroforética dos 

 fragmentos de  restrição.....................................................................................56 

 

FIGURA 15 Genotipagem a partir da digestão pela enzima de restrição HhaI, após 

 eletroforese em gel de agarose 5%, dos fragmentos de 270pb do gene da 

 APOE................................................................................................................57 

 

FIGURA 16 Frequência dos indivíduos com PC e do grupo controle em função da 

escolaridade (anos de estudo). O número de pacientes está especificado em 

cada barra........................................................................................................63 

 

FIGURA 17 Frequência dos indivíduos com PC e do grupo controle em função do histórico 

  de hipertensão arterial.......................................................................................64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 Concentração de DNA (ng/µL) e coeficientes de pureza em 109 amostras 

 extraídas a partir de células do epitélio oral......................................................59 

 

TABELA 2 Características sociodemográficas dos 109 indivíduos do estudo caso-controle 

 com pacientes com PC, que procuraram o serviço odontológico da clínica de 

 Periodontia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2011-

 2013...................................................................................................................60 

 

TABELA 3 Características sociodemográficas dos 109 indivíduos do grupo caso-controle 

  de acordo com a presença (n=56) ou ausência (n=53) da PC, que procuraram o 

  serviço odontológico da clínica de Periodontia da Universidade Federal do 

  Ceará, Fortaleza-CE, entre 2011-2013..............................................................61 

 

TABELA 4 Média de idade entre os indivíduos com PC e grupo controle 

 (n=109)..............................................................................................................62 

 

TABELA 5 Frequência dos genótipos da apoE em indivíduos (30 a 70 anos) com PC e do 

 grupo controle, que procuraram o serviço odontológico da clínica de 

 Periodontia da universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2011-

 2013...................................................................................................................65 

 

TABELA 6 Frequência dos alelos da apoE em indivíduos com PC e do grupo 

 controle..............................................................................................................65 

 

TABELA 7  Coeficientes Logit do modelo de regressão logística da variável “PC” em 

 função dos alelos ε2, ε3 e ε4, anos de estudo, histórico de  diabete familiar, 

presença de hipertensão arterial, etilismo, renda familiar  mensal, sexo e 

 idade..................................................................................................................68 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A   Adenosina 

APOE  Gene da apolipoproteína E 

ApoE  Proteína da apolipoproteína E 

ApoER2 Receptor 2 da apoE 

Arg  Arginina 

Asp  Aspartato 

C   Citosina 

COX  Ciclooxigenase 

COOH-Terminal Grupo carboxi-terminal  

CYS  Cisteína 

DCV  Doença cardiovascular 

DNA  Ácido desoxirribonucleico 

DP  Doença periodontal 

DPE  Doença periodontal experimental 

 E. coli  Escherichia coli 

EDTA  Ácido etileno diamino tetra-acético 

FCγR  Receptor da imunoglobulina G 

G   Guanina 

g    Grama  

Glu   Glutamina 

h   hora 

HDL  Lipoproteína de alta densidade 

HIV  Vírus da imunodeficiência humana 

HLP  Hiperlipidemia 



 
 

HSV  Vírus herpes simples 

IFN  Interferon 

IL   Interleucina 

IL1-RA Antagonista do receptor para interleucina-1 

LDL  Lipoproteína de baixa densidade 

LDLR  Receptor de lipoproteína de baixa densidade 

LPS  Lipopolissacarídeo 

MD  Mobilidade dentária 

mm  Milímetro 

mL  Mililitro 

µL  Microlitro  

NFκ-B  Fator nuclear kappa B  

ng   Nanograma 

NIC  Nível de inserção clínica 

NO  Óxido nítrico 

NH2-Terminal Grupo amino-terminal 

°C   Graus Celsius 

OxLDL Lipoproteína de baixa densidade oxidada 

PC  Periodontite crônica 

PCR  Reação em cadeia da polimerase 

PCR-RFLP Polimorfismo por fragmento de restrição por PCR 

PGE   Prostaglandina  

PS   Profundidade de sondagem 

RANKL Ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B 

RNA-m Ácido ribonucleico-mensageiro 

ROS  Espécies reativas de oxigênio 

SS   Sangramento à sondagem 



 
 

STAT  Transdutor de sinais e ativador de transcrição 

T   Timina  

TNF-α  Fator de necrose tumoral-alfa 

TLR  Receptor Toll-simile 

UV  Ultravioleta 

VDR  Receptor da vitamina D 

VLDL  Lipoproteína de muito baixa densidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................19 

1.1 Periodontite crônica inflamatória....................................................................................19 

1.2 Polimorfismo genético e periodontite crônica................................................................24 

1.3 Apolipoproteína E.............................................................................................................27 

1.4 Papel da apoE na resposta imune....................................................................................33 

1.5 ApoE e periodontite crônica.............................................................................................36 

1.6 Periodontite crônica e determinantes sociodemográficos.............................................39 

2 JUSTIFICATIVA.................................................................................................................41 

3 OBJETIVOS.........................................................................................................................43 

3.1 Objetivo geral....................................................................................................................43 

3.2 Objetivos específicos.........................................................................................................43 

4 MATERIAIS E MÉTODOS...............................................................................................45 

4.1 Recrutamento dos indivíduos...........................................................................................45 

4.2 Critérios de exclusão.........................................................................................................45 

4.3 Critérios de inclusão.........................................................................................................46 

4.4 Aplicação do questionário sociodemográfico.................................................................47 

4.5 Coleta do material.............................................................................................................48 

4.6 Extração e quantificação do DNA...................................................................................49 

4.7 Produto de PCR................................................................................................................51 

4.8 Genotipagem......................................................................................................................53 

4.9 Análise estatística..............................................................................................................57 



 
 

5 RESULTADOS.....................................................................................................................59 

5.1 Purificação do DNA e genotipagem da apoE..................................................................59 

5.2 Dados sociodemográficos dos 109 indivíduos do estudo de caso-controle para PC 

realizado entre 2011 e 2013 em Fortaleza-CE......................................................................59 

5.3 Dados sociodemográficos dos indivíduos de acordo com a presença ou ausência da 

PC.......................................................................................................................................61 

5.4 Frequência do genótipo e dos alelos polimórficos da apoE em função da presença da 

PC.............................................................................................................................................65 

5.5 Análise dos dados sociodemográficos e sua relação com os genótipos e frequência 

alélica nos indivíduos com PC e no grupo controle..............................................................66 

6 DISCUSSÃO.........................................................................................................................70 

7 CONCLUSÕES....................................................................................................................76 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................78 

ANEXO....................................................................................................................................92 

APÊNDICES............................................................................................................................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO



19 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Periodontite Crônica 

A doença periodontal (DP) é constituída por um grupo de afecções inflamatórias 

caracterizadas por uma resposta imunoinflamatória dos tecidos periodontais desencadeada 

pelo acúmulo de bactérias periodontopatogênicas. Pode se apresentar restrita ao periodonto de 

proteção (gengiva ou mucosa ceratinizada), caracterizando a gengivite, ou estender-se ao 

periodonto de sustentação (ligamento periodontal, osso alveolar e cemento radicular), 

caracterizando a periodontite (ARMITAGE, 1999). 

Segundo a classificação proposta pela Academia Americana de Periodontia 

(ARMITAGE, 1999), a periodontite pode ser classificada em agressiva ou crônica. A forma 

agressiva é mais rara, de progressão rápida e acomete indivíduos em idades mais precoces 

(menos de 30 anos de idade). Há uma tendência à agregação familiar. A periodontite crônica 

(PC) é a forma mais prevalente da DP (ARMITAGE, 1999). 

A PC é uma das doenças mais comuns no mundo inteiro. A forma mais severa da 

doença afeta aproximadamente 10-15% dos indivíduos em todo o mundo, representando a 

maior causa de perda de dentes em adultos (PAPAPANOU, 1996). A interpretação de dados 

epidemiológicos da DP é bastante questionada devido à falta de uniformidade nas 

metodologias utillizadas. No Brasil, no grupo etário de 35 e 44 anos, 15,2% dos indivíduos 

apresentaram bolsas periodontais entre 3-5 mm e 4,2% apresentaram bolsas maiores que 6 

mm (BRASIL, 2012). Um estudo realizado no Rio Grande do Sul, entre indivíduos com idade 

maior que 30 anos, revelou que 65% desses apresentavam elementos dentários com 

profundidade de sondagem (PS) ≥5 mm (SUSIN et al., 2005). Estudos realizados em 

adolescentes e adultos jovens, no sul do Brasil, apresentaram 50,4% dos indivíduos com 3 

mm e 17,4% com 5 mm de perda de inserção clínica (SUSIN et al., 2011). 

A PC é uma doença infecciosa, que resulta na inflamação dos tecidos de suporte 

do dente, perda progressiva de inserção clínica e de osso alveolar, formação de bolsa 

periodontal, recessão gengival, podendo levar à perda do elemento dentário. Seu início pode 

se dar em qualquer faixa etária, mas é mais comum em adultos. É uma doença de natureza 

crônica, que pode progredir de forma lenta a moderada, mas possui surtos de atividade e 

inatividade (FLEMMIG, 1999; AMITAGE, 1999). Socransky e colaboradores (1984) 
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observaram em estudos longitudinais que a progressão da doença ocorre através de episódios 

agudos recorrentes, seguidos por períodos de remissão, e não de forma contínua. 

Histologicamente, apresenta grande infiltrado de leucócitos polimorfonucleares no epitélio 

juncional, já localizado apicalmente à junção amelocementária, e no epitélio da bolsa e denso 

infiltrado de células inflamatórias, como plasmócitos, linfócitos T e B, monócitos e 

macrófagos no tecido conjuntivo subjacente. À medida que a doença progride e o epitélio da 

bolsa migra apicalmente, ocorre perda de fibras colágenas e perda de osso alveolar 

(FLEMMIG, 1999; OKADA, KIDA, YAMAGAMI, 1983) (Figura 1). 

 

FIGURA 1 – Representação do periodonto e suas estruturas. OE, epitélio oral; 

OSE, epitélio do sulco; JE, epitélio juncional; CEJ, junção amelocementária; CT, tecido 

conjuntivo; E, esmalte; CI, inserção conjuntiva; B, osso alveolar; C, cemento radicular; PL, 

ligamento periodontal. 
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.Etiologicamente, o processo da PC é iniciado por bactérias. Muitas espécies 

bacterianas que residem no biofilme da superfície dentária estão fortemente associadas à DP, 

como por exemplo: Aggregatibacter actinomycetencomitans, Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia e Treponema 

denticola (SOCRANSKY et al., 1998; FLEMMIG, 1999; BOUTAGA, 2007). Socransky e 

colaboradores (1998) descreveram 5 complexos microbianos existentes em amostras de placas 

subgengivais e verificaram forte associação entre as espécies e entre os complexos, sugerindo 

um padrão na sequência de colonização. Como a maioria dessas bactérias 

periodontopatogênicas reside na bolsa periodontal e não invade o tecido, o sistema 

imunológico não consegue eliminar eficientemente esses microrganismos, levando a uma 

inflamação crônica e a uma resposta contínua e exacerbada do hospedeiro, culminando em 

destruição tecidual. O processo inflamatório inicialmente é induzido pela liberação de 

produtos bacterianos, que promovem o recrutamento de leucócitos polimorfonucleares, 

principalmente os neutrófilos, seguido da liberação de mediadores inflamatórios e citocinas 

para a região do sulco gengival (KORNMAN, PAGE, TONETTI, 1997; OKADA, 

MURAKAMI, 1998). Ocorrem alterações vasculares, seguido do aumento de exudado de 

fluidos, proteínas e outros leucócitos para os tecidos, tais como monócitos, macrófagos e 

linfócitos. À medida que a inflamação prossegue, a resposta imunológica é iniciada com a 

produção de anticorpos. Começa a ocorrer perda dos componentes estruturais para que se crie 

espaço físico para o infiltrado inflamatório. O epitélio sulcular e juncional se tornam 

permeáveis à penetração dos patógenos e seus produtos. Ocorre migração do epitélio 

juncional em direção mais apical, com consequente aumento da profundidade do sulco, 

caracterizando a presença da bolsa periodontal e favorecendo a migração do biofilme em 

direção mais apical. Há formação de tecido de granulação, cujas células produzem enzimas 

líticas e citocinas que degradam a matriz, destruindo não somente tecido conjuntivo, mas 

também osso alveolar, ao ativar osteoclastos (ASSUMA et al, 1998).  

Os conceitos da patogênese da PC vêm sendo reformulados. Por volta dos anos 

60, estudiosos apontaram os depósitos de placa bacteriana como fator primário no 

desenvolvimento da doença. Acreditava-se na Teoria da Placa Inespecífica, sendo a sua 

composição a mesma entre diferentes sítios na boca e até entre os indivíduos.  O tratamento 

era direcionado para a redução da quantidade de placa. Na década de 70, avanços nos 

conhecimentos microbiológicos, facilitando a caracterização e identificação de novos 

patógenos, demonstraram que somente determinados tipos bacterianos (anaeróbias Gram-



22 
 

negativas) eram causadores da PC e definiram o papel protetor e destruidor da resposta do 

hospedeiro. Nos anos 80, foi documentada a associação entre bactérias específicas e a 

destruição tecidual, caracterizando bem a resposta imunológica a antígenos bacterianos e 

elucidando o papel das citocinas e prostaglandinas na patogênese na doença. Até essa época, 

nenhum outro fator era considerado, além das bactérias, e todas as medidas preventivas e 

terapêuticas tinham como objetivo a eliminação ou pelo menos o controle desses 

microrganismos. A partir da observação das variações encontradas entre as respostas do 

hospedeiro e a expressão clínica da doença, modelos foram desenvolvidos, já na década de 90, 

sobre doenças complexas, como a PC. Foi uma época de mudança de paradigmas, trazendo 

novas perspectivas sobre os distintos papéis das bactérias, do hospedeiro e dos fatores de risco 

no processo da doença. Esses modelos demonstraram que fatores genéticos e ambientais 

poderiam modificar o fenótipo da doença entre pacientes, inclusive em um mesmo paciente, 

de um sítio para outro. Os fatores de risco passaram a ter grande importância no modelo 

conceitual de PC (PAGE, 1997; KORNMAN, 2008). 

A partir desse entendimento de que os hospedeiros não respondem da mesma 

forma à agressão bacteriana, tampouco à terapia empregada, ou seja, pacientes não são 

igualmente susceptíveis à PC, estudos têm sido desenvolvidos no intuito de se identificar 

possíveis fatores de risco. Indivíduos com pobre controle de placa bacteriana podem 

apresentar mínima condição ou até mesmo ausência da doença, e outros com excelente 

controle de placa podem desenvolver PC.  Sugere-se que, realmente, existem fatores que não 

causam diretamente a doença, mas modificam outros fatores que tornam as condições clínicas 

mais severas, seja modulando ou amplificando a resposta inflamatória (KORNMAN, 2001). 

