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RESUMO 

 

A doença periodontal é uma das doenças inflamatórias crônicas mais comuns que 

acometem a população. A grande destruição tecidual observada durante o seu 

desenvolvimento tem sido atribuída ao processo inflamatório exacerbado e ao 

desequilíbrio favorável à geração de espécies reativas de oxigênio em relação à 

capacidade de defesa dos antioxidantes. A epigalocatequina-3-galato (EGCG) obtida 

da Camellia sinensis é uma substância que apresenta potencial antioxidante e anti-

inflamatório e, mais recentemente, testes in vitro têm mostrado que também possui 

atividade anti-osteoclastogênica, sendo apontada como uma possível droga para 

uso terapêutico nas patologias ósseas com excessiva atividade osteoclástica e 

destruição óssea. O objetivo do trabalho foi verificar morfométricamente em imagens 

obtidas pela tomografia microcomputadorizada (micro-CT) e cortes histológicos se a 

administração diária de EGCG reduz o processo inflamatório e a perda óssea 

alveolar na doença periodontal induzida por ligadura em ratos.  O primeiro molar 

inferior direito de 60 ratos foi amarrado com fio de seda 3.0 e divididos em grupo 

sem tratamento (GST), grupo tratado com EGCG (GTEGCG) que recebeu 

diariamente por gavagem 100mg/Kg de EGCG e grupo Sham (GTsalina) que 

recebeu apenas solução salina. Nos períodos de 0, 7, 14 e 21 dias (n=5 

animais/período/grupo) imagens digitais foram obtidas no microtomógrafo sendo 

submetidos à análise do nível ósseo periodontal (PBL) e da densidade óssea 

(BV/TV) inter-radicular. Nos cortes longitudinais do M1 corados pela HE foi avaliado 

o PBL e morfometricamente o percentual e volume de processo inflamatório e tecido 

ósseo, além do número osteoclastos/cm2. Os dados foram submetidos à ANOVA a 

dois critérios e ao teste de Tukey (p<0,05). O PBL determinado nas imagens 

microtomográficas e histológicas mostraram que a perda óssea aumenta em todos 

os grupos durante a fase aguda da doença (0 a 14 dias) e estabiliza na fase crônica 

(14 dias-21 dias). Em geral, o PBL foi menor no GTEGCG (média de 0,839 mm) 

comparado aos GST e GTsalina (média de 0,953 ). Quanto à densidade óssea o 

BV/TV foi maior no GTEGCG (68%) comparados aos GST (62,06%). O percentual 

do processo inflamatório e o número de osteoclastos foram menores no GTEGCG, 

com   pico   aos  14  dias  (3,4%  de  processo  inflamatório  e  32  osteoclastos/cm2), 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

comparados aos GST e GTsalina cujo o pico foi aos 7 dias (média de 8,6% de 

processo inflamatório e  68  osteoclastos/cm2). 

Concluímos que, no modelo de periodontite induzida por ligadura, o tratamento com 

EGCG diminui o processo inflamatório e a osteoclastogênese e consequentemente a 

perda óssea e a severidade da doença. 
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ABSTRACT 

 

Effects of epigallocatechin-3-gallate antioxidant in bone loss during ligature-
induced periodontitis in rats. Analysis in 2D and 3D microcomputed 

tomography and histomorphometry 
 

Periodontal disease is currently one of the most common chronic inflammatory 

diseases affecting the population. The large tissue destruction observed during its 

development, has been attributed to exacerbated inflammatory process and 

unbalance response between production of reactive oxygen species and antioxidant 

defense capacity. Recently, the substance epigallocatechin-3-gallate (EGCG) 

obtained from Camellia sinensis have been associated to antioxidant and anti-

inflammatory actions. In vitro studies have shown that EGCG has also anti-

osteoclastogenic activity suggesting to be a potencial drug for use in therapeutic 

treatment of bone diseases with excessive osteoclast formation and bone 

destruction. The aim of this study was to verify morphometrically in micro-ct and 

histological images whether daily administration of EGCG inhibits/decreases alveolar 

bone loss in periodontal disease induced in rats by ligature. The lower right first 

molar of 60 rats was tied with surgical suture thread 3.0. The animals were divided 

into untreated group (GST), EGCG treated group (GTEGCG) which received 

100mg/kg of EGCG by gavage daily and Sham group (GT saline) which received 

saline solution only. In periods of 0, 7, 14 and 21 days (n=5 animals/period/group) 

digital images were obtained in microtomography (SkyScan1176) and subjected to 

analysis of PBL in the mesial, distal, buccal and lingual root and BV/TV bone volume 

percentage. In the sagittal slides PBL volumetric points and inflammatory process as 

well as the number of osteoclasts/cm2 was analyzed. Data were submitted to two-

way ANOVA and Tukey test (p <0.05). PBL determined in microtomographic and 

histological images showed that bone loss increased and stabilized, respectively, in 

the all groups acute phase (days 0 to 14) and chronic phase (14 days, 21 days) of 

the disease. In general, the PBL was lower in GTEGCG (average 0,839 mm) 

compared to GST and GTsaline (average 0,953). Regarding bone density BV/TV in 

GTEGCG was higher (68%) compared to GST (62.06%). The percentage of 

inflammation and the number of osteoclasts was more mild in GTEGCG, reaching 

peak at 14 days (3.4% inflammatory process and 32 osteoclasts / cm2) compared to  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GST and GTsaline whose peak was at 7 days (average  8.6%  inflammatory  process 

and 68 osteoclasts / cm2). It was concluded that in the current model of periodontal 

disease induced by ligature, EGCG treatment decreases inflammatory process, 

osteoclastogenesis activity, bone loss, and consequently the severity of the disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite é atualmente uma das doenças inflamatórias crônicas mais 

comuns que acometem a população. A incidência e progressão desta doença está 

relacionada à patógenos, bem como à vários fatores ambientais e ao hospedeiro. No 

início é assintomática, mas com o agravo da doença, a inflamação se estende e 

resulta na destruição dos tecidos de proteção e suporte que compõe o periodonto, 

levando à reabsorção de osso alveolar, bem como a ocorrência de eritema, edema, 

sangramento e recessão gengival, mobilidade dentária, supuração de bolsas 

periodontais e perda dentária (VENKATESWARA, SIRISHA e CHAVA, 2011; 

CHATTERJEE et al., 2012; NUGALA et al., 2012; PRESHAW et al., 2012).  

O agente etiológico primário na periodontite é a presença da bactéria no 

biofilme subgengival (HAFFAJEE e SOCRANSKY, 1994), porém grande parte da 

destruição dos tecidos periodontais é decorrente da resposta inflamatória 

exacerbada do hospedeiro contra o microorganismo e seus produtos (Lamster e 

Novak, 1992; De Molon et al., 2015). 

Neste contexto, os fagócitos desempenham um papel crucial na defesa do 

hospedeiro contra a instalação da infecção da doença periodontal, através de vários 

mecanismos seletivos para controlar a invasão bacteriana. Os neutrófilos e 

macrófagos ativados produzem espécies reativas de oxigênio (ROS) pela via 

NADPH-oxidase na presença de estímulos como bactérias, citocinas e outros 

estímulos inflamatórios (ALOK SHARMA, 2011; MUNIN e EDWARDS-LEVY, 2011; 

BHARDWAJ e BHARDWAJ, 2012). Os ROS armazenados no interior dos 

lisossomos dos neutrófilos e macrófagos atuam, destruindo microrganismos 

fagocitados e células necróticas. Quando os ROS são liberados das células em 

baixos níveis, podem aumentar a expressão das moléculas de adesão e citocinas, 

amplificando, deste modo, a cascata de mediadores químicos. Porém, em 

concentrações elevadas, esses mediadores podem levar ao estresse oxidativo e, 

assim, à destruição tecidual, sendo considerado por alguns pesquisadores como um 

dos fatores primários na etiologia de diversas doenças de caráter inflamatório  

(VALKO et al., 2007). 
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Por outro lado, o organismo apresenta vários mecanismos antioxidantes, 

capazes de remover os oxidantes nocivos, logo que estes se formam, ou reparar os 

danos causados por ROS (ALOK SHARMA, 2011; MUNIN e EDWARDS-LEVY, 

2011; BHARDWAJ e BHARDWAJ, 2012). O agravo da periodontite tem sido 

atribuído ao desequilíbrio favorável à atividade das ROS em relação à capacidade 

de defesa antioxidativas (ALOK SHARMA, 2011). 

Diante disso, existe um interesse crescente sobre o efeito terapêutico de 

substâncias naturais antioxidantes como os polifenóis, que são abundantes nos 

alimentos derivados de frutas, sementes e folhas de plantas, pois podem reforçar a 

defesa do organismo contra diversas doenças, bem como ajudar a manter um 

ambiente oral saudável (PETTI e SCULLY, 2009; VENKATESWARA, SIRISHA e 

CHAVA, 2011; LOLAYEKAR e SHANBHAG, 2012). 

Alguns trabalhos tem sugerido que dietas ricas em antioxidantes podem inibir 

o desenvolvimento e a progressão da doença periodontal em indivíduos expostos ao 

estresse oxidativo (PETTI e SCULLY, 2009). Uma revisão realizada no Pubmed 

entre os anos de 1997 e 2013 por PALASKA et al., (2013), confirmou o efeito 

antibacteriano e anti-inflamatório de polifenóis administrados oralmente, devido à 

sua característica de modulação da resposta inflamatória do hospedeiro. 

Nesse sentido, o chá verde obtido a partir da infusão de folhas da planta 

Camelia sinensis é uma das bebidas mais consumidas do mundo e tem recebido 

considerável atenção por causa de seus efeitos benéficos sobre a saúde humana. 

Esta bebida chinesa tradicional tem sido proposta para tratamento e prevenção de 

dores de cabeça e no corpo, depressão, melhora na digestão, e também como 

energizante e prolongador da vida. (KUSHIYAMA et al., 2009; VENKATESWARA, 

SIRISHA e CHAVA, 2011; CHATTERJEE et al., 2012; NUGALA et al., 2012). 

Em um estudo publicado no Journal of Periodontology, KUSHIYAMA et al., 

(2009) analisaram a saúde periodontal de 940 homens e descobriram que aqueles 

que bebiam chá verde regularmente tinham saúde periodontal superior à aqueles 

que consumiam menos desse chá. Os pesquisadores observaram também que, para 

cada xícara de chá verde consumida por dia, houve um decréscimo em todos os três 

indicadores de doença periodontal: profundidade da bolsa periodontal (PD), perda 

de inserção clínica do tecido gengival (CAL) e sangramento à sondagem (BOP), o 
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que significa uma menor predisposição a doença periodontal em indivíduos que 

bebem regularmente o chá verde. Segundo os autores a capacidade do chá verde 

em reduzir os sintomas da doença periodontal se deve à presença das catequinas, 

um potente antioxidante.  