Com esse novo paradigma, a Periodontia passou a dar importância não somente ao 

diagnóstico e ao tratamento da doença, mas também à prevenção e à promoção da saúde. A 

redução desses fatores tornou-se objetivo principal na terapia.  

Um fator de risco pode ser definido como um fator ambiental, comportamental ou 

biológico confirmado por sequências temporais (estudos longitudinais), que aumenta a 

probabilidade da ocorrência de uma condição. Consequentemente, a ausência ou a remoção 

desse fator implica na redução da probabilidade, mas não necessariamente resulta em cura. 

Fazem parte do processo de causa ou expõem o hospedeiro ao processo. Eles podem ser 

modificáveis (ambientais ou comportamentais) ou não-modificáveis, ditos determinantes 

(intrínsecos ao indivíduo) (BECK, 1998). Dentre os fatores modificáveis estão: tabagismo 

(TONETTI, 1998), diabetes (KINANE, CHESTNUTT, 1997), fatores psicossociais (GENCO, 
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1999) e higiene oral (KORNMAN, 1997). São considerados fatores determinantes: fatores 

genéticos (MICHALOWICZ et al., 2000), doenças sistêmicas e imunodeficiências congênitas 

(WILLIAMS, OFFENBACHER, 2000; LYNCH et a.l, 2003).  

De modo inverso, estudos demonstraram que periodontopatias podem ser 

indicadores de risco (possíveis fatores de risco) para condições sistêmicas. Pacientes 

portadores de PC têm maior risco de apresentarem outros agravos de ordem sistêmica como 

hiperlipidemia (LÖESCHE et al., 2000), doença cardiovascular (GENCO, OFFENBACHER, 

BECK, 2002), ateroesclerose (PAQUETTE, 2002), parto prematuro (OFFENBACHER, 

1996), osteoporose (JEFFCOAT, 1998), doença de Alzheimer (STEIN et al., 2012) e diabetes 

(FERGUSON et al., 2007; ZEEMAN et al., 2001).  

A explicação biológica para essa associação é que a infecção periodontal causa 

bacteremia e endotoxemia, promovendo inflamação sistêmica e resposta imune de grande 

importância para a doença relacionada. Estudos demonstraram que bactérias associadas à PC 

entram na corrente sanguínea durante a mastigação, escovação e procedimentos odontológicos 

(FORNER et al., 2006). Essa bacteremia é capaz de produzir, por exemplo, injúria crônica à 

vasculatura contribuindo para o desenvolvimento da aterosclerose. Nesse modelo, os 

patógenos periodontais possuem fator de virulência específicos capazes de afetar eventos 

aterogênicos e podem ser isolados de tecidos não-orais, como placas ateroescleróticas 

(PAQUETTE, 2002). 

Algumas doenças sistêmicas, portanto, além de serem fatores predisponentes a 

infecções orais, ou seja, indicadores de risco, também são exacerbados após o estabelecimento 

da mesma infecção oral, estabelecendo uma relação bidirecional, como é o caso da 

hiperlipidemia e diabetes. Contudo, não está claro se essa associação é uma relação de causa-

efeito, ou seja, se a PC induz o aumento dos níveis de lipídio sérico, ou o alto nível de lipídio 

sérico é um fator predisponente para a PC (FENTOGLU, BOZKURT, 2008).  

A PC é uma doença multifatorial e complexa, de forma que fatores genéticos e 

ambientais interagem, promovendo e modificando a expressão clínica da doença (PAGE et al, 

1997). A severidade da PC está mais relacionada à defesa do hospedeiro do que à virulência 

dos microrganismos. O elemento chave para o início e progressão da doença parece estar mais 

relacionado à resposta do hospedeiro do que ao desafio bacteriano e os aspectos relacionados 

a essa resposta podem ser determinados geneticamente (HART, 1994). Cerca de 38 a 82% das 
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variações ocorridas na progressão da doença são decorrentes desses fatores genéticos 

(GONZALES et al., 2003). 

Nosso grupo de pesquisa vem, há vários anos, investigando a patogênese e 

perspectivas terapêuticas para a PC, usando modelo animal e em humanos. Nesse sentido, 

verificou-se a participação de TNF-α na doença periodontal experimental (DPE) e forte 

envolvimento dessa citocina na patogênese da doença em ratos uma vez que substâncias como 

a talidomida, a pentoxifilina e a clorpromazina, capazes de reduzir a produção dessa citocina, 

preveniram a evolução da DPE (LIMA et al., 2000; LIMA et al., 2004). Dados de outro 

estudo do mesmo grupo demonstraram ainda o efeito da doxiciclina, uma tetraciclina com 

efeito inibidor de metaloproteinases de matriz, na prevenção da perda óssea alveolar 

observada na DPE (BEZERRA et al., 2002) e o papel do óxido nítrico nessa patologia 

(LEITÃO et al., 2004; LEITÃO et al., 2005). Também se demonstrou o efeito de inibidores 

de ciclooxigenase (COX) 1 e 2 em DPE, confirmando dessa forma a importância das 

prostaglandinas nesse processo (BEZERRA et al., 2000). Além disso, o tratamento curativo 

com etoricoxib, um antinflamatório não-esteroidal seletivo para COX2, foi capaz de reduzir 

significativamente a perda óssea alveolar em ratos submetidos à DPE (AZOUBEL et al., 

2007) e o tratamento em curto prazo em humanos com etoricoxib reduziu os níveis de 

prostaglandina (PGE2) no líquido crevicular, tendo um efeito discreto na estrutura óssea 

periodontal (AZOUBEL et al., 2008). Dando continuidade, Dalcico e colaboradores (2013) 

demonstraram que a sinvastatina, um fármaco usado para baixar os níveis séricos de 

colesterol, previne a reabsorção óssea inflamatória na DPE. 

 

 

1.2 Polimorfismo genético e periodontite crônica inflamatória 

 

Estima-se que há entre 25.000-50.000 diferentes genes no genoma humano. O 

genoma é composto de uma cadeia linear de nucleotídeos numa dupla hélice. Uma sequência 

linear de 3 nucleotídeos (códon) codifica um aminoácido.  Geneticistas definem as diferentes 

formas genéticas como variações alélicas, que diferem na sua sequência de nucleotídeos. 

Essas variações podem ocorrer por substituição de um dos quatro nucleotídeos existentes 

(A,T,C,G) por outro ou por transcrição genética. Essa mudança altera o triplo códon que 

codifica o aminoácido. Quando essa alteração é bastante rara e não está presente em muitos 

indivíduos, é chamada de mutação. Quando um alelo específico ocorre em uma frequência 

relativamente elevada da população (pelo menos 1%), diz-se que ele apresenta um 
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polimorfismo genético e é considerado uma variação comum na população. Quando o 

nucleotídeo alterado do códon não altera o aminoácido, usualmente não traz consequências 

biológicas. Porém, quando há alteração na composição do aminoácido, pode resultar numa 

disfunção proteica. Essa diferença fisiológica pode ser exacerbada ainda por exposições 

ambientais, como dieta, fumo e fatores microbianos (KINANE, HART, 2003). 

Se uma proteína codificada por um gene polimórfico participa de processos 

biológicos, como respostas inflamatórias a antígenos específicos, esse polimorfismo pode 

aumentar ou diminuir o risco para o fenótipo da doença. Se uma determinada variação 

genética irá contribuir para um fenótipo de uma doença vai depender da magnitude do seu 

efeito na patogênese dessa doença, podendo acarretar pequenas alterações na expressão 

clínica ou ser fator determinante. Muitas patologias possuem um componente genético em sua 

etiologia, porém a extensão dessa contribuição pode variar (KINANE, HART, 2003). 

O polimorfismo genético pode apresentar-se como fator protetor. O conhecimento 

desse valor de contribuição é importante para identificação das bases genéticas da etiologia e 

utilização dessa informação no diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças (KINANE, 

HART, 2003). Quando um alelo está associado a uma doença, estudos funcionais devem ser 

conduzidos para se investigar o possível papel do gene específico na sua etiologia e 

patogênese (SCHAEFER et al., 2011). 

As variações genéticas isoladamente são insuficientes para causar uma doença 

específica. O conhecimento da existência de um alelo associado a uma patologia não fornece 

informação significativa para o diagnóstico clínico. A presença de alelos polimórficos numa 

proporção significativa da população não afetada por uma condição clínica reflete, na maioria 

dos casos, que eles não são determinantes e outros fatores devem ser investigados. É o caso de 

polimorfismos genéticos associados a doenças complexas. Geralmente não possuem uma 

relação de causalidade, apenas alelos específicos são encontrados com mais frequência em 

indivíduos acometidos pela doença do que em sadios. Da mesma forma, outros indivíduos 

podem apresentar os mesmos alelos e não apresentar as características fenotípicas da doença. 

(KINANE, HART, 2003). Segundo Michalowicz e colaboradores (2000), aproximadamente 

50% das alterações ocorrentes na doença periodontal estão associadas às variações genéticas. 

Muitos estudos têm sido realizados no intuito de identificar marcadores genéticos 

relacionados à PC. Alguns marcadores já identificados, inclusive, codificam proteínas que 

têm papel importante na resposta do hospedeiro. Tanto os determinantes genéticos modulam a 

expressão da doença, como fatores de risco ambiental interagem com os genes, produzindo 
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alterações epigenéticas e contribuindo na regulação da resposta inflamatória (ZHANG et al., 

2011). 

Estima-se que mais de 20 genes e centenas de polimorfismos desses genes estejam 

associados com a PC, dentre eles: IL-1, IL-4, IL-6, IL-17, TNF-α, VDR, FCγR, matriz 

metaloproteinase, TLR, COX-2 e proteína C reativa (ZHANG et al., 2011). 

Evidências da susceptibilidade genética na PC ocorreram em função da associação 

dessa doença com outras específicas e transmitidas geneticamente, como neutropenia, 

trissomia do cromossomo 21 e síndrome Papillon-Lefèvre. Estudos de agregação familiar 

puderam analisar o compartilhamento de genes e indicadores de risco entre membros da 

mesma família, nos casos de periodontite agressiva, já que compartilham dos mesmos 

indicadores de risco ambiental e comportamental. Nesses casos, há uma maior semelhança 

nas características da doença entre familiares do que entre indivíduos não aparentados. 

Estudos com gêmeos adultos com PC comprovaram que a hereditariedade corrobora com 

50% no aumento do risco à doença, e através da análise de segregação pode-se estabelecer o 

modo de transmissão genética que mais se aproxima dos dados clínicos de uma determinada 

característica (HART, KORNMAN, 1997). 

Como o sistema imunológico possui um papel fundamental na patogênese da PC, 

estudos de polimorfismos de genes envolvidos no processo inflamatório têm sido realizados 

no intuito de identificar possíveis genes candidatos e diferenças na expressão de citocinas 

inflamatórias, já que o grau de destruição nos tecidos periodontais é resultado da resposta 

inflamatória (OFFENBACHER, 1996; KORNMAN, 1997).  Alguns indivíduos carreiam 

polimorfismos em genes que refletem em hiper secreções de certas citocinas em resposta a 

estímulos. Estudos de polimorfismos genéticos comuns entre doenças relacionadas devem ser 

realizados para maiores esclarecimentos tanto da patogênese das doenças relacionadas, quanto 

para identificar possíveis fatores de risco (WATTS, CRIMMINS, GATZ, 2008). 

Polimorfismos no gene da IL-1 foram descritos como os primeiros marcadores 

genéticos relacionados com a PC. Polimorfismos nos genes da IL-1α e IL-1β foram 

associados à severidade da doença e à resposta ao tratamento (KORNMAN et al., 1997). 

Diferenças nos níveis de citocinas foram relacionadas aos diferentes graus de 

susceptibilidade à PC, devido a polimorfismos genéticos. Pacientes com PC avançada 

apresentaram frequência aumentada do alelo 2 polimórfico para IL-1β (+3953) (GORE et al., 

1998).  

Atenção deve ser dada ao fato de que o tipo e o número de variações genéticas 

para a mesma doença não é o mesmo em diferentes populações étnicas. Kornman e 
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colaboradores (1997) encontraram polimorfismo genético da IL-1 em pacientes com PC em 

aproximadamente 30% da população europeia, enquanto que a prevalência em chineses chega 

a ser de 2,3% (ARMITAGE et al., 2000). 

Apesar das variações em múltiplos genes, cada um com sua contribuição e risco 

para o processo da doença, não há uma relação de causa e efeito entre um alelo específico e a 

PC. Alguns alelos se apresentam com maior frequência em pacientes com a doença do que em 

pacientes saudáveis (TARANNUM, FAIZUDDIN, 2012; KINANE, HART, 2003). Como a 

PC é multifatorial e complexa, há necessidade de mais estudos nesse sentido, investigando-se, 

inclusive, outras moléculas envolvidas na patogênese da inflamação, a fim de identificar 

grupos de risco e contribuir para um melhor entendimento de sua patogênese. 

Já está bem claro que outras condições clínicas que estão associadas à periodontite 

crônica, como a doença de Alzheimer (ALTAMURA et al., 2007), doenças cardiovasculares 

(SONG et al., 2004) e desequilíbrio nos níveis séricos de lipídios (WEISGRABER, 1990), 

possuem forte correlação com polimorfismo genético da apoE. Nessa perspectiva, surgiu a 

intenção de pesquisar a relação do polimorfismo dessa proteína, já comprovado nas doenças 

associadas com a PC.  

 

 

1.3 Apolipoproteína E 

 

A apolipoproteína E (apoE) é uma proteína glicosilada de 299 aminoácidos e 

massa molecular de 34,145 KDa (RALL, MAHLEY, 1982). É sintetizada principalmente no 

fígado, mas vários tipos celulares também a produzem, como células do cérebro, do baço, dos 

pulmões, dos ovários, dos testículos, das adrenais, do músculo liso e do rim. A participação de 

vários tipos celulares na produção em larga escala da apoE indica sua importância no 

transporte lipídico e, possivelmente, outra função não relacionada ao metabolismo lipídico. 

Células parenquimais do fígado produzem ⅔ a ¾ da apoE do plasma (MAHLEY, 1988). A 

segunda maior concentração de RNA-m para apoE é encontrada no cérebro, essencialmente 

nos astrócitos, quantidade que chega a ⅓ do nível encontrado no fígado (EUSHOURBAGY et 

al., 1985). Macrófagos também são capazes de produzir grandes quantidades de apoE e 

parecem modular o acúmulo de colesterol nas artérias (WERB, CHIN, 1983). 