Das quatro catequinas encontradas no chá verde, a Epigalocatequina-3-

galato (EGCG) é a mais abundante sendo responsável por cerca de 10% de toda a 

composição deste chá. Estudos apontam que um copo de chá verde (2,5 gramas de 

folhas de chá verde / 200 ml de água) contém 90 mg de EGCG. O consumo 

recomendado é de três a quatro xícaras de chá por dia, sendo que o copo médio de 

chá verde contém cerca de 50-150 mg de polifenóis. (VENKATESWARA, SIRISHA e 

CHAVA, 2011) 

Recentemente, alguns mecanismos dos efeitos preventivos da EGCG na 

destruição de tecidos têm sido sugeridos. Dentre eles, a EGCG suprimiria produções 

de algumas citocinas tais como a interleucina (IL)-1-B, fator de necrose tumoral 

(TNF) e IL-6, os quais por sua vez aceleram a progressão da inflamação e da 

reabsorção óssea (17–19). Estudos in vitro têm demonstrado que a EGCG é capaz 

de inibir a formação e diferenciação de osteoclastos  (LEE, Y. S. et al., 2010; OKA et 

al., 2012).  

Segundo Shen et al. 2013 as propriedades antioxidantes e antiinflamatórios 

das catequinas do chá verde são capazes de promover a osteoblastogênese, 

suprimir a osteoclastogênese e estimular a diferenciação de células-tronco 

mesenquimais em osteoblastos, em vez de adipócitos, modulando as vias de 

sinalização das quinases (ERK). Nos estudos de LEE et al., (2010) a EGCG preveniu 

a diferenciação de osteoclastos em cocultura de células da medula óssea com 

osteoblastos primários após indução com IL1, TNF-α e Vitamina D3 + PGE2, sendo 

que as células multinucleadas positivas para TRAP diminuiram em uma relação 

dose dependente ao tratamento com EGCG. Para os autores a EGCG possui um 

efeito anti-osteoclastogênico, sendo sugerido como uma opção de tratamento para 

várias patologias ósseas com excessiva formação de osteoclasto e destruição óssea 

(YUN et al., 2004). 

Vale salientar que a maioria dos trabalhos avaliando o efeito da EGCG na 

osteoclastogênese é recente e foram realizados in vitro. Com relação à doença 

periodontal temos o trabalho de CHO et al., (2013) que avaliaram em ratos o efeito 

terapêutico da EGCG administrada por via oral, após a instalação da doença 
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periodontal induzida durante 7 dias de ligadura. Verificaram que a administração 

sistêmica da EGCG teve um efeito terapêutico na doença periodontal, reduzindo o 

número de osteoclastos decorrente da diminuição da expressão de citocinas 

inflamatórias como a TNF e IL-6.  

Dado a etiologia multifatorial da periodontite, nosso grupo de pesquisa 

GENNARO et al., (2015) tem proposto a utilização do chá verde ou da EGCG, como 

coadjuvante no combate a doença periodontal tanto na sua prevenção como no seu 

tratamento. Para alcançar esse objetivo, o presente trabalho visa avaliar, por meio 

de análise microtomográfica e histomorfométrica se a administração diária via oral 

da EGCG possui efeito benéfico na prevenção ou no combate da perda óssea 

durante a doença periodontal induzida por ligadura em ratos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
2.1 Doença Periodontal  

 

O periodonto é um termo usado do grego (perio = “em volta” de e odonto = 

“dente”) para designar o conjunto de todos os tecidos que suportam e revestem o 

dente. É uma estrutura dinâmica composta por quatro tipos de tecidos, o cemento, o 

ligamento periodontal (PDL), o osso alveolar e a gengiva, cada um anatômica, 

bioquímica e histologicamente diferentes. Porém, eles funcionam como uma 

estrutura harmônica, sendo os componentes da matriz extracelular dentro de cada 

compartimento capazes de influenciar as funções celulares das estruturas 

adjacentes. Portanto, para que o periodonto exerça a função adequada de proteção 

e sustentação do dente, é necessário que apresente integridade estrutural e 

interação adequada entre os seus vários tecidos (NANCI, 2008). 

Embora a gengiva seja uma área de selamento biológico, é também uma área 

onde a placa bacteriana/biofilme desafia o hospedeiro. O hospedeiro, contudo, 

possui mecanismos de defesa que evolvem enzimas, anticorpos e leucócitos 

polimorfonucleares da saliva e do fluido sulcular, que interagem contra a ação 

bacteriana, resultando em homeostase do hospedeiro no local. Se esse equilíbrio for 

levemente alterado, podem ocorrer danos à barreira gengival levando a inflamação. 

Essa inflamação pode se propagar e envolver áreas mais profundas do periodonto, 

ocorrendo a destruição do ligamento periodontal, osso alveolar e às vezes até do 

cemento, processo patológico conhecido como periodontite ou doença periodontal. 

Na doença periodontal, a reação inflamatória é visível microscópica e clinicamente e 

representa a reação do hospedeiro à microbiota e seus produtos (SIQUEIRA e 

TEIXEIRA, 2011; CARRANZA JR. e NEWMAN, 2012). 