O gene da APOE localiza-se no cromossomo 19q13.2 de 3597 pares de bases e 

consiste de 4 éxons e 3 íntrons (Figura 2). 
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FIGURA 2 - Locus do gene APOE  

Fonte: Genetic Home Reference, 2012  

 

A concentração plasmática da apoE aumenta em resposta ao aumento do consumo 

de colesterol na dieta de muitos modelos de animais, sugerindo que, metabolicamente, 

participa do transporte do colesterol no plasma (RALL, WEISGRABER, MAHLEY, 1982).    

O gene para apoE é polimórfico, possui 3 diferentes alelos, ε2, ε3 e ε4, no 

cromossomo 19q13.2, totalizando 6 genótipos, três homozigotos, ε2/ε2, ε3/ε3, ε4/ε4, e três 

heterozigotos, ε2/ε3, ε2/ε4, ε3/ε4. Análises da sequência de aminoácidos das 3 isoformas 

principais da proteína, em humanos (apoE2, apoE3, apoE4), evidenciaram que elas diferem 

uma da outra pela substituição de um único nucleotídeo nas posições 112 e 158, gerando 

aminoácidos distintos. A forma mais comum da apoE2 possui uma cisteína (Cys) em cada 

sítio citado. A apoE3 possui uma Cys no sítio 112 e uma arginina (Arg) no sítio 158 e a 

apoE4 possui Arg nos 2 sítios (WEISGRABER, RALL, MAHLEY, 1981) (Figura3). 

A frequência alélica do gene da apoE em diferentes populações mostra uma 

distribuição geográfica característica, desempenhando importante papel no entendimento da 

participação dessa proteína nas doenças associadas. Na população do leste europeu e em 

caucasianos a frequência alélica das isoformas é de aproximadamente ε2=8%, ε3=78% e 

ε4=14% (HOWARD, GIDDING, LIU, 1998). Estudos entre espanhóis demonstraram uma 

variação de frequência dos alelos de 5,5 a 7,3%, 80,5 a 86,2% e 8,3 a 13,2%, entre os alelos 

ε2, ε3 e ε4, respectivamente (GARCÉS et al., 2004). Estudos realizados no nordeste do Brasil 

demonstraram uma distribuição alélica de 8,3%, 77,1% e 14,6%, para os alelos ε2, ε3 e ε4, 

respectivamente (ORIÁ et al., 2005). Em outro estudo, observaram a seguinte distribuição: 

ε2=6,5%, ε3=80% e ε4=13,5% (QUINTINO-SANTOS et al., 2012). Na maioria dos estudos 

populacionais, o genótipo ε3/ε3 foi o mais frequente, assim como o alelo ε3.   
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FIGURA 3 – Representação esquemática da posição do polimorfismo do gene da 

apoE, nos resíduos 112 e 158, determinando as 3 isoformas da proteína. Fonte: LIU et al., 

2013. 

Apesar do gene APOE3 ser a forma mais comum e, por isso, ser considerada por 

alguns autores o alelo ancestral ou do tipo selvagem, outros estudos com primatas não 

humanos apontam o alelo ε4 como o ancestral, principalmente devido ao fato de esses animais 

possuírem apenas esse alelo, sugerindo que ε3 e ε2 surgiram a partir de mutações e que mais 

tarde se disseminaram na população humana. Acredita-se também que um processo seletivo 

tenha contribuído para a distribuição alélica atual. Em geral, a direção da mutação esperada 

acontece no sentido Arg para Cys, devido à alta frequência de metilação das citosinas e 

posterior deaminação, produzindo timinas. Estudos postulam que houve substituição de uma 

citosina por uma timina [CGC → TGC]112, no caso do alelo ε2 e ε3, gerando uma Cys, e a 

mesma substituição gerando uma Cys na posição 158, no caso do alelo ε2 [CGC → TGC]158 

(GERDES, 2003).  

Em geral, a apoE participa do transporte de triglicerídeos do fígado para os 

tecidos ao se ligar às lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), do transporte de 

colesterol dos tecidos periféricos para o fígado (transporte reverso) ao se ligar a uma 

subclasse de lipoproteínas de alta densidade (HDL) e da absorção entérica do colesterol e 

triglicerídeos ao se ligar a quilomicrons (WEISGRABER, 1994; MAHLEY, 2000). 

ApoE exerce suas funções biológicas através da ligação com receptores 

lipoproteicos de baixa densidade (LDLR), que além de serem os principais receptores no 

metabolismo do colesterol, também são moduladores e interagem com outras vias de 

 Isoformas específicas 

Aminoácidos 

 112 158 

ApoE- ε2 Cys Cys 

ApoE- ε3 Cys Arg 

ApoE- ε4 Arg Arg 

Região de ligação a lipídios Região de ligação ao receptor 

 
Hélice  4 Hélice  3 Hélice  2 Hélice  1 
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sinalização (ZHANG, 2011; HERZ, 2009). A atividade dos receptores de lipoproteínas é 

fundamental para o metabolismo do colesterol e triglicerídeos e é fortemente relacionada à 

conformação estrutural da apoE. Cerca de 60% das variações dos níveis plasmáticos de 

colesterol são determinadas geneticamente e o polimorfismo da apoE é responsável por 14% 

dessa variação genética (WEISGRABER, 1990). 

A apoE possui 2 estruturas de domínio separadas por uma dobradiça e fornecem 

propriedades físicas diferentes. O domínio NH2-terminal de 22KDa (resíduos 1-191), 

funciona como uma proteína globular, contém a região que se liga ao receptor LDL. Essa 

região está localizada entre os resíduos 134 e 150, apresentando em sua formação 

essencialmente aminoácidos básicos (lisina e arginina). As cargas positivas das lisinas 

encontradas nas posições 143 e 146 formam pares iônicos com as cargas negativas dos 

resíduos de ácidos glutâmicos e aspárticos encontrados nos LDLRs.  O domínio COOH-

terminal de 10KDa (resíduos 225-299) possui regiões contendo α-hélices anfipáticas e 

funciona como uma típica apolipoproteína, além de conter a região principal de ligação com a 

superfície das lipoproteínas. Essa região se encontra entre os resíduos 244 e 272. O domínio 

NH2-terminal possui menor afinidade pelas lipoproteínas do que o domínio COOH-terminal, 

porém o primeiro ainda consegue se ligar a vesículas fosfolipídicas e transformá-las em 

complexos discoides e, desta forma, ligar o receptor a essas estruturas com a mesma 

intensidade que as lipoproteínas (MAHLEY, 1988; ZAIOU et al., 2000; MAHLEY, 

WEISGRABER, HUANG, 2009) (Figura 4). 

O entendimento dessas diferenças estruturais ajuda a estabelecer os mecanismos 

moleculares responsáveis pelas associações com as patologias. Mudanças estruturais em um 

domínio pode influenciar propriedades de outro domínio. Quando ocorre uma Arg na posição 

158, como acontece na apoE3 e apoE4, há formação de uma ponte salina entre esse 

aminoácido e o aspartato (Asp)-154.  Porém, quando ocorre uma Cys na posição 158 ao invés 

de Arg, como na apoE2, há uma alteração dessas pontes salinas, de forma que o Asp-154 se 

ligará agora à Arg-150, diminuindo em 100 vezes a carga positiva anteriormente existente e, 

consequentemente, a capacidade de ligação ao receptor de LDL, mesmo ocorrendo num sítio 

fora da região principal de ligação ao receptor (Figura 5). Toda essa alteração justifica, por 

exemplo, a associação entre apoE2 e a hiperlipoproteinemia tipo III (HLP III), também 

denominada disbetalipoproteinemia familiar, uma alteração caracterizada por elevados níveis 

de triglicerídeos (˃2 mMol/L) e colesterol plasmáticos (˃7,5 mMol/L). Aproximadamente 

90% dos pacientes com HLP III são homozigotos para apoE2, mas somente 1-2% desenvolve 
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a doença, pois outros fatores ambientais são necessários para a expressão dessa condição 

(ZAIOU et al., 2000; MAHLEY, WEISGRABER, HUANG, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Representação esquemática da apoE em seu estado livre. O domínio 

amino-terminal consiste de 4 hélices (hélice1-vermelho, hélice2-azul, hélice3-verde e hélice4-

amarela) e contém a região de ligação ao LDLR na hélice 4. O domínio carboxi-terminal 

possui os principais elementos de ligação a lipoproteínas. Fonte: HATTERS, PETERS-

LIBEU, WEISGRABER, 2006. 

 

 

 

FIGURA 5 – Estrutura tridimensional da região da apoE. A: Região da hélice em 

que ocorre formação de uma ponte salina entre Asp-154 e Arg-150 (apoE2) reduzindo a carga 

positiva, consequentemente, o potencial de ligação do receptor LDL (em destaque). 

B:Interação entre Glu-109 e Arg-112 (apoE4), tornando Arg-61 mais exposta. Fonte: 

MAHLEY et al., 2009. 

 

Dobradiça 

Região de ligação ao 

receptor 

Região de ligação a lipídios 

  

Domínio carboxi-terminal 

Domínio amino-terminal 

Domínio amino-terminal 



32 
 

Com relação ao outro sítio polimórfico no resíduo 112, quando ocorre uma Arg, 

como na apoE4, ela forma uma ponte salina entre Glutamato (Glu)-109 que, por sua vez, 

promove uma orientação da Arg-61 para fora da hélice. Essa conformação da Arg-61 

promove uma interação com a Glu-255 da região de ligação ao lipídio, causando uma 

interação entre o domínio NH2-terminal e o domínio COOH-terminal, e tornando a estrutura 

mais compacta, alterando a preferência por triglicerídeos maiores e ricos em VLDL. Essa 

preferência acelera o clearance do VLDL, levando a uma infraregulação dos receptores LDL-

colesterol, através de um mecanismo de feedback, aumento dos níveis plasmáticos de LDL e 

retardando seu clearance (MAHLEY, WEISGRABER, HUANG, 2009), configurando o 

quadro de hiperlipoproteinemia do tipo II.  Essa alteração, portanto, favorece o aumento dos 

níveis de LDL no plasma e o risco de aterosclerose nos portadores do alelo ε4, favorecendo a 

ocorrência de hiperlipidemias e doenças cardiovasculares (MAHLEY, 1988). 

Assim, o impacto do genótipo na estrutura da proteína modifica os efeitos da apoE 

nos processos relacionados ao metabolismo lipídico (JOFRE-MONSENY, MINIHANE, 

RIMBACH, 2008). Os níveis plasmáticos de apoE são determinantes no metabolismo de 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos e explica a variabilidade de 20-40% nos níveis de 

triglicérides em humanos (HUANG et al., 1998). Níveis baixos de apoE prejudicam o 

clearance de lipoproteínas ricas em triglicérides, enquanto que níveis altos de apoE estimulam 

a produção de VLDL hepático, prejudicando a lipólise e levando a uma hipertrigliceridemia 

(MAHLEY, WEISGRABER, HUANG, 2009). 

Os diferentes alelos estão associados com as variações dos níveis lipídicos no 

sangue, com a seguinte ordem de prevalência ε4˃ε3˃ε2, na maioria das populações, com 

exceção dos caso de HLP III. Diferenças nas distribuições entre as classes de lipoproteínas 

são fundamentais para determinar os efeitos que as diferentes formas de apoE têm sobre a 

concentração de colesterol e LDL no plasma. Os portadores do alelo ε2 possuem menor 

eficiência em transferir VLDL e quilomícrons do plasma sanguíneo para o fígado e se ligam 

aos receptores de lipoproteínas com menos de 2% da afinidade que os portadores de ε3 e ε4 se 

ligam. Por isso, geralmente, possuem níveis médios mais baixos de colesterol plasmático e 

mais altos de triglicerídeos em relação ao genótipo ε3/3. Já os portadores do alelo ε4 são 

responsáveis pela maior taxa de captação intestinal e hepática de lipoproteínas ricas em 

triglicerídeos (VLDL e quilomícrons), e, por isso, possuem geralmente níveis médios mais 

altos de colesterol e de triglicerídeos (WEISGRABER, INNERARITY, MAHLEY, 1982; 

WEISGRABER, 1994). 
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A apoE foi inicialmente identificada como reguladora do transporte lipoproteico, 

envolvida na secreção de lipoproteína hepática, no metabolismo de lipoproteínas na 

circulação e como ligante de alta afinidade na captação de lipoproteínas celulares. A apoE 

secretada por outros órgãos, além do fígado, são fundamentais para a atividade 

antiaterogênica independentemente do seu efeito no metabolismo lipídico (YAMADA et al., 

1992; SHIMANO et al., 1995). 

O polimorfismo da apoE tem sido estudado como fator de risco para doenças 

cardiovasculares e outras condições patológicas, como a doença de Alzheimer de início tardio 

(ALTAMURA et al., 2007). Em ambos os casos, o alelo ε4 é o principal fator genético de 

risco para as doenças. A presença do alelo ε4 está relacionada com um maior risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e aterogênicas devido ao aumento dos níveis de 

LDL-colesterol plasmático, sendo que a presença desse alelo aumenta o risco de doença 

cardiovascular em 40-50% (McCARRON, DELONG, ALBERTS, 1999; CORDER et al., 

1993; SONG et al., 2004) e pacientes com a doença de Alzheimer apresentam frequências 

duas a quatro vezes maiores de ε4 quando comparados à população geral (CAÇÃO et al., 

2007). Da mesma forma, a presença do alelo ε4 piora o prognóstico na recuperação após 

injúria cerebral traumática em adultos (BU, 2009) e à psoríase (COTO-SEGURA et al., 2010; 

HAN, LIU, LU, 2013). Por outro lado, parece exercer função protetora em outras desordens, 

como diarreia na primeira infância (ORIÁ et al., 2007), dano hepático causado por hepatite C 

(WOZNIAK et al., 2002), doenças infecciosas (LYNCH et al., 2003) e infecção por giárdia 

em crianças (ORIÁ et al., 2005). 

Além do seu reconhecido papel no metabolismo lipídico, a apoE está envolvida 

nos processos fisiopatológicos, dentre eles atividades imunológicas e antioxidantes, efeito 

modulador na angiogênese, indução de metástase e rotas neurobiológicas (VOGEL et al., 

1994; LYNCH et al., 2003; JOFRE-MONSENY, MINIHANE, RIMBACH, 2008; BENN et 

al., 2011). 

 

 

1.4. Papel da APOE na resposta imune 

 

ApoE tem importante papel antiaterogênico no metabolismo lipídico. Porém, 

somente 2 a 10% dos níveis séricos de apoE endógena em roedores são suficientes para 

manter a homeostase do colesterol (VAN ECK et al., 1997). Isso implica que a apoE sérica 

deve ter outras funções não relacionadas ao metabolismo lipídico.  
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Há fortes evidências de que a apoE é um agente imunomodulador. No sistema 

imune, é produzida pelos macrófagos, que agem como células efetoras tanto na imunidade 

inata, quanto na adquirida. Estudos com ratos apoE-nocaute apresentaram resposta imune 

celular e humoral alteradas. A apoE suprime a sinalização pró-inflamatória em macrófagos. A 

ativação clássica de macrófagos por estímulos pró-inflamatórios, como IFN-γ, TNF-α, IL-1β e 

LPS, diminui a produção de apoE em macrófagos humanos, indicando uma interação 

imunorregulatória, que estabelece relação entre o metabolismo lipídico e o sistema 

imunológico (BASU et al., 1981; BRAND et al., 1993; ZHANG, WU, ZHU, 2010).  

Os mecanismos pelos quais a apoE exerce seus efeitos imunomodulatórios não 

estão bem elucidados. Sugere-se que a apoE é capaz de se ligar a receptores de alta afinidade 

e iniciar uma resposta de sinalização cálcio-dependente nas células imunomodulatórias. 

De uma forma geral, a apoE suprime a proliferação das células T (ALI et al., 

2005), estimula cultura de neutrófilos (ROTZIUS et al., 2010), regula o metabolismo do 

macrófago, agindo como modulador no efluxo do colesterol (BELLOSTA et al., 1995), 

facilita a apresentação de antígenos lipídicos pelas moléculas CD1 às células natural T-killer 

(VAN DEN ELZEN, 2005), modula a inflamação e oxidação (OPHIR, et al., 2005), mantém 

a integridade da barreira hemato-encefálica e hematoneural, inibe a proliferação de células da 

musculatura lisa e regula a produção de óxido nítrico (NO) (COLTON et al., 2001), regula a 

produção de NO nas plaquetas (RIDDELL, D. R.; GRAHAM, A.; OWEN, J. S., 1997).  

Segundo estudos de Baitsch e colaboradores (2011), a apoE suprime a resposta 

inflamatória, interferindo na polarização de macrófagos, ou seja, convertendo o fenótipo pró-

inflamatório de M1 para o fenótipo anti-inflamatório de M2, num processo que envolve a via 

de sinalização do VLDL-R ou apoER2. Inicialmente, quando há a exposição da apoE aos 

macrófagos que expressam receptores para apoE, ocorre expressão e liberação de marcadores 

importantes, como Arg-1 e IL-1RA, conhecidos como atributos da polarização de M2. 

Algumas características funcionais próprias de macrófagos de fenótipo M2 começam a 

ocorrer, como resposta atenuada a agentes indutores clássicos do perfil de ativação M1 (IFN-

γ), assim como atenuada citotoxicidade, produção de ROS e mobilidade. Essas alterações 

conferem aos macrófagos resistência em induzir NFκ-B e STAT1, dois fatores transcricionais 

ativados por agentes pró-inflamatórios. Dessa forma, sugere-se que a produção de apoE pelos 

macrófagos pode ser inibida por agentes ativadores das funções antimicrobianas e 

antitumorais dessas células (WERB, CHIN, 1983). 

Os mecanismos moleculares relacionados aos efeitos imunomodulatórios da apoE 

in vivo não estão claros. Ali e colaboradores (2005) puderam medir os níveis plasmáticos da 
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IL-12 e IFN-γ, ambos induzidos por LPS, para avaliar os efeitos in vivo da apoE durante uma 

inflamação aguda. Nesse estudo a produção de TNF-α e IL-6 em ratos apoE-nocaute foi 

significativamente maior, assim como os níveis de IL-12. Através de agonistas de TLR, 

puderam verificar que o aumento da produção de IL-12 ocorre via sinalização do TLR3 e 

TLR4. Constataram também que a apoE regula a expressão das citocinas em nível de RNA-m. 

Em outro estudo, Hayashi e colaboradores (2012) também confirmaram a 

importância dos TLR, principalmente TLR4 na inflamação crônica.  

Ophir e colaboradores (2005) demonstraram que a expressão de NFκ-B no 

hipocampo foi significativamente maior em ratos transgênicos para apoE4 tratados com LPS 

do que para transgênicos para apoE3 e, associaram, dessa forma, o aumento da expressão de 

genes pró-inflamatórios na presença de apoE4 com a ativação de NFκ-B. Segundo estudos de 

Jofre-Monseny e colaboradores (2007), a atividade de NFκ-B em condições basais é maior em 

macrófagos APOE4 do que em APOE3 e, quando estimulados com LPS, essa atividade 

aumenta em ambas as células, mas a resposta é maior em macrófagos APOE4. 

Células de diferentes genótipos para apoE respondem de forma diferente quando 

estimuladas imunologicamente. Citocinas comumente encontradas no estado clássico de 

resposta imune inata, como TNF-α, IL-12p40 e IL-6, se encontram elevadas em microglia 

com genótipo ε4/ε4 tratadas com LPS de E. coli, comparadas a microglias de genótipo ε3/ε3. 

Contrariamente, citocinas anti-inflamatórias, como IL-4, estão diminuídas. Porém, os efeitos 

do gene da apoE4 na ativação de macrófagos não estão limitados à microglia, mas se 

estendem aos macrófagos da periferia (VITEK, BROWN, COLTON, 2009). 

Estudos de Jofre-Monseny e colaboradores (2007) demonstraram que os níveis de 

IL-10 eram menores em cultura de células com genótipo APOE4 do que em células APOE3, e 

que os efeitos da apoE4 na função imunológica em microglia é dose-dependente, ou seja, 

microglia de ratos heterozigotos ε3/ε4 expressam uma resposta imune pró-inflamatória maior 

do que de ratos ε3/ε3 e menor do que de microglia de ratos ε4/ε4. Outro estudo do mesmo 

grupo, no mesmo ano, evidenciou que o genótipo da apoE influencia o estado oxidativo de 

macrófagos de forma que em genótipo do tipo apoE4 ocorre mais oxidação de membrana em 

condições basais e maior produção de radicais livres e de superóxido em macrófagos. 

A apoE possui propriedades oxidantes de maneira genotipodependente 

(apoE4˃apoE3˃apoE2), e influencia as respostas inflamatórias. É importante ressaltar que a 

força da associação varia entre diferentes populações, indicando impacto de outras variantes 

genéticas e variáveis ambientais (JOFRE-MONSENY, MINIHANE, RIMBACH, 2008). 
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O genótipo da apoE4 está associado com o aumento do risco de doenças 

caracterizadas pelo estresse oxidativo, estado pró-inflamatório e propriedades 

imunomodulatórias (JOFRE-MONSENY et al., 2007a,b). 

Além disso, apoE também tem importante papel na susceptibilidade à infecção. 

Evidências sugerem que a apoE modula infecção viral, já que ocorre aumento de expressão 

dessa lipoproteína em indivíduos infectados pelo vírus herpes simplex (HSV) e indivíduos 

homozigotos para ε4 possuem pior prognóstico para o desenvolvimento da AIDS e maior 

susceptibilidade a infecções oportunistas (MAHLEY, WESGRABER, HUANG, 2009). 

Martens e colaboradores (2008) observaram a susceptibilidade de camundongos 

nocautes para APOE a infecções bacterianas, como tuberculose, e verificaram que essa 

susceptibilidade era dependente do colesterol e não diretamente da apoE, por interferir 

primeiro na resposta adaptativa.  

A resposta do hospedeiro à infecção envolve alterações nos níveis lipídicos e no 

metabolismo lipídico do plasma dependendo da natureza da infecção. Essas alterações são 

mediadas principalmente por 3 citocinas: IL-1, IL-6 e TNF-α (MEMON et al., 1993). 

Animais nocautes para apoE apresentaram imunidade prejudicada após desafio 

com Listeria monocytogenes (ROSELAAR, DAUGHERTY, 1998), aumento da 

susceptibilidade à endotoxemia após administração de LPS endovenosa e inoculação com 

Klebsiella pneumonia (DE BONT et al.,1999; DE BONT, 2000) e alta mortalidade após 

injeção de LPS, devido ao aumento de TNF-α, sugerindo que a apoE funciona como fator 

protetor em sepse de patógenos gram-negativos (VAN OOSTEN et al., 2001). 

O alelo ε4 da apoE tem importante papel na resposta inflamatória à infecção. 

Camundongos com genótipo para apoE4 possuem níveis maiores de citocinas inflamatórias na 

circulação sistêmica e no cérebro em resposta à LPS, do que camundongos com genótipo 

apoE3 (LYNCH et al, 2003). ApoE pode ser um importante marcador genético das repostas 

hiperinflamatórias. 

 

 

1.5 ApoE e periodontite crônica 

 

A apoE é uma proteína moduladora do metabolismo lipídico, como já salientado 

anteriormente, e possui efeitos pleiotrópicos na inflamação, ambos representam indicadores 

de risco, influenciando processos biológicos de doenças associadas à PC, como DCV e 

doença de Alzheimer. Uma associação entre a PC e os níveis de colesterol plasmático fornece 
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subsídios para justificar o questionamento e o interesse em investigar a relação entre o 

polimorfismo genético da apoE e a PC. 

 O metabolismo lipídico pode ser alterado por infecções sistêmicas agudas e 

crônicas locais que estão envolvidas em concentrações plasmáticas desreguladas de citocinas 

e hormônios. A principal característica desse estado é a oxidação lipídica e elevado nível de 

triglicerídeos e LDL.  

De forma inversa, os mecanismos propostos para o aumento de susceptibilidade 

de camundongos dislipidêmicos a infecções são diversos e variam desde o aumento da 

disponibilidade de lipídios como nutrientes para microrganismos, à detoxificação de LPS pela 

apoE, redução da capacidade fagocítica e deficiente ativação de linfócitos T (MARTENS et 

al., 2008). 

O entendimento de como a hiperlipidemia afeta a imunidade permitirá uma 

melhor associação entre os riscos dessa condição clínica e as doenças infecciosas. 

A relação entre PC e a DCV é de grande interesse para saúde pública devido à sua 

alta prevalência, apesar de não haver uma associação de causa e efeito, tampouco uma 

confirmação de que o tratamento periodontal intervém na prevenção da doença cardíaca ou 

modifica o curso clínico da doença. Contudo, a contribuição da PC na DCV é bastante 

plausível, por dividirem múltiplos fatores e indicadores de risco bastante prevalentes e 

promotores potentes das doenças, como cigarro, diabetes, status socioeconômico, avanço da 

idade e hiperlipidemia. Apesar de o cigarro ser um importante fator de risco para ambas as 

doenças, a associação entre PC e DCV é independente do uso do tabaco, já que estudos 

retrospectivos e longitudinais demonstraram que ambas as doenças estão associadas tanto 

entre fumantes, quantos em não fumantes (DHADSE et al., 2010). 

O papel do polimorfismo da apoE já foi evidenciado nas DCV (SONG et al., 

2004). A associação dessa mesma proteína à PC serviria como ferramenta de diagnóstico para 

definir grupos de risco para tal doença.  

Estudos de Noack e colaboradores (2000) demonstraram que pacientes com 

hiperlipidemia apresentaram aumento significativo no número de sextantes com bolsas 

periodontais quando comparados ao grupo controle. Fentoglu e colaboradores (2011) 

encontraram níveis elevados de TNF-α e IL1-β, tanto no plasma quanto no fluido crevicular 

gengival, em dislipidêmicos com alta taxa de relação colesterol total/HDL. 
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A PC está associada ao aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF-α e IL-1β. Essas citocinas exercem efeitos no metabolismo lipídico, influenciando a 

produção de outras citocinas, alterando a hemodinâmica de vários tecidos envolvidos no 

metabolismo lipídico ou aumentando a concentração plasmática de hormônios, como cortisol, 

adrenalina, noradrenalina e glucagon. Então, qualquer condição envolvendo elevada produção 

sérica de TNF-α e IL-1β teria potencial para causar hiperlipidemia, que por sua vez causa 

hiperatividade das células brancas de defesa, aumentando a produção de radicais de oxigênio 

(FENTOGLU, BOZKURT, 2008). 

Dislipidemia é capaz de aumentar o risco de superprodução de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) em vários órgãos (OLIVEIRA et al., 2005). A produção em excesso 

contribui para o aumento dos níveis sanguíneos de lipoproteína oxidada de baixa densidade 

(OxLDL). Essa, por sua vez, modula a expressão e sinalização de TLR, que ativam a 

expressão de RANKL, resultando na diferenciação de osteoclastos no osso alveolar 

(VASCONCELOS et al., 2009; SU et al., 2011). Tomofuji e colaboradores (2005) induziram 

DPE através de LPS e proteases em dois grupos de ratos: submetidos à dieta rica em 

colesterol e à dieta regular. Os ratos que desenvolveram hiperlipidemia em função da dieta 

rica em colesterol, apresentaram migração do epitélio juncional e maior reabsorção óssea. 

Mais tarde (2013), os mesmos autores fizeram um estudo com ratos apoE nocaute que 

exibiram dislipidemia e observaram altos níveis de oxLDL plasmáticos associados a níveis 

aumentados de TLR2, TLR4, RANKL e de IL1-β em tecido periodontal. 

Estudos de Bergdahl e colaboradores (2008) avaliaram a frequência alélica da 

apoE entre indivíduos dentados e edentados e verificaram que a frequência da apoE ε4 foi 

maior no grupos dos edentados. 

Stein e colaboradores (2010) realizaram um estudo com 144 freiras e verificaram 

uma associação entre a perda dentária e a presença de, pelo menos, um alelo ε4 da apoE. E 

ainda reportaram que participantes que possuíam esses dois fatores atingiam baixos escores 

em testes cognitivos. 

Como a PC é a maior causa de perda do elemento dentário em todo o mundo, é 

possível que a apoE possa influenciar a PC através de seu efeito no metabolismo lipídico ou 

do seu efeito como imunomodulador de forma associada a indicadores de risco como idade, 

sexo, escolaridade, dentre outros. São necessários estudos para que sejam melhor esclarecidos 

os possíveis mecanismos de ação da apoE. 
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1.6. Periodontite crônica e determinantes sociodemográficos 

 

Atenção especial tem sido dada à importância dos indicadores socioeconômicos 

no processo das doenças orais, à medida que se verifica a existência de desigualdades sociais 

e limitações nas técnicas de prevenção e promoção de saúde bucal. Indivíduos que possuem 

nível de escolaridade mais alto, maior poder de compra e vive em condições mais favoráveis 

possuem melhor estado de saúde do que indivíduos que possuem menor escolaridade e vivem 

em condições menos favorecidas. 