O termo biofilme é usado para denotar uma comunidade microbiana 

encapsulada em polímero, que se acumula no dente e protege contra colonização 

de patógenos exógenos (WILSON, 2001). O biofilme constitui-se de depósitos 

bacterianos e constituintes salivares, com um crescimento contínuo, sendo 

considerado a principal causa da instalação e progressão da doença periodontal 

(SLOTS, 1979; SOCRANSKY et al., 1988; DAHLEN et al., 1992; XIMENEZ-FYVIE, 

HAFFAJEE e SOCRANSKY, 2000). 
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 A microbiota bacteriana na boca inclui mais de 700 filotipos diferentes, com 

cerca de 400 espécies encontradas na placa subgengival (AFRICA, PARKER e 

REDDY, 1985; AAS et al., 2005). A microflora subgengival na periodontite pode 

abrigar centenas de espécies de bactérias, mas apenas uma pequena parte delas 

tem sido associada à progressão da doença e considerada etiologicamente 

importante. A placa subgengival de bolsas periodontais profundas é formada 

principalmente por bacilos e espiroquetas anaeróbias gram-negativas (HAFFAJEE e 

SOCRANSKY, 1994; MOORE e MOORE, 1994). Fortes evidências têm implicado 

Porphyromonas gingivalis (KOU et al., 2008) e a Aggregatibacter actinobacillus 

(LOVEGROVE, 2004; DOGAN et al., 2008) na patogênese da periodontite adulta e 

Actinobacillus actinomycetemcomitans nas formas rapidamente destrutivas de 

doença periodontal em indivíduos mais jovens. Vale ressaltar que na análise 

periodontal em homens entre 60-70 anos de idade, foi utilizada para investigar a 

presença de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas 

gingivalis (Pg), Treponema denticola (Td) e Tannerella forsythia (Tf). A presença de 

Porphyromonas gingivalis na placa subgengival foi significativamente associada com 

um maior nível de Proteína C-reativa. Além disso, estudos sugerem que a presença 

de Pg e alta colonização por Aa, Td, e Pi (Prevotella intermedia) desempenha um 

papel importante na periodontite severa (TORRUNGRUANG et al., 2015; WINNING 

et al., 2015). Além disso, Bacteroides forsythus (HUANG et al., 2005), Prevotella 

intermedia (LOVEGROVE, 2004), Peptostreptococcusmicros (TANABE, BODET e 

GRENIER, 2007), e Fusobacteriumnucleatum (SAITO et al., 2008) também tem sido 

fortemente relacionada à progressão da doença periodontal em adultos. Assim, a 

saúde do hospedeiro está diretamente ligada à natureza da microflora oral 

(BEREZOW e DARVEAU, 2011). 

Por outro lado, a presença de espécies consideradas patógenos periodontais, 

em sítios sem evidências de destruição periodontal torna claro que, para a 

ocorrência da doença periodontal, os patógenos são necessários, mas não 

suficientes, dependendo também dos fatores genéticos e da resposta imunológica 

do hospedeiro. No biofilme, as espécies microbianas interagem e, embora algumas 

possam não ser patógenos periodontais, elas influenciam no processo da doença, 

favorecendo o seu crescimento ou aumentando o potencial de virulência de outros 

microrganismos (EZZO e CUTLER, 2003). Portanto, há uma relação simbiótica entre 

os microrganismos residentes do biofilme, interações entre as diferentes espécies 
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bacterianas e a resposta imune inflamatória dos hospedeiros (PIHLSTROM, 

MICHALOWICZ e JOHNSON, 2005; MEYLE e CHAPPLE, 2015). 

As primeiras reações do periodonto, frente à presença da placa bacteriana 

são inflamatórias e imunológicas, com o intuito de proteger da invasão microbiana. É 

a natureza da resposta inflamatória que define a destruição característica da doença 

periodontal (GEMMELL et al., 2002; CARDOSO et al., 2008). Dependendo da lesão 

tecidual causada pelas reações de defesa do hospedeiro, podemos observar: 

inicialmente uma gengivite, reação inflamatória que fica restrita ao tecido gengival e 

sem perda de inserção do tecido conjuntivo. Sendo a primeira manifestação 

inflamatória ao biofilme, ela é reversível com a remoção do biofilme, mas se o 

biofilme persistir a gengivite se torna crônica. Em alguns indivíduos, a gengivite 

crônica progride para a periodontite, caracterizada pela migração apical do epitélio 

juncional, acompanhada por perda de tecido conjuntivo e osso alveolar, 

apresentando um menor controle da resposta imune, que surge em intervalos 

episódicos de destruição. Na periodontite a destruição dos tecidos não é reversível, 

resultando em perda progressiva da fixação da raiz do dente, eventualmente, 

conduzindo à perda do elemento dentário (ARMITAGE, 1995; KINANE e 

MARSHALL, 2001). 

Embora a periodontite seja culturalmente relaciona à perda do dente ou a 

“falta de higiene”, outros fatores de risco também podem potencializar o 

desenvolvimento da doença periodontal como: predisposição genética, maus hábitos 

de saúde bucal (escovação excessiva ou a limpeza vigorosa com fio dental), fumo, 

doenças sistêmicas (diabetes), idade avançada, diminuição da imunidade, como 

ocorre na leucemia, HIV/AIDS e após sessões de quimioterapia, para tratamento de 

alguns tipos de câncer, má nutrição, medicamentos (fenitoína) e pílulas 

anticoncepcionais, além de metais pesados a exemplo do chumbo e do bismuto, 

alterações hormonais relacionadas à gravidez ou a menopausa, abuso de 

substâncias, como álcool e drogas, dentes desalinhados, pontas de obturação 

ásperas ou aparelhos mal encaixados ou mal limpas, como aparelhos e dentaduras, 

que podem irritar as gengivas e elevar o risco da inflamação (KINANE e 

MARSHALL, 2001). 