Estudo transversal realizado por Susin e colaboradores (2011) em 612 

adolescentes e jovens adultos (entre 14 e 29 anos) revelaram que o aumento da idade 

representa um risco de 7,2 vezes mais chances de desenvolver a PC. O baixo status 

socioeconômico apresenta um odds ratio de 1,9 quanto ao risco de desenvolver a doença. 

Coelho e colaboradores (2008) também realizaram um estudo transversal com 505 

indivíduos adultos e verificaram que a condição periodontal é mais grave em homens, 

casados, com idade avançada, de baixa classe socioeconômica e baixa escolaridade. 

Indivíduos com renda per capita mais alta, mais tempo de estudo, melhor status social, com 

rendimentos que possibilitem a compra de melhores produtos de higiene bucal e dieta mais 

saudável, têm maiores chances de ter bons hábitos de higiene oral, consequentemente 

melhores condições periodontais. Bonfim e colaboradores (2013) estudaram uma população 

de 743 indivíduos entre 35 e 49 anos e verificaram que a condição periodontal é agravada à 

medida que os indicadores sociais, como baixa escolaridade e baixa renda, também se 

agravam. 

Verifica-se que a PC é uma doença multifatorial e que fatores ambientais estão 

associados ao desenvolvimento e susceptibilidade à doença. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O estudo de fatores genéticos que influenciam os processos biológicos de doenças 

relacionadas à PC, como DCV, doença de Alzheimer ou hiperlipidemia, representam um 

mecanismo para se estabelecer a associação entre as doenças e a compreensão das suas 

patogêneses.  

Muitos marcadores genéticos têm sido estudados individualmente para cada 

doença, mas não para doenças associadas. É bem provável que exista pelo menos, algum loci 

em que haja uma co-regulação de ambos os fenótipos direta ou indiretamente. A apoE pode 

ser um desses genes. A associação dos genes polimórficos da apoE na periodontite crônica é 

um estudo inédito, não havendo nada descrito na literatura e servirá para elucidar a 

susceptibilidade do hospedeiro frente ao desafio bacteriano.  

Este trabalho propõe investigar a associação dos genes polimórficos da apoE em 

PC, baseado nas pesquisas que demonstram importante papel dessa proteína na fisiopatologia 

da inflamação e servirá para elucidar a susceptibilidade do hospedeiro frente a outros fatores 

sociodemográficos, ambientais e comportamentais, como idade, sexo, estado civil, 

procedência, escolaridade, renda familiar, etilismo, hipertensão e histórico de diabetes 

familiar. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a frequência dos alelos da apoE e seus genótipos em indivíduos com 

PC e avaliar os achados sociodemográficos dos pacientes acometidos pela doença dentre os 

indivíduos que procuram atendimento odontológico na clínica de Periodontia da Universidade 

Federal do Ceará. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Realizar a genotipagem da apoE na população dos indivíduos que procuram 

atendimento odontológico na clínica de Periodontia da Universidade Federal do Ceará. 

3.2.2 Investigar a associação do polimorfismo da APOE com a PC. 

3.2.3 Identificar o perfil sociodemográfico (idade, sexo, estado civil, procedência, 

escolaridade, renda familiar, hipertensão, histórico de diabetes familiar e etilismo) da 

população com PC. 

3.2.4 Relacionar os achados sociodemográficos (idade, sexo, estado civil, procedência, 

escolaridade, renda familiar, hipertensão, histórico de diabete familiar e etilismo) com o 

polimorfismo da apoE e a presença da PC.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente projeto recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisas 

(COMEPE) da Universidade Federal do Ceará (protocolo n°37/10) (Anexo A), como parte 

integrante de um projeto maior intitulado “Estudo do efeito das estatinas na periodontite 

crônica e sua relação com os polimorfismos de citocinas inflamatórias e da apolipoproteína E 

em humanos”. Os indivíduos recrutados que decidiram participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), receberam as devidas 

explicações dos objetivos do trabalho.  

 

 

4.1 Recrutamento dos indivíduos 

 

Participaram do estudo transversal, caso-controle, 109 indivíduos entre 30 e 70 

anos de idade, de ambos os sexos e de qualquer grupo étnico-racial. Os indivíduos foram 

recrutados dentre aqueles que procuraram o serviço de atendimento periodontal da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal do Ceará. As características sociodemográficas da 

população estudada estão apresentadas na tabela 1.  

Foi realizado o exame clínico periodontal por um examinador, previamente 

calibrado (kappa= entre 0,69 e 0,89), e as seguintes análises foram incluídas: profundidade de 

sondagem (PS), perda de nível de inserção clínico (NIC), sangramento à sondagem (SS) e 

mobilidade dentária (MD). Foi utilizada uma sonda periodontal tipo Williams (Trinity, 

Brasil). Os parâmetros clínicos de PS e perda de NIC foram avaliados em 6 sítios 

(mesiovestibular, vestibular, distovestibular, mesiolingual, lingual, distolingual) de cada dente 

e o SS foi avaliado em 4 sítios distintos (mesial, vestibular, distal e lingual) (Figura 5). 

O diagnóstico de PC foi feito seguindo os critérios definidos pela Academia 

Americana de Periodontia (ARMITAGE, 1999). Parte dos indivíduos recrutados foram 

resgatados de outro projeto maior, que possui os mesmos critérios de inclusão e exclusão e 

que está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisadores deste trabalho. 
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4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os indivíduos: 

- fumantes,  

- com história de diabetes, 

- com infecção por HIV, 

- portadores de hepatite, 

- com doenças sistêmicas que afetem a progressão da PC,  

- que fez uso de antibioticoterapia nos últimos 3 meses,  

- que faz uso crônico de antinflamatórios, 

- em quimioterapia imunossupressiva,  

- grávidas,  

- em lactação. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no grupo com PC (n=56) os indivíduos com pelo menos 4 dentes 

com PS ≥5 mm e com SS, distribuídos em, pelo menos, 2 quadrantes e contendo pelo menos 

10 dentes na boca (Figura 6). 

Nenhum sujeito do grupo controle (n=53) relatou histórico de DP ou perda de 

elemento dentário devido à mobilidade dentária e nenhum sítio com PS ou perda de NIC ˃ 3 

mm.  
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FIGURA 6 - Procedimento para aferição da profundidade de sondagem de bolsa 

periodontal no sítio distovestibular do incisivo lateral em paciente com PC.  

 

 

4.4 Aplicação do questionário sociodemográfico 

 

Foi realizada uma entrevista estruturada por um único examinador, a fim de se 

coletar os dados sociodemográficos e possíveis fatores de risco, como idade, sexo, 

procedência, estado civil, escolaridade, renda familiar mensal, histórico de diabetes familiar, 

histórico de hipertensão e etilismo.  (Apêndice B). A avaliação da diabetes e hipertensão foi 

definida pelo relato do voluntário (diagnóstico dado por um médico) e/ou uso de medicação 

(hipoglicemiantes orais ou insulina, no caso de diabetes e anti-hipertensivos, no caso de 

hipertensão). A ingestão de bebida alcoólica foi avaliada através do relato da frequência de 

bebida ingerida por semana, sendo considerado: nenhuma ingestão, ingestão de bebida 

alcoólica até 2 vezes por semana, e ingestão frequente, ou seja, mais que 3 vezes por semana. 
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4.5 Coleta do material 

 

Foi coletada saliva dos indivíduos participantes, no intuito de se obter o DNA das 

células epiteliais da mucosa oral.  

Inicialmente, os participantes eram instruídos para que bochechassem e 

ingerissem 20 mL de água potável para reduzir partículas de alimentos. Com a ajuda de uma 

escova citológica descartável estéril (Medical Packaging, Camarillo, CA, USA), previamente 

umedecida em 10 mL de água potável, realizou-se uma escovação na superfície interna da 

bochecha com 10 repetições suaves em movimentos para cima e para baixo e os indivíduos 

expectoraram a saliva em um tubo Falcon estéril de 50 mL (Figura 7). O processo foi 

repetido na superfície do lado simétrico da boca. Após essa etapa, os participantes 

bochecharam 10 mL de água potável durante 45 s e expectoraram no mesmo tubo de 50mL. 

Foram adicionados 5 mL de etanol 100% sobre as cerdas da escova dentro do tubo para 

prevenir a contaminação durante o envio para o laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – Procedimento de escovação da bochecha com escova citológica 

descartável para coleta de células da mucosa oral. 
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4.6 Extração e quantificação do DNA 

 

O DNA das amostras de células bucais foi extraído utilizando-se o protocolo para 

o kit PSP de DNA salivagene (Stratec molecular, Berlin, Germany). Adaptações foram feitas 

no laboratório (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Kit para extração de DNA a partir de células da mucosa oral. 

Removeu-se a escova citológica do tubo Falcon de 50mL. Tirou-se o excesso de 

álcool repousando-a sobre uma toalha de papel absorvente, e foi transferida para outro tubo 

Falcon de 15 mL contendo 3 mL de solução de lise celular (Stratec molecular, Berlin, 

Germany). O tubo Falcon de 50mL inicial, contendo o material coletado, foi centrifugado a 

2000xg por 10min. O sobrenadante foi desprezado e aproximadamente 100 µL de líquido 

residual contendo um pellet de células foram vortexados vigorosamente por 15s para 

ressuspender as células e adicionados ao tubo contendo a solução de lise, após ter sido 

removida a escova citológica. Esse conteúdo foi vortexado para maximizar o contato entre as 

células e a solução de lise celular (Figura 9).  

Retiraram-se 500 µL desse lisado celular e foram transferidos para um tubo 

eppendorff de 1,5 mL. Foram adicionados 20 µL de proteinase K (Stratec) e toda a solução 

incubada a 48°C durante 20 minutos, com contínuos movimentos de homogeneização a cada 

5 minutos. 
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FIGURA 9 – A- Tubo Falcon 50 mL contendo o material coletado e escova 

citológica descartável; B – Tubo Falcon 15 mL contendo solução de lise celular e a escova 

citológica descartável; C – tubo Falcon 50 mL contendo o pellet celular após centrifugação do 

material coletado. 

Foram acrescentados 200 µL de tampão de ligação (Stratec molecular, Berlin, 

Germany) e vortexados. Essa suspensão foi transferida para um tubo (RTA spin filter) 

contendo uma minicoluna (Stratec molecular, Berlin, Germany) (Figura 10) e incubada à 

temperatura ambiente por 1 minuto e centrifugada a 10000 xg por 2 minutos.  
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FIGURA 10 – Tubo RTA spin filter contendo a mini-coluna de extração. 

Após descarte do filtrado e recolocação da mini-coluna, foram adicionados 500 

µL de tampão de lavagem I e centrifugados a 1000 xg por 2 minutos. O filtrado foi 

descartado. 

Foram acrescentados 600 µL de tampão de lavagem II (Stratec molecular, Berlin, 

Germany) e centrifugados a 1000 xg por 2 minutos e descartado o filtrado. Esse procedimento 

foi repetido e, por fim, nova centrifugação foi feita em velocidade máxima por 5 minutos.  

O RTA spin filter foi colocado em um novo ependorff de 1,5 mL e adicionados 50 

µL de tampão eluente (Stratec molecular, Berlin, Germany) pré-aquecido. Após incubação à 

temperatura ambiente por 1 minuto, a suspensão foi centrifugada a 1000 xg por 2 minutos. 

O filtro foi descartado e o filtrado contendo DNA purificado foi armazenado a      

-20°C, devidamente etiquetado. 

O DNA foi quantificado com o auxílio de um espectrofotômetro (nanodrop). 

Somente foram utilizadas as amostras cujas purezas estimadas pela razão A260/280 

estivessem entre 1,70 e 2,00. Após a extração as amostras foram congeladas a -20°C. 

 

4.7 Produto de PCR 

 

Após a extração de DNA total, uma região de 270 pares de bases do gene 

codificador da apoE foi amplificada. O protocolo experimental foi descrito inicialmente por 

Tsukamoto e colaboradores (1993) e envolve reações de amplificação das sequências da apoE 
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a partir do DNA genômico pelo método de PCR (Polimerase Chain Reaction) em 

termociclador para DNA.  

As amplificações foram realizadas no aparelho termociclador (Bio Rad T100
TM

). 

Cada reação de amplificação conteve 25 µL de Taq polimerase na concentração de 0,025 

unidades/µL (Promega-Madison), 12,5 µL de água livre de RNAse (Promega-Madison), 2,5 

µL de cada primer (senso e antisenso), 10% de dimetil sulfóxido, além de 2,5 µL do DNA 

extraído, totalizando um volume final de 50 µL.  

Os primers utilizados foram: 

 Primer 1 (senso): 5’- GCACGGCTGCCAAGGAGCTGCAGGC – 3’ 

Primer 2 (antisenso): 5’ – GGCGCTCGCGGATGGCGCTGAG – 3’ 

Os tubos de PCR (0,2mL) contendo os reagentes foram centrifugados e levados 

para o termociclador programado para as seguintes condições de clivagem: 95°C por 15 min, 

para ativação da Hot Taq polimerase, seguido de 95°C por 4min, 62°C por 30 s e 72°C por 1 

min. Após o ciclo inicial de ativação, cada mistura foi submetida a 39 ciclos de desnaturação, 

anelação e alongamento de 95°C, 62°C e 72°C, seguidamente por 15 s. E finalmente, um ciclo 

de extensão de 72°C por 3 min e armazenamento a 4°C. Para cada reação de amplificação 

foram obtidos 300 ng de sequências amplificadas de bases de apoE com 270 pb. 

Para visualizar a eficiência do produto de PCR final não digerido, 18 µL foram 

submetidos à eletroforese (Bio Rad) em gel de agarose a 2% (Ultrapure), contendo 3 µL de 

brometo de etídio e 1.0XTAE (Tris-acetato-0,04mol+EDTA-0,001mol) em 80 V por 40 min. 

O gel foi montado em bandeja de 10 x 15 cm com pente para formação dos poços. Em cada 

poço foram adicionados 18 µL de produto de PCR com 3 µL de corante (azul de bromofenol a 

0,1%) (Figura 11). 
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FIGURA 11 - Produto de PCR – Procedimento de adição do corante azul de 

bromofenol em cada amostra para carregamento do gel de agarose a 2% e posterior corrida 

em eletroforese.  

Após eletroforese os produtos foram visualizados em iluminação ultravioleta 

(UV) (BioRad) através do software Quantity One (Hercules, California, EUA). Para 

identificar os pesos das bandas foi utilizado 1 µL de ladder de DNA (Invitrogen) na 

concentração 1 µg/µL com 100 pb (Figura 12).  

 

4.8 Genotipagem 

 

Após a detecção da amplificação do fragmento específico, através de 

luminescência, o produto de PCR foi então submetido à digestão. Foi utilizada a metodologia 

do RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), para análise dos fragmentos 

polimórficos, utilizando-se enzima de restrição HhaI, descrita por Hixson & Vernier (1990). 

Essa enzima reconhece 4 sítios de clivagem no alelo ε2, 5 sítios de clivagem no alelo ε3 e 6 

sítios de clivagem no alelo ε4, formando 5, 6 e 7 fragmentos, respectivamente, de acordo com 
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a figura 13. A partir dos fragmentos produzidos, é possível diferenciar os genes polimórficos 

de acordo com o tamanho dos mesmos. O alelo ε2 possui fragmentos de tamanhos 

correspondente a 91 pb e 81 pb. O alelo ε3 possui fragmentos de 91 pb e 48 pb e o alelo ε4, de 

48 pb e 72 pb, conforme mostra o Quadro 1. Dessa forma, somente os fragmentos 48, 72, 81 

e 91 são importantes na leitura diferencial dos genótipos, pois os outros fragmentos são de 

difícil visualização. 

 

FIGURA 12 - Perfil das bandas dos produtos de PCR não digeridos submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 2% para confirmação da presença do fragmento específico da 

apoE (270 pb). Todo o procedimento de reação em cadeia de polimerase era repetido nos 

casos em que a banda não era visualizada. 

Foi adicionada 1 unidade da enzima de restrição HhaI (BioLabs) na concentração 

20000 U/mL em 20 µL de produto de PCR e incubados a 37°C por 3 h para permitir a 

digestão do produto. Após esse período, o conteúdo foi submetido à eletroforese (Bio Rad) 

em gel de agarose a 5% (Ultrapure), contendo 3 µL de brometo de etídio e 1.0 X TAE (Tris-

acetato-0,04 mol+EDTA - 0,001 mol) em 100 V por 1 h. O gel foi montado em bandeja de 

10x15 cm com pente para formação dos poços. Em cada poço foram adicionados 20 µL de 

produto de PCR com 3 µL de corante (azul de bromofenol a 0,1%). 

   

 

 



55 
 

  PRIMER   38pb     I 

ε4 DNA     taagcttG GCA CGG CTG TCC AAG GAG CTG CAG GCG GCG CAG GCC 

proteína  Ala     Arg   Leu   Ser    Lys    Glu    Leu     Gln    Ala    Ala    Gln   Ala   

                  112 

ε2                   T 

ε3  16pb II       19 pb       III           T 

ε4         CGG CTG GGC GCG GAC ATG GAG GAC GTG CGC GGC CGC CTG       

ε4          Arg    Leu   Gly    Ala   Asp    Met   Glu   Asp  Val   Arg     Gly   Arg    Leu      

ε3                  Cys 

ε2                  Cys 

          72 pb       IV 

ε4          GTG CAG TAC CGC GGC GAG GTG CAG GCC ATG CTC GGC CAG AGC 

ε4           Val    Gln   Tyr    Arg   Gly    Glu   Val    Gln   Ala    Met   Leu  Gly   Gln    Ser 

                         V      18pb 

ε4          ACC GAG GAG CTG CGG GTG CGC CTC GCC TCC CAC CTG CGC AAG 

ε4            Thr   Glu   Glu   Leu    Arg    Val   Arg    Leu   Ala   Ser   His   Leu    Arg    Lys  

      48pb     VI      

ε4         CTG CGT AAG CGG CTC CTC CGC GAT GCC GAT GAC CTG CAG AAG  

ε4           Leu  Arg    Lys    Arg   Leu   Leu  Arg   Asp   Ala    Asp   Asp   Leu   Gln    Lys 

        158 

ε2         T 

ε3         C    VII 33pb  PRIMER 

ε4         CGC CTG GCA GTG TAC CAG GCC GGG GCgaattctgt            

ε4         Arg    Leu    Ala    Val   Tyr    Gln    Ala   Gly 

ε3         Arg 

ε2                Cys 

 

FIGURA 13 - Sequência de parte do gene da apoE ε4. A enzima HhaI produz 6 sítios de 

clivagem (       ), destacados em verde, produzindo 7 fragmentos no alelo ε4 (    I     a    VII  ). 
Os primers utilizados na amplificação de parte do gene da apoE estão destacados em amarelo. Nos 

dois retângulos estão destacados os sítios polimórficos nos códons 112 e 158. No sítio 112 não ocorre 

clivagem no alelo ε2 e ε3, portanto os fragmentos III e IV estão unidos formando um fragmento de 91 

pb (19pb + 72pb). No sítio 158, ocorre clivagem no alelo ε3, da mesma forma que o alelo ε4, pois 

também possui um citosina (C), formando no total 6 fragmentos. Mas no alelo ε2, não ocorre clivagem 

no sítio 158, pois possui uma timina no lugar da citosina, formando então menos fragmentos, no total 

5, mas apresentando um fragmento de 81pb (48pb + 33pb).  
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Quadro 1: Perfil de bandas no gel para identificação dos alelos do gene da APOE 

Genótipos - apoE Fragmentos após digestão 

 

Homozigotos 

ε2ε2 91 e 81 pb 

ε3ε3 91 e 48 pb 

ε4ε4 72 e 48 pb 

 

Heterozigotos 

ε2ε3 91, 81 e 48 pb 

ε2ε4 91, 81, 72 e 48 pb 

ε3ε4 91, 72 e 48 pb 

 

Após esse procedimento, os fragmentos de DNA foram visualizados em 

iluminação UV (Bio Rad, PA, EUA) e analisados através do programa Quantity One (Figura 

14 e 15). Para identificar os pesos das bandas foi utilizado 1 µL de ladder de DNA 

(Invitrogen) na concentração de 1 µg/µL com 25 pb. 

 

 

FIGURA 14 – Diagrama do mapa de clivagem dos produtos de reação em cadeia 

de polimerase da apoE pela endonuclease HhaI, após separação eletroforética dos fragmentos 

de restrição. A partir dos fragmentos gerados é possível identificar os genótipos da APOE. 

91 

81 
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 canaletas         6 5 4 3 2 1 

FIGURA 15 - Genotipagem a partir da digestão pela enzima de restrição HhaI, 

após eletroforese em gel de agarose 5%, dos fragmentos de 270pb do gene da APOE.  

Canaleta 1- marcador genético de 25pb; canaleta 2- genótipo 3/3; canaleta 3 – genótipo 3/3; 

canaleta 4- genótipo 3/4; canaleta 5 – genótipo 3/3; canaleta 6 – genótipo 2/3. 

 

4.9 Análise estatística 

 

Foi realizada uma análise estatística descritiva das variáveis estudadas. Obteve-se 

ajuda de um profissional, o estatístico Lamartine Moreira Lima David. Teste de associação 

não paramétrico do qui-quadrado foi utilizado para verificar associação entre variáveis 

categóricas independentes. Nos casos em que os pressupostos não foram atingidos, como  n ˂ 

20, ou Eij inferiores a 1, ou menos que 80% dos Eij superiores a 5, recorreu-se ao teste exato 

de Fisher ou Monte Carlo. O cálculo de OR (“odds ratio” ou razão de chance) e seus 

intervalos de confiança de 95% foram utilizados para identificar indicadores de risco para a 

ocorrência de PC. Foi realizada análise da regressão logística multivariada do tipo Forward 

para associar os indicadores de risco para a PC entre os afetados com os alelos individuais. 

Com esse método pode-se determinar um modelo ajustado estatisticamente significativo e 

fazer classificações dos sujeitos amostrados. O valor de p˂0,05 foi usado para indicar 

diferenças significativas. Foi utilizado o software de análise estatística SPSS versão 17.0 para 

realizar todas as análises. 

 

 

A 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Purificação do DNA e genotipagem da apoE 

 

O método utilizado na coleta da saliva por meio de escovação e bochecho foi 

considerado viável, tendo em vista que os níveis obtidos de DNA genômico em cada amostra 

foram considerados satisfatórios. A concentração do DNA, quantidade total do DNA e 

coeficientes de pureza nas razões A260/280 e A260/230 a partir das amostras de células 

bucais estão ilustradas na Tabela1. 

Tabela 1: Concentração de DNA (ng/µL) e coeficientes de pureza em 109 

amostras extraídas a partir de células do epitélio oral. 

Estatística DNA (ng/µL) 

média±DP 

Razão 260/280 

média±DP 

Razão 260/230 

média±DP 

Mínimo 7,7 1,37 0,15 

Máximo 473,7 2,3 2,12 

Média 130,78±441,53 1,95±0,13 1,20±0,53 

 

 

5.2 Dados sociodemográficos dos 109 indivíduos do estudo 

 

As características da população estudada, incluindo idade, sexo, procedência, 

estado civil, escolaridade/anos de estudo, renda, hipertensão, histórico de diabetes na família e 

etilismo aparecem ilustradas na Tabela 2. 

Os 109 participantes apresentaram média de idade de 44,5 anos e desvio-padrão 

de 9,64, idade mínima de 30 anos e máxima de 70 anos, 44 (40,4%) eram do sexo masculino e 

65 (59,6%) eram do sexo feminino. Com relação à procedência, aproximadamente metade era 

procedente da capital e metade do interior do estado. Do total 53,2% eram casados, 62,4% 

possuíam entre 9 e 15 anos de estudo e 56,9% recebiam entre 1 e menos que 3 salários 

mínimos por mês (1 salário mínimo = R$678,00, durante o período do estudo), 80,7% não 

reportaram hipertensão arterial, 61,5% não reportaram casos de diabetes familiar, 64,2% dos 

participantes não ingeriam bebida alcoólica. 
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Tabela 2: Características sociodemográficas dos 109 indivíduos do estudo caso-

controle com pacientes com PC, que procuraram o serviço odontológico da clínica de 

Periodontia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2011-2013. 

Características Número de indivíduos n(%) Média ± DP 

Idade 

 

- 44,5 ± 9,64 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

44(40,4%) 

65(59,6%) 

 

Procedência 

Capital 

Interior 

 

 

54(49,5%) 

55(50,5%) 

 

Estado Civil 

Casado 

Solteiro 

Divorciado 

Viúvo 

 

 

58(53,2%) 

35(32,1%) 

12(11%) 

4(3,7%) 

 

Escolaridade / Anos de estudo   

0 a 8 anos 22(20,2%)  

9 a 15 anos 68(62,4%)  

16 ou mais anos 

 

19(17,4%)  

Renda familiar mensal 
*
 

0 a menos que 1 s.m. 

1 a menos que 3 s.m. 

Mais que 3 s.m. 

 

 

9(8,2%) 

62(56,9%) 

38(34,9%) 

 

 

Etilismo   

Não bebe 70(64,2%)  

Somente fins de semana 36(33%)  

Frequentemente 3(2,8%)  

Hipertensão   

Sim 21 (19,7%)  

Não 88 (80,7%)  

Diabetes Familiar   

Sim 42 (38,5%)  

Não 67 (61,5%)  
*Salário Mínimo: R$678,00, na época da coleta dos dados do estudo. 
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5.3 Dados sociodemográficos dos 109 indivíduos de acordo com a presença ou ausência 

da PC  

As características sociodemográficas dos 56 indivíduos acometidos pela PC e dos 

53 do grupo controle aparecem nas Tabela 3 e 4.  

Tabela 3: Característica sociodemográficas dos 109 indivíduos do estudo caso-controle de 

acordo com a presença (n=56) ou ausência (n=53) da PC, que procuraram o serviço 

odontológico da clínica de Periodontia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 

2011-2013. 

Características Número de indivíduos 

n(f%) 

p 

 Periodontite Crônica Controle  

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

26 (59,1%) 

30 (46,2%) 

 

18(40,9%) 

35(53,8%) 

 

0,185 

Estado Civil 

Casado 

Solteiro 

Divorciado 

Viúvo 

 

Procedência 

Capital 

Interior 

 

 

31 (53,4%) 

16 (45,7%) 

7 (58,3%) 

2 (50%) 

 

 

23 (42,6%) 

33 (60%) 

 

27 (46,6%) 

19 (54,3%) 

5 (41,7%) 

2 (50%) 

 

 

31 (57,4%) 

22 (40%) 

 

 

0,853 

 

 

 

 

0,069 

Escolaridade/anos de 

estudo 

0 a 8 anos 

9 a 15 anos 

Mais de 16 anos 

 

 

 

14(63,6%) 

37 (54,4%) 

5 (26,3%) 

 

 

8(36,4%) 

31(45,6%) 

14 (73,7%) 

 

 

0,042* 

Renda familiar mensal 

Menos que 1 s.m. 

1 a menos que 3 s.m. 

Mais que 3s.m. 

 

 

4 (44,4%) 

38 (61,3%) 

14 (36,8%) 

 

 

5 (55,6%) 

24 (38,7%) 

24 (63,2%) 

 

 

 

 

0,054 

Etilismo 

Não bebe 

Somente fins de semana 

Frequentemente 

 

34 (48,6%) 

20 (55,6%) 

2 (66,7%) 

 

 

36 (51,4%) 

16 (44,4) 

1 (33,3%) 

 

 

 

0,686 

Hipertensão 

Sim 

Não 

 

15 (71,4%) 

41 (46,6%) 

 

6 (28,6%) 

47 (53,4%) 

 

0,041* 

Diabetes familiar 

Sim 

Não 

 

24 (57,1%) 

32 (47,8%) 

 

18 (42,9%) 

35 (52,2%) 

 

0,340 
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Tabela 4: Média de idade entre os indivíduos com PC e grupo controle (n=109). 

 

 

*p (p value)˂0,05 

IC = intervalo de confiança 

 

A média de idade dos pacientes com a doença era de 46,43 anos e desvio-padrão 

de 8,68. Dentre os indivíduos do sexo masculino, 59,1% apresentaram a PC, assim como 

53,4% dos indivíduos casados. Dos indivíduos procedentes do interior, 60% apresentaram a 

PC. Com relação à escolaridade, 63,6% e 54,4% dos indivíduos que tiveram 0 a 8 anos de 

estudo e 9 a 15 anos de estudos, respectivamente, apresentaram a doença, enquanto que 

73,7% dos indivíduos com mais de 16 anos de estudos não apresentaram a doença. Dos 

indivíduos que possuíam renda familiar mensal superior a 3 salários-mínimos (1 salário 

mínimo = R$678,00, no período de coleta dos dados do estudo), 63,2% não apresentaram a 

doença, enquanto que 61,3% dos que possuíam entre 1 e 3 salários-mínimos apresentaram a 

PC. Com relação à frequência do consumo de bebida alcoólica, dentre os indivíduos que 

relataram beber somente nos fins de semana, 55,6% apresentaram a doença, assim como 

71,4% dos que relataram hipertensão e 57,1% dos que tinham histórico de diabete familiar. 