Devido às várias condições patológicas, que acometem as estruturas do 

periodonto de proteção e/ou sustentação, foi criado e tem sido continuamente 

modificado, o sistema de classificação da doença periodontal, de maneira a 
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satisfazer necessidades clínicas, possibilitando um correto diagnóstico, plano de 

tratamento e previsão de prognóstico, quanto para uma ordenação dos estudos 

científicos, já que a falta de padronização dificulta, ou até mesmo impossibilita, a 

comparação dos resultados obtidos entre estudos. O sistema mais comumente 

aceito de classificação de doença periodontal é o elaborado pela Academia 

Americana de Periodontia (AAP). Durante grande parte do século passado, a 

Academia procurou identificar e classificar as várias formas de doença periodontal. A 

aceita atualmente é a AAP Classification (WIEBE e PUTNINS, 2000), na qual 

podemos resumir a classificação em: 

 

I. Doença gengival 

A. induzido pela placa  

B. não induzida pela placa 

II. Periodontite crônica 

A. localizada 

B. generalizada 

III. Periodontite agressiva 

A. localizada 

B. generalizada 

IV. A periodontite como uma manifestação de doença sistêmica 

V. Doenças periodontais necrosante 

VI. Abscessos do periodonto 

VII. A periodontite associada a lesões endodônticas 

VIII. Deformidades do desenvolvimento ou adquiridas 

 

 

2.2 Doença periodontal e a reabsorção óssea 

 

Além da presença dos microrganismos patogênicos, a amplificação e a 

progressão deste processo são altamente dependentes da resposta imune e 

inflamatória gerada pelo hospedeiro em resposta às bactérias ou seus produtos 

(KINANE e LAPPIN, 2001; TENG, 2003; COCHRAN, 2008; LEE et al., 2009; 

TROMBONE et al., 2009). Em geral, uma reação inflamatória pode desenvolver-se 

em duas direções, a de amplificação ou de atenuação dependendo da propriedade e 
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da carga de antígeno bacteriano. Se caminhar para a amplificação, a reação imune 

inata é seguida por uma resposta imune adaptativa ou específica, levando a 

perda/degradação tecidual, criando espaço para o processo imunológico. A 

atenuação da inflamação, por outro lado está associada com a regeneração destes 

componentes estruturais dos tecidos duros e moles (TERHEYDEN et al., 2014). 

Na gengivite e periodontite esses estágios inflamatórios aparecem em 

diferentes graus de gravidade abrangendo um largo espectro de destruição tecidual 

(abscesso e ulceração) e cicatrização tecidual. A resposta inicial à infecção 

bacteriana é uma reação inflamatória local, que é ativada pela resposta imune inata 

ativa a inata local, resultando na liberação de uma variedade de citocinas e outros 

mediadores e a propagação da inflamação através dos tecidos gengivais. O fracasso 

para manutenção desta '' fonte de inflamação'' no tecido gengival acarreta na 

propagação da resposta inflamatória em direção ao LP e ao osso alveolar, que é o 

sinal cardinal da doença periodontal. Os mediadores inflamatórios também atuam 

sobre o processo de reabsorção óssea alveolar, interferindo na expressão de fatores 

de diferenciação e ativação de osteoclastos (GARLET et al., 2003; TENG, 2003; 

GARLET et al., 2005; GARLET et al., 2007; COCHRAN, 2008; GARLET et al., 2008). 

A integridade do tecido ósseo depende da manutenção do equilíbrio entre a 

reabsorção óssea pelos osteoclastos e a formação óssea pelos osteoblastos. O 

desenvolvimento dos osteoclastos depende de uma molécula fundamental chamada 

RANKL (ligante do receptor de ativação do fator nuclear Kappa-B) que ao se ligar ao 

receptor RANK (receptor de ativação do fator nuclear kappa-B), presente em células 

hematopoiéticas precursoras de osteoclastos, desencadeia uma cascata de 

sinalização ativando diversos fatores de transcrição responsáveis pela diferenciação 

e ativação dos pré-osteoclastos (DUCY et al., 1997; JIMI e GHOSH, 2005; 

TAKAYANAGI, 2005). O RANKL, o RANK e a osteoprotegerina (OPG), receptor 

“decoy” de RANKL, tem sido identificados como os principais componentes 

moleculares do sistema de remodelação óssea (TAKAYANAGI, 2005; COCHRAN, 

2008; LEIBBRANDT e PENNINGER, 2008). 

Nos tecidos periodontais saudáveis ocorre um equilíbrio harmônico entre as 

moléculas RANK/RANKL e OPG. Porém, durante uma resposta inflamatória, 

citocinas, quimiocinas e outros mediadores estimulam os osteoblastos periosteais e 

outros tipos celulares presentes no local, incluindo fibroblastos e linfócitos T e B a 

produzirem RANKL aumentando os níveis locais desta citocina. Estudos 
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demonstram que níveis elevados de RANKL são encontrados no fluído gengival e no 

tecido periodontal em condições de doença, quebrando assim o equilíbrio ósseo 

entre RANK/RANKL e OPG (BAKER, 2000; TENG et al., 2000; TENG, 2003; MOGI e 

OTOGOTO, 2007).  Como primeiro impacto, a inibição ou bloqueio das moléculas 

RANK e RANKL sugeriu ser uma solução imediata contra as doenças inflamatórias; 

porém, estudos têm demonstrado que camundongos geneticamente modificados, 

que não apresentam a moléculas RANKL ou RANK, desenvolvem uma série de 

outros problemas, incluindo osteoporose, deficiência na erupção dentária e no 

desenvolvimento dos órgãos linfóides, mostrando que a anulação completa e 

sistêmica destas moléculas é um procedimento terapêutico inviável (WONG et al., 

1999; RAUNER, SIPOS E PIETSCHMANN, 2007). 