A análise estatística inferencial permitiu afirmar que a doença estava relacionada 

com a idade do paciente, de maneira que a média de idade (46,63 ± 8,68) dos pacientes com 

PC é superior à média de idade (42,45 ± 10,26) dos indivíduos do grupo controle (p=0,031). 

O teste qui-quadrado não detectou diferença significativa na distribuição dos 

indivíduos com doença em função do sexo (p=0,185), do estado civil (p=0,853), da 

procedência (p=0,069), histórico de diabetes familiar (p=0,340), nem de etilismo (p=0,686). 

Para avaliar se a PC dependia da quantidade de anos de estudo (Grupo 1=0 a 8 

anos de estudo; Grupo 2=9 a 15 anos de estudo e Grupo 3=mais que 16 anos de estudo), 

recorreu-se ao teste qui-quadrado de independência. Observou-se uma maior prevalência de 

indivíduos com PC (n = 37; 66,07%) que tiveram entre 9 e 15 anos de estudo, 

comparativamente aos pacientes do grupo de controle (n = 31; 58,49%). De maneira inversa, 

houve maior prevalência de indivíduos sem a doença (n = 14; 26,42%) que tiveram mais de 

 n Média ± DP p IC 

95% 

Periodontite 

Crônica 

 

56 46,43 ±8,68  

0,031* 

 

0,375-7,577 

 

Controle 53 42,45±10,26   
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16 anos de estudo, comparativamente aos pacientes com a doença (n = 5; 8,83%). A análise 

estatística inferencial permitiu afirmar que a PC estava associada à quantidade de anos de 

estudo (χ²(₂) = 6,351; p = 0,042; e N = 109) (Figura 16). 

, 

 
FIGURA 16 – Frequência dos indivíduos com PC e do grupo controle em função da 

escolaridade (anos de estudo). O número de pacientes e o percentual estão especificados em 

cada barra. 

 

Para avaliar se a PC estava associada à renda familiar (Grupo 1=menos que 1 

salário-mínimo; Grupo 2=de 1 a menos que 3 salários-mínimos e Grupo 3=mais que 3 

salários-mínimos), recorreu-se ao teste qui-quadrado de independência. Observou-se uma 

maior prevalência de indivíduos com PC (n = 38; 67,86%) que possuíam uma renda familiar 

mensal entre 1 e menos que 3 salários-mínimos, comparativamente aos pacientes do grupo de 

controle (n = 24; 45,29%). De maneira inversa, houve maior prevalência de indivíduos sem a 

doença (n = 24; 45,28%), que tinham renda maior que 3 salários-mínimos, comparativamente 

aos pacientes com a doença (n = 14; 25%).  

 

 

15,09% 

25% 

58,49% 

66,07% 

26,42% 

8,93% 
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Procedeu-se da mesma forma para analisar se a presença ou ausência da PC 

dependia do fato do indivíduo apresentar um histórico de hipertensão arterial. Observou-se 

uma maior prevalência de indivíduos com PC (n = 15; 26,79%) entre indivíduos com 

histórico de hipertensão arterial, comparativamente aos pacientes do grupo de controle (n = 6; 

11,32%). De maneira inversa, houve maior prevalência de indivíduos sem a doença que não 

relataram histórico de hipertensão (n=47; 88,68%), comparativamente aos pacientes com a 

doença (n = 41; 73,21%). A análise estatística inferencial permitiu afirmar que a doença (PC) 

estava relacionada com a presença de hipertensão arterial nos mesmos indivíduos (χ²(₂) = 

4,187; p = 0,041; e N = 109) (Figura 17).  

 

 

 
FIGURA 17 - Frequência dos indivíduos com PC e do grupo controle em função do histórico 

de hipertensão arterial. O número de pacientes e o percentual estão especificados em cada 

barra. 

 

 

 

88,68% 

73,21% 

26,79% 

11,32% 
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5.4 Frequência do genótipo e dos alelos polimórficos da apoE em função da presença da 

PC 

 

As frequências dos alelos e genótipos de toda população estudada estão 

apresentadas na Tabelas 5 e 6, assim como a distribuição entre os grupos controle e com 

periodontite crônica. Não houve diferença estatística significativa quanto à distribuição dos 

genótipos, nem da frequência alélica entre os grupos com PC e controle (p˃0,05).  

 

Tabela 5: Frequência dos genótipos da apoE em indivíduos (30 a 70 anos) com PC e do 

grupo controle, que procuraram o serviço odontológico da clínica de Periodontia da 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, entre 2011-2013. 

 

Genótipos Periodontite 

Crônica 

n(f%) 

Controle 

n(f%) 

Total 

n(f%) 

p 

2/2 1 (1,8%) 1 (1,9%) 2 (1,8%) 0,969 

2/3 5 (8,9%) 2 (3,8%) 7 (6,4%) 0,273 

3/3 34 (60,7%) 34 (64,2%) 68 (62,4%) 0,711 

2/4 3 (5,4%) 2 (3,8%) 5 (4,6%) 0,693 

3/4 13 (23,2%) 13 (24,5%) 26 (23,9%) 0,872 

4/4 0 1 (1,9%) 1 (0,9%) 0,302 

Total 56 (51,38%) 53 (48,62%) 109 (100%)  
Os dados estão representados como número de participantes e a porcentagem de indivíduos que apresentaram os 

genótipos. p ˂ 0,05 foi considerado significativo. 

 

 

Tabela 6: Frequência dos alelos da apoE em indivíduos com PC e do grupo controle. 

 

 

Alelos 

Periodontite 

Crônica 

n(f%) 

 

Controle 

n(f%) 

 

Total 

n(f%) 

 

p 

ε2 10 (8,9%) 6 (5,7%) 16 (7,3%) 0,301 

ε3 86 (76,8%) 83 (78,3%) 169 (77,6%) 0,936 

ε4 16 (14,3%) 17 (16%) 33 (15,1%) 0,853 

Total 112 106 218 (100%)  
Os dados estão representados em número de alelos e a porcentagem de alelos ε2, ε3 e ε4 presentes em cada 

grupo. Note que cada indivíduo possui 2 alelos, por isso o n=218. 
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5.5  Análise dos dados sociodemográficos e sua relação com as frequências alélicas da 

apoE nos indivíduos com PC e no grupo controle 

 

A regressão logística Forward: LR revelou que o alelo ε2  [B alelo ε2 = -1,590; χ² 

Wald (1) = 2,506; p = 0,113], o alelo ε3 [B alelo ε3  = -0,641; χ² Wald (1) = 0,252; p = 0,616], o 

alelo ε4 [B alelo ε4 = -0,430; χ² Wald (1) = 0,685; p = 0,408], anos de estudo [χ² Wald (2) = 

2,753; p = 0,252], histórico de diabete familiar [B diabete familiar = 0,184;  χ² Wald (1) = 

0,151; p = 0,697], etilismo [χ² Wald (2) = 3,657; p = 0,161], histórico de hipertensão arterial [B 

hipertensão = 0,890;   χ² Wald (1) = 2,078; p = 0,149] e sexo [B sexo = 0,534; χ² Wald (1) = 

1,317; p = 0,251] não apresentaram um efeito estatisticamente significativo sobre o Logit da 

probabilidade de se adoecer. Por outro lado, a variável renda (entre 1 e menos que 3 salários-

mínimos) [B renda 2 = 1,160; χ² Wald (1) = 4,203; p = 0,040; OR = 3,189] e idade [B idade = 

0,064; χ² Wald (1) = 6,652; p = 0,010; OR = 1,066] apresentaram um efeito estatisticamente 

significativo sobre a Logit da probabilidade de se adoecer com modelo Logit ajustado [G² (13) 

= 26,972; p = 0,013; χ² Wald  (8) = 9,476; p = 0,304; R² CS = 0,221; R² N  = 0,295]. A tabela 1, 

que se segue, resume os coeficientes de regressão logística e a sua significância no modelo 

(Tabela 7). Mesmo não tendo resultado significativo (p ˃ 0,05), as variáveis “anos de estudo” 

(entre 9 e 15 anos de estudo) e “histórico de hipertensão” possuem caráter especial por 

possuírem um OD elevado em relação ao grupo controle, de 3,67 e 2,43, respectivamente. 

 Assim, recorrendo ao método Forward: LR ajustou-se um novo modelo, 

estatisticamente significativo [G² (3) = 11,868; p = 0,008; χ² Wald  (8) = 0,333; R² CS = 0,104; 

R² N = 0,139] com apenas a variável renda familiar mensal (entre 1 e menos que 3 salários-

mínimos) [B renda 2 = 1,113; χ² Wald (1) = 6,337; p = 0,012; OR = 3,045] e idade [B idade = 

0,050;  χ² Wald (1) = 5,222; p = 0,022; OR = 1,051]. As funções de probabilidade de se adoecer 

em função da idade e da renda (entre 1 e menos que 3 salários-mínimos) são apresentadas 

abaixo:  

                                                           (1) 

                                   (2) 

A probabilidade de se adoecer aumenta exponencialmente com a idade (o rácio 

das chances de se adoecer relativamente a não adoecer aumentam 5,1% por cada ano de vida). 
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Para a mesma idade, a probabilidade de um indivíduo com “Renda ≥ 3 s.m.” adoecer, é 

sempre menor do que um indivíduo com “Renda entre 1 e < 3 s.m.” (as chances de um 

indivíduo com “Renda entre 1 e < 3 s.m.” adoecer comparativamente a um indivíduo com 

“Renda ≥ 3 s.m.” são cerca de 3:1, ou seja, 204,5%).  

O modelo de regressão logística ajustado foi também usado para classificar os 

sujeitos amostrados, tendo-se observado uma porcentagem de classificação correta de 66,7%. 

Esse valor foi superior à porcentagem proporcional de classificações corretas por acaso 50% 

demonstrando a utilidade do modelo para classificar novas observações. O modelo ajustado 

apresenta ainda razoável sensibilidade (74,5%) e especificidade (58,5%), bem como uma 

capacidade discriminante aceitável (ROC c = 0,769; p < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Tabela 7 – Coeficientes Logit do modelo de regressão logística da variável “PC” em função 

dos alelo ε2, ε3 e ε4, anos de estudo, histórico de diabete familiar, presença de hipertensão 

arterial, etilismo, renda familiar mensal, sexo e idade.  

  

B S.E. Wald df p OD 

95% C.I. 

  Inferior Superior 

Step 1a 
Alelo ε2 -1,590 1,004 2,506 1 0,113 0,204 0,028 1,460 

Alelo ε3 -0,641 1,278 0,252 1 0,616 0,527 0,043 6,442 

Alelo ε4 -0,430 0,520 0,685 1 0,408 0,651 0,235 1,801 

Escolaridade   2,753 2 0,252    

Escolaridade (0 a 8 

anos) 

1,299 0,892 2,123 1 0,145 **3,666 0,639 21,044 

Escolaridade (9 a 15 

anos) 

1,134 0,708 2,565 1 0,109 3,108 0,776 12,446 

Histórico de diabete 

familiar  

0,184 0,473 0,151 1 0,697 1,202 0,476 3,037 

Etilismo (bebe com 

frequência) 
  

3,657 2 0,161 
   

Etilismo (não bebe) -1,956 1,673 1,367 1 0,242 0,141 0,005 3,754 

Etilismo (bebe nos 

fins de semana) 

-1,090 1,648 0,438 1 0,508 0,336 0,013 8,493 

Presença de 

hipertensão 

0,890 0,617 2,078 1 0,149 **2,434 0,726 8,161 

Renda (menos que 1 

s.m.) 
  

5,107 2 0,078 
   

Renda (1 a menos que 

3 s.m.) 

0,131 0,991 0,017 1 0,895 1,140 0,163 7,955 

Renda (mais que 3 

s.m.) 

1,160 0,566 4,203 1 *0,040 3,189 1,052 9,663 

Sexo (masculino) 0,534 0,465 1,317 1 0,251 1,705 0,685 4,244 

Idade 0,064 ,025 6,652 1 *,010 1,066 1,016 1,120 

Constante -1,582 2,200 0,517 1 0,472 0,206   

a. Variáveis presentes no 1° passo: alelo ε2, alelo ε3, alelo ε4, anos de estudo, histórico de diabete 

familiar,etilismo, histórico de hipertensão arterial, renda familiar mensal, sexo e  idade. 

B – estimativas dos coeficientes; S.E. – erro padrão; Wald- estatística de Wald; DF – grau de liberdade; 

Sig.- significância do coeficiente. 

(*) p ˂ 0,05. 

(**) OD alto apesar do valor de p ˃ 0,05. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Por muitos anos, acreditou-se que a DP se restringia ao periodonto e raramente 

apresentava implicações sistêmicas na saúde dos indivíduos acometidos. A partir dos anos 90, 

surgiram evidências de que a PC induziria ao aumento de inflamação sistêmica, podendo 

levar ao desenvolvimento de complicações como DCV. 

Apesar de o biofilme dental supra e subgengival serem essenciais para a iniciação 

e progressão da PC, outros fatores parecem influenciar fortemente a severidade da doença e, 

consequentemente, a resposta ao tratamento. Enquanto as bactérias inicializam a resposta 

inflamatória, outros fatores a modulam ou amplificam, alterando sua apresentação clínica, 

tornando-a mais severa.  

Nem todos os indivíduos têm a mesma predisposição à PC. A quantidade e a 

variedade de bactérias não foram suficientes para explicar as diferenças na severidade da 

doença e fatores genéticos possuem papel importante no que diz respeito ao risco à doença. 

Portanto, está claro que existem fatores modificadores que não causam a doença em si, mas 

podem amplificar os mecanismos inflamatórios tornando sua condição clínica mais severa. Se 

um perfil genético de susceptibilidade for determinado, estratégias terapêuticas poderão ser 

aplicadas no intuito de prevenir o estabelecimento da doença, já que a resposta imunológica 

individual a uma infecção pode estar associada ao polimorfismo de genes (KORNMAN, DI 

GIOVINE, 1998). 

Polimorfismos genéticos têm sido amplamente investigados em estudos genéticos 

em populações humanas, a fim de se estabelecer um perfil de susceptibilidade para doenças 

específicas. No entanto, não se espera que o polimorfismo nos determinantes genéticos sirva 

para dar susceptibilidade diferencial à PC, mas que seu conhecimento permita determinar a 

susceptibilidade individual, identificando previamente os indicadores de risco e assim 

estabelecer estratégias terapêuticas no intuito de prevenir a instalação da doença. 

(TARANNUM E FAIZUDDIN, 2012). Para isso, muitos estudos com diferentes populações 

devem ser explorados para se atingir um perfil de alto risco para essa condição clínica 

(KINANE, HART, 2003).  

Identificar a relação entre fatores genéticos e ambientais podem levar a mudanças 

estratégicas no tratamento e prevenção da DP. PC não é uma doença monogenética. 
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(ZHANG, J et al, 2011). Estudos diversos identificaram variações genéticas utilizando-se 

diferentes marcadores. Kornman e colaboradores (1997) demonstraram forte associação entre 

marcadores genéticos e o aumento da produção de IL-1β na susceptibilidade à PC severa em 

adultos.  

Trevilatto e colaboradores (2003) investigaram a associação entre o polimorfismo 

do gene promotor da IL-6 na posição 174 e a susceptibilidade à PC, num estudo caso-controle 

com 84 indivíduos e verificaram diferença significativa, sendo que o grupo com genótipo 

polimórfico teve 3 vezes mais chance de desenvolver a doença. 

Outro estudo foi realizado na população brasileira com 113 indivíduos no intuito 

de determinar se a PC estaria associada ao polimorfismo do gene do receptor da vitamina D 

na população brasileira e verificaram que os receptores da vitamina D possuem gene 

polimórfico associado à perda de inserção clínica devido à PC, sugerindo que esse genótipo é 

um indicador de risco para susceptibilidade da doença (DE BRITO JUNIOR et al., 2004). 

Em um estudo com 1860 indivíduos entre 35 e 85 anos foi avaliada a frequência 

do alelo da APOE e associado o alelo ε4 com os indivíduos desdentados. Verificaram que 

esses pacientes tinham maior frequência de apoE4, quando comparados ao grupo de dentados, 

sugerindo que, ou os fatores genéticos devem contribuir para um maior risco no 

desenvolvimento de doenças bucais complexas, levando à perda do elemento dentário, ou essa 

frequência apenas indica que esses sujeitos são mais frágeis (BERGDAHL et al., 2008). 

Stein e colaboradores (2009) relataram que indivíduos que apresentaram apoE4 e 

poucos dentes presentes na boca tiveram maior probabilidade de ter a doença de Alzheimer, 

com progressão mais rápida do que os indivíduos sem o alelo ε4 e com mais dentes na boca. 

Considerando o papel da apoE em processos fisiopatológicos de doenças 

associadas à PC, como DCV e doença de Alzheimer, procurou-se avaliar a frequência do 

polimorfismo funcional da apoE nessa doença.  

O presente estudo testou pela primeira vez o possível papel do polimorfismo do 

gene promotor da apoE em definir a susceptibilidade individual de pacientes não tratados a 

desenvolverem PC. A distribuição dos alelos e dos genótipos observados para apoE nos 2 

grupos estava em equilíbrio conforme o teorema de Hardy-Weinberg. A frequência do alelo 

ε4 (15,1%) foi compatível com estudos anteriores realizados na população brasileira em geral 

(11,9-15,8%) (BERGDHAL et al., 2008; SOUZA et al., 2009; MITTER et al., 2012; 
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QUINTINO-SANTOS et al., 2012). O alelo ε3 foi o mais frequente, sendo encontrado em 

77,6% dos indivíduos nesse estudo e o alelo ε2 em 7,3% dos indivíduos. Em outros estudos, 

encontraram uma frequência para o alelo ε2 entre 6,1-7,2% e para o alelo ε3 de 80-80,9% 

(SOUZA  et al., 2009; ORIÁ et al., 2010; QUINTINO-SANTOS et al., 2012). 

O genótipo ε3/ε3 foi o mais frequente (62,4%) e compatível com os achados 

recentes (63,4%) (QUINTINO-SANTOS et al., 2012). A frequência do genótipo ε2/ε4 (4,6%) 

foi superior ao encontrado por outros autores (1,4-1,6%) (ORIÁ et al., 2010; QUINTINO-

SANTOS et al., 2012) e a frequência do genótipo ε3/ε4 (23,9%) esteve dentro da variação 

encontrada em outros estudos, entre 17,5-24,39% (SOUZA et al., 2009; ORIÁ  et al., 2010; 

QUINTINO-SANTOS et al., 2012). 

Estudos revelaram que pacientes com dislipidemias apresentaram maior número 

de dentes com bolsas periodontais que o grupo normolipidêmico (NOACK et al., 2000) e que 

dislipidemias contribuem com os aspectos destrutivos da resposta inflamatória, que levam à 

DP. Dislipidemias induzidas por dieta aumentam a produção de ROS, contribuindo para o 

aumento dos níveis sanguíneos de OxLDL, agravando a condição da DP através da 

diferenciação de osteoclastos no osso alveolar via sinalização de TLR2 e TLR4 (TOMOFUJI 

et al., 2013). 

Apesar de a distribuição alélica variar entre grupos étnicos, não foi possível 

considerá-los nesse estudo, porque só foram obtidos dados da cor de pele. Além da população 

brasileira ser fortemente miscigenada, a cor da pele não está associada aos antepassados de 

acordo com estudos de Pimenta e colaboradores (2006).  

O tabagismo foi um dos critérios de exclusão no presente estudo, já que ele 

funciona como agravador da doença, podendo produzir fatores de confusão. Kornman e 

colaboradores (1998) confirmaram a importância do cigarro como fator de risco, contribuindo 

para a severidade da doença. 

Outros indicadores de risco foram incluídos nesse estudo e relacionados à PC, 

para análise da influência na doença, como o sexo, a idade, a procedência, o estado civil, a 

escolaridade, a renda familiar mensal, presença de hipertensão, histórico de diabetes familiar. 

Com relação ao sexo, estudos relacionaram a PC com o sexo masculino (SUSIN, 

2005; ANTUNES, 2008; COELHO, 2008). Em contrapartida, Marques e colaboradores 

(2000) demonstraram que o sexo feminino está mais relacionado à doença. Neste estudo, não 
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houve relação entre o sexo e a susceptibilidade à doença (p˃0,05), apesar da PC ter-se 

apresentado com maior frequência entre indivíduos do sexo masculino. 

Os resultados encontrados nesse trabalho, com relação à idade, foram 

significativos, e demonstraram que a média de idade para o grupo controle foi menor 

(média=42,45±10,26) do que a média do grupo com a doença (média=46,43±8,68). Outros 

estudos também encontraram resultados semelhantes, em que o avanço da idade foi um 

indicador de risco para a PC (SUSIN, 2005; COELHO, 2008). Há evidências que tanto a 

prevalência, quanto a severidade da doença aumentam com o aumento da idade em função, 

inclusive, dos efeitos cumulativos de exposições prolongadas a outros fatores de risco. 

Consequentemente, a alta incidência em adultos apenas reflete um maior período de tempo 

que outros fatores e indicadores de risco têm contribuído para o dano periodontal. E apesar da 

PC se apresentar de forma mais severa em indivíduos adultos, ela é uma doença de caráter 

progressivo, por isso, a idade parece exercer maior influencia sobre a duração do que sobre o 

início da doença (PAPAPANOU et al., 1991; BORRELL, PAPAPANOU, 2005). No presente 

estudo foi relatado que a chance de adoecer aumenta em 5,1% a cada ano de vida do 

indivíduo. 

Pacientes que reportaram hipertensão arterial já diagnosticada tiveram uma chance 

2,43 vezes maior de ter a PC do que o grupo controle, como pode ser confirmado na clínica e 

em outros estudos, apesar de a associação não ter dado significado estatístico (p=0,149) na 

análise de regressão logística (BONATO et al., 2012). 

Foi encontrada uma associação entre a PC e a escolaridade/anos de estudo 

(p=0,042). Pesquisas corroboram com os resultados com relação à baixa escolaridade e 

condições periodontais. Coelho e colaboradores (2008) relataram que indivíduos com menor 

tempo de estudo e baixo nível socioeconômico tinham piores condições periodontais e uma 

chance quase duas vezes maior de ter a doença, sendo significativamente associado à PC 

(SUSIN et al., 2011). Conforme os resultados da presente pesquisa, foi encontrada também 

uma maior chance de desenvolver a doença entre os indivíduos que possuem uma renda 

familiar mensal mais baixa do que entre os que possuem maior renda, numa razão de 3:1 e 

uma chance de quase 4 vezes maior de desenvolver a doença quando se tem menor tempo de 

estudo.  Esse achado leva ao raciocínio de que indivíduos com maior renda possuem maior 

poder de compra, tendo acesso a melhores recursos de higiene oral e maior acesso ao 

tratamento odontológico. Da mesma forma, os indivíduos com maior quantidade de anos de 
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estudo possuem maior acesso à informação e melhor entendimento da importância de hábitos 

saudáveis e necessidade de tratamento odontológico para a prevenção de doenças da cavidade 

oral.  

A análise da relação entre condições socioeconômicas e PC é de grande interesse 

para o desenvolvimento e melhoria de políticas públicas no incremento da saúde 

populacional. 

Estudos longitudinais se tornam necessários para direcionar as hipóteses geradas 

nos estudos transversais, a fim de se incluir os fatores e indicadores de risco como covariáveis 

e estabelecer quais seriam responsáveis pela iniciação da doença e quais os responsáveis pela 

sua progressão (BORRELL, PAPAPANOU, 2005). 

O conhecimento de fatores envolvidos na patogênese da PC aumenta o 

entendimento da doença e contribui para o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento e 

terapias no futuro. Há inúmeras evidências de que a PC é uma doença complexa, resultante de 

vários fatores etiológicos, múltiplos fatores e indicadores de risco e influências genéticas. As 

interações existentes entre os genes e entre os genes e os fatores ambientais de risco 

dificultam o entendimento do papel genético na patogênese da doença. Portanto, doenças 

complexas e multifatoriais, associadas a variações genéticas específicas de uma população e 

fatores socioambientais requerem um cuidado maior na análise dos dados e nas comparações 

entre populações. 

Considerando que pouco se sabe a respeito da susceptibilidade genética à PC na 

população brasileira, a análise do polimorfismo numa amostra representa uma informação 

importante, independente do resultado, ou seja, de apresentar uma associação ou não da 

doença com o polimorfismo. A importância desse tipo de trabalho baseia-se no fato de que a 

interação de variáveis genético-ambientais está muito relacionada a uma determinada 

população, sendo fundamental que os fatores de risco influentes no grupo em estudo sejam 

bem delimitados. 

.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Não encontramos associação entre o polimorfismo genético da apoE e a presença 

de PC na população estudada. 

A probabilidade de adoecer aumentou exponencialmente com a idade. A chance 

de adoecer aumenta 5,1% por cada ano de vida. Para a mesma idade, a probabilidade de um 

indivíduo com renda familiar baixa adoecer é sempre maior do que um indivíduo com renda 

mais alta, chegando a uma proporção de 3:1, ou seja, 204,%. Indivíduos com histórico de 

hipertensão arterial e com baixo nível de escolaridade possuem, respectivamente, quase 2,5 e 

quase 4 vezes mais chances de desenvolver PC. 

Estudos longitudinais são necessários a fim de se incluir os possíveis fatores de 

risco gerados neste estudo na etiologia da PC. 
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ANEXO A – Aceite do Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL 

 

Eu,________________________________________________, _______ anos, 

portador(a) do RG n° ______________________________________ e CPF n° 

___________________________________, após leitura cuidadosa do documento 

acima, declaro minha participação voluntária no “Estudo do efeito das estatinas na 

doença periodontal e sua relação com polimorfismos de citocinas inflamatórias e da 

apolipoproteína E”. Tenho conhecimento dos objetivos e métodos de estudo a serem 

utilizados, dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e benefícios 

e de que me submeterei à realização de exames clínicos e laboratoriais. Tenho 

liberdade para recusar minha participação, assim como retirar meu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa. Ser-me-á assegurado o sigilo quanto aos meus 

dados envolvidos no estudo. POR FIM, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 

PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Fortaleza, ______ de __________________de 201___. 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura ou digital do participante ou responsável) 

 

 

_____________________________________________ 

Testemunha 

 

 

_____________________________________________ 

Patrícia de Barros Teles (responsável pelo estudo) 
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APÊNDICE B – Questionário sociodemográfico 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Código do paciente 

 

 

Nome                                                                                                                        Telefone 

 

 

Data de Nascimento 

 

 

Idade 

 

 

Procedência:        1. Capital        2. Interior, especificar  

 

 

Endereço atual (Não esquecer o Bairro) 

 

Ponto de referência 

 

 

Estado civil:  1. Casado/união consensual   2. Solteiro   3. divorciado   4. viúvo 

 

 

Ocupação: 1.Trabalhador autônomo      2. Comerciante        3. Funcionário público    

                 4. Economia informal                        5. outro, especificar 

 

 

Escolaridade:  1. Analfabeto                          2. nunca estudou          3. 1ºgrau incompleto 

               4. 1ºgrau completo                       5. 2ºgrau incompleto                 6. 2ºgrau completo  

        7. Graduação                              8. Outros, especificar 

* em caso de 1º ou 2º graus incompletos, registrar a série em que interrompeu o estudo, para 

que a escolaridade possa ser convertida para anos de estudo no momento da análise 

 

Quantas pessoas moram na casa?  

1. 1 pessoa                                  2. 2 pessoas 

                                      3. 3 pessoas         4.  4 pessoas                          5. mais de 5 pessoas 

 

Das pessoas que moram na casa, quantas ajudam no sustento da família? 

 

 

Qual a renda aproximada da família* (número de salários mínimos)?     
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*Salário mínimo por ocasião da pesquisa de campo: R$ 678,00 

1. Menos do que R$678,00 (menos que 1 salário mínimo) 

2. R$678,00 até R$2033,99 (menos que 3 salários mínimos) 

3. Mais que R$2034,00 (mais que 3 salários mínimos) 

 

Quanto tempo mora nesse endereço?________(meses) 

 

 

Fumante?       1. sim         2. não       3. ex-fumante    4. fumante passivo  

 

 

Diabético? 1. Sim  2. Não 

Algum diabético na família? 

1. Sim 

2. Não 

 

Hipertenso? 1. Sim   2. Não 

História de hipertensão na família:  

1. Sim 

2. Não 

 

Bebida alcoólica: 

1. Não ingere               2. Sim, só nos fins de semana               3. Sim, frequentemente                    

 

 

 

 

_______________________________                              ____________ 

      Assinatura do Entrevistado                                              Data 

 

_______________________________                              ____________ 

      Assinatura do Entrevistador                                             Data 

 

 