 

 

2.3 Doença periodontal e a saúde pública 

 

A periodontite é uma doença que afeta mais de 50% da população adulta do 

mundo e aumenta ainda mais com a idade (PETERSEN e OGAWA, 2012).   

Periodontite severa é a sexta doença de maior prevalência no ser humano, com uma 

frequência de 11,2% (KASSEBAUM et al., 2014) e é uma das principais causas de 

perda de dentes. Ela tem um impacto negativo sobre a saúde oral, que interfere na 

qualidade de vida das pessoas. Atinge principalmente a fala, nutrição, confiança e 

bem-estar geral e é independentemente associada com diversas doenças 

inflamatórias crônicas sistêmicas. Periodontite severa é um problema de saúde 

pública, uma vez que é altamente prevalente e causa deficiência e desigualdade 

social (PETERSEN et al., 2005; BAEHNI e TONETTI, 2010). (BOILLOT et al., 2015).  

Em um estudo com 11.869 homens e mulheres, com idade média de 50 anos de 

idade, observaram que a má higiene bucal está associada com níveis mais elevados 

de risco de doença cardiovascular e inflamação de baixo grau. Evidências 

epidemiológicas significativas suportam uma associação entre infecções bucais, 

particularmente periodontite e acidente vascular cerebral, especialmente entre 

homens e indivíduos mais jovens(DE OLIVEIRA, WATT e HAMER, 2010).  

No contexto da prevenção, gengivite e periodontite são mais bem vistas como 

continuas entidades de doença inflamatória crônica por representarem uma 

perturbação da homeostase hospedeiro-microbiana em indivíduos suscetíveis, que 
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leva à destruição tecidual irreversível. Remoção regular e periódica do acumulo de 

depósitos de bactérias abaixo da margem gengival é um componente chave da 

prevenção de doenças periodontais induzidos por placa (BAKER, 2000; TENG, 

2003).  

No artigo de revisão KHOLY, GENCO e VAN DYKE, (2015) apontam para a 

ligação entre infecções causadas pelas bactérias orais e as doenças cardíacas, e 

enfatizam o papel da inflamação sob ambas as condições. Por outro lado, os autores 

salientam que medicamentos utilizados como anti-inflamatórios podem produzir 

efeitos colaterais cardiovasculares significativos, concluindo que é crucial considerar 

terapias alternativas. As novas descobertas de vias naturais, que resolvem a 

inflamação, têm oferecido muitas oportunidades para revelar descobertas para 

tratamento por meio do desenvolvimento de novos alvos farmacológicos na 

terapêutica de infecções orais e doenças cardiovasculares. 

 

 

2.4 A doença periodontal e o estresse oxidativo  

 

O oxigênio é importante para todas as necessidades de energia de 

mamíferos, sendo utilizado para oxidar moléculas ricas em carbono e hidrogênio 

(isto é, nutrientes), produzindo diferentes formas de energia necessárias para a vida. 

A redução do oxigênio molecular na água é acompanhada por uma grande liberação 

de energia livre, que pode dar origem a radicais livres (FR) e/ou espécies reativas de 

Oxigênio (ROS). A reatividade e toxicidade associadas a eles contribuem para a 

patogênese de diversas doenças crônico-degenerativas. Embora a inflamação 

represente uma resposta do organismo a um estímulo nocivo, querem mecânicos, 

químicos ou infecciosos, essa resposta provoca lesões/danos de tecidos, no intuito 

de destruir e eliminar o agente agressor (SIES, 1997; HALLIWELL, 2012). 

Como comentado anteriormente, a periodontite na sua fase destrutiva é 

iniciada e perpetuada por um pequeno grupo de bactérias predominantemente 

Gram-negativas, anaeróbias ou bactérias microaerofilicas, que colonizam a área 

subgengival. As bactérias causam a destruição tecidual diretamente por produzirem 

produtos tóxicos e indiretamente ativando sistemas de defesa do hospedeiro, ou 

seja, a inflamação. Assim, uma variedade de espécies moleculares aparece nos 

tecidos inflamados, entre eles FR e de ROS (KORNMAN, PAGE e TONETTI, 1997).  
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Uma vez que o biofilme está instalado na superfície do dente, inicia-se uma 

resposta do hospedeiro nos tecidos locais, compreendendo mecanismos 

inflamatórios agudos e crônicos. A resposta imunitária humoral do hospedeiro é, 

sem dúvida, um componente desta resposta e parece ser um importante iniciador 

associado aos sítios destrutivos da doença (EBERSOLE, 2003). 

Estudos químicos do fluído gengival crevicular sugerem a importância de uma 

resposta excessiva de leucócitos polimorfonucleares (PMN), para a formação da 

placa subgengival nas fases ativas da destruição periodontal no hospedeiro. Além 

disso, o acumulado de PMN nos locais de infecção e inflamação sugere que a 

destruição de tecidos periodontais associada com a ação de PMN é o resultado de 

hiper-reatividade de PMN. Desta forma, os defeitos teciduais podem ser associados 

com algumas formas rapidamente progressivas de doença periodontal (LAMSTER e 

NOVAK, 1992). 

A primeira fase da ação dos neutrófilos extracelulares envolve a geração de 

espécies reativas de oxigênio, pela ativação da NADPH-oxidase no complexo de 

membrana. A ativação NADPH-oxidase gera o ânion superóxido, que é o primeiro 

radical de oxigênio criado durante o “estresse oxidativo” (COOPER, PALMER e 

CHAPPLE, 2013).  

Reforçando esta hipótese, após um trabalho de revisão de literatura realizado 

em 2013, DAHIYA et al., (2013) afirmam que a placa dental abriga um número de 

bactérias patogênicas, que estimulam as células hospedeiras a liberar várias 

interleucinas e TNF-α. Essas citocinas pró-inflamatórias atraem PMNs, que se opõe 

a essas bactérias desafiadoras e, assim, são estimulados a produzir enzimas 

proteolíticas e O2, levando ao estresse oxidativo. Ao longo dos últimos anos, uma 

forte evidência surgiu para correlacionar o estresse oxidativo com a patogênese da 

periodontite. Os radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS) são essenciais 

para muitos processos biológicos normais. Em baixas concentrações, estes radicais 

livres são moléculas de sinalização importantes na regulação de vários processos 

celulares (CHAPPLE, 1997), podendo estimular o crescimento de fibroblastos e 

células epiteliais em cultura, mas em concentrações mais elevadas pode resultar em 

dano ou morte celular (HALLIWELL e WHITEMAN, 2004) através de uma variedade 

de mecanismos, tais como danos ao DNA, de lipídeos e de proteínas (BARTOLD, 

WIEBKIN e THONARD, 1984). 
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Organismos vivos possuem sistemas antioxidantes finamente regulados para 

manter os níveis de ROS muito baixos, ou seja, a sua produção e eliminação são 

bem equilibradas resultando em certo nível de estado estacionário de ROS. No que 

se refere à prevenção da formação de ROS, mecanismos antioxidantes enzimáticos 

e não enzimáticos têm sido estudados e descritos na literatura. Mecanismos 

enzimáticos são responsáveis pela neutralização direta de ROS, (BATTINO et al., 

1999; KAKLAMANOS e TSALIKIS, 2002; CHAPPLE e MATTHEWS, 2007) e estes 

mecanismos são constituídos por enzimas primárias responsáveis pela proteção do 

organismo humano numa tentativa de manter os níveis de ROS em um intervalo 

normal. Exemplos destas enzimas são a superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT) e da glutationa peroxidase (GPx). No entanto, em determinadas 

circunstâncias, este equilíbrio pode ser perturbado (LUSHCHAK, 2014). 

Vale ressaltar que alguns estudos em pacientes com periodontite mostram 

que os níveis oxidativos são aumentados, quando comparados com indivíduos 

saudáveis periodontalmente (TAKANE et al., 2002; SEZER, CICEK e CANAKCI, 

2012). No entanto, os níveis de antioxidantes do próprio corpo são significativamente 

menores em pacientes com periodontite, quando comparados com os indivíduos 

adultos saudáveis (CHAPPLE et al., 2002; BROCK et al., 2004; ABOU SULAIMAN e 

SHEHADEH, 2010).  Estudos têm demonstrado que pacientes com periodontite 

crônica ao serem tratados com sucesso pela remoção do biofilme supra e 

subgengival por raspagem e alisamento radicular combinado com a manutenção 

adequada de suporte periodontal apresentam diminuição do estado oxidante no 

fluido gengival e elevam os níveis de antioxidantes (ABOU SULAIMAN e 

SHEHADEH, 2010; BOSTANCI et al., 2014). Portanto, nas doenças periodontais 

parece haver uma correlação entre a redução dos níveis de antioxidantes e o 

aumento dos danos oxidativos no ambiente bucal. Assim, com a remoção da placa 

bacteriana, que serve como tratamento de periodontite, tratamentos adjuvantes com 

quimioterápicos locais e sistêmicos, antioxidantes e micronutrientes são defendidos 

para melhorar os efeitos de terapia periodontal (BADER, 2010; VAN DER VELDEN, 

KUZMANOVA e CHAPPLE, 2011). 

Além disso, o organismo também utiliza antioxidantes não enzimáticos, que 

são mecanismos secundários para neutralizar ROS (KAKLAMANOS e TSALIKIS, 

2002; PRIOR, 2003; CHAPPLE e MATTHEWS, 2007; PLATEL e SRINIVASAN, 

2015). Geralmente, estes tipos de antioxidantes são obtidos exogenamente, 
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principalmente por uma dieta equilibrada, que inclui uma variedade de frutas e 

legumes, como amoras, morangos, uvas (ZHAO et al., 2015), abacate (KOPEC et 

al., 2014), tomates (CHANDRA et al., 2012), espinafre (BOHLOOLI et al., 2015) e 

cenouras (PLATEL e SRINIVASAN, 2015). Os antioxidantes não enzimáticos são 

representados por vitaminas lipossolúveis (vitamina A, vitamina e-tocoferol e b-

caroteno), vitaminas solúveis em água (vitamina C e complexos de vitamina B), 

oligoelementos (zinco e magnésio) e bioflavonóides (derivados de plantas) (MUNIZ 

et al., 2015). 

Existe ainda a ativação de vias da proteína-1 e fator nuclear-kB no fibroblasto 

gengival via CD14 e TLR-4 (toll like receptor) na presença de lipopolissacarídeos 

(LPS) e do DNA destas bactérias, provocando e participando da produção de 

citocinas inflamatórias. O que também leva ao recrutamento e ativação de PMN 

hiper-sensíveis e, assim, acelera a produção de ROS. Por outro lado, o 

aparecimento de NF-kB e AP-1 provoca a ativação dos osteoclastos e aumentos na 

concentração de MMP (metaloproteases de matriz), que resulta em dano tecidual. A 

destruição dos tecidos periodontais leva ao excesso de produção de peróxidos 

lipídicos, mediadores inflamatórios e proteínas oxidadas. Estes produtos ativam mais 

macrófagos, neutrófilos e fibroblastos gerando mais ROS. Em resumo, DAHIYA et 

al., (2013) concluem que, na presença de patógenos periodontais, ROS e destruição 

do tecido formam um círculo vicioso.  

 

 

2.5 Agentes antioxidantes – Polifenóis  

 

Os antioxidantes são agentes responsáveis pela inibição e redução das 

lesões causadas pelos radicais livres nas células. O termo antioxidante pode ser 

definido como “qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando 

comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de 

maneira eficaz” (SIES e STAHL, 1995). 

Os antioxidantes são capazes de detectar os radicais livres gerados pelo 

metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo o ataque sobre os lipídeos, 

os aminoácidos, a dupla ligação dos ácidos graxos poliinsaturados e as bases do 

DNA, evitando a formação de lesões e a perda da integridade celular. Os 

antioxidantes obtidos da dieta, tais como as vitaminas C, E e A, os flavonóides e 
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carotenóides são extremamente importantes na intercepção dos radicais livres 

(BIANCHI e ANTUNES, 1999). 

Os flavonóides consistem em vários grupos de compostos chamados 

antocianinas, flavonóides, flavonóis, flavonas e isoflavonas. Estes compostos são 

polifenóis, devido à presença de unidades múltiplas em fenólicos a sua estrutura 

química. Compostos de polifenóis são mais abundantes em frutas, legumes, cereais 

e bebidas. Frutas como maçãs, uvas, peras, cerejas, e bagas contêm cerca de 200-

300 mg de polifenóis por 100 gramas (PANDEY e RIZVI, 2009).  As 

epigalocatequinas, que é o foco deste estudo, pertencem ao grupo dos flavonoides e 

são comumente encontradas como um produto natural extraído do chá verde. 

O chá verde é feito de folhas não fermentadas e não oxidadas de Camelia 

sinensis, contém grande quantidade de compostos polifenólicos, especialmente 

flavonoides os quais representam 30% do peso seco das folhas frescas. Os 

principais polifenóis do chá verde são as catequinas, sendo as principais: 

epigalocatequina-3-galato (EGCG), que constitui cerca de 59% das catequinas 

totais, epigalocatequina (EGC) cerca de 19%, epicatequina galato 3 (ECG) cerca de 

13,6% e epicatequina (CE) cerca de 6,4% 0,6 (BATTINO et al., 1999).  

O teor de catequinas no vegetal depende de alguns fatores externos, tais 

como forma do processamento das folhas antes da secagem, localização geográfica 

do plantio e condições de cultivo (YANAGIMOTO et al., 2003). A concentração de 

catequinas na bebida também varia de acordo com a preparação do chá. Em geral, 

o chá verde preparado em uma proporção de 1 grama de folhas para 100mL de 

água, por 3 minutos de fervura, contém cerca de 35-45mg/100mL de catequinas 

(BALENTINE, WISEMAN e BOUWENS, 1997). Segundo HASLER, (2002) uma 

xícara de 240 mL de chá verde contém aproximadamente 200mg de EGCG.  Porém, 

a biodisponibilidade das catequinas no organismo depende da solubilidade, 

metabolismo e interação com outros componentes da dieta. Estudos mostram que 

após a administração oral do chá verde, cerca de 70 a 80% das catequinas, são 

absorvidas rapidamente no intestino delgado e processadas no fígado, sendo 90% 

metiladas, sulfatadas ou conjugadas com ácido glicurônico no fígado, permanecendo 

de 2 a 5% delas intactas na circulação. A absorção das catequinas é rápida com 

pico plasmático ocorrendo 2 a 4 horas após a ingestão e sua excreção ocorre 

principalmente através da bile. 
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Como a concentração das catequinas no chá verde podem variar quanto a 

forma e localização do plantio da Camelia sinensis, obtenção e processamento das 

folhas e na forma como o chá é preparado. Além disso, o consumo exagerado pode 

levar a hepatotoxicidade, por isso acreditamos que a melhor forma de consumo seria 

pela ingestão do principio ativo/EGCG via oral em concentração diária com potencial 

farmacológico viável sem risco de toxicidade. 

Recentemente o American College of Gastroenterology divulgou novas 

recomendações sobre o consumo do extrato de chá verde, um ingrediente comum 

em pílulas de emagrecimento, dizendo que ele pode ser tóxico e causar insuficiência 

hepática, assim eles recomendam beber não mais de três xícaras (1 xícara = 

240mL) de chá verde (cerca de 150 a 450 mg catequinas total) por dia, não 

ultrapassando mais do que 500 miligramas (mg) por dia catequinas (CHALASANI et 

al., 2014).  

Estudos recentes têm demonstrado que as catequinas do chá verde possuem 

atividade anticariogênica pelo direto efeito bactericida contra Streptococcus mutans 

e Streptococcus sobrinus e também, indiretamente, através da prevenção da 

aderência bacteriana para os dentes (HAMILTON-MILLER, 2001). A aplicação tópica 

de um creme dental contendo catequina de chá verde em um modelo de rato de 

periodontite induzida reduz a concentração de células inflamatórias nas lesões 

periodontais em maior extensão do que o dentifrício de controle. A expressão de 

marcadores gengivais de peroxidação lipídica hexanoil-lisina, nitrotirosina, um 

marcador de dano oxidativo proteína, e TNF-α foram reduzidos em resposta ao 

dentifrício com catequina de chá verde em comparação com o dentifrício de controle 

(MARUYAMA et al., 2011). Portanto, a adição de catequina de chá verde para um 

dentifrício pode revelar-se útil para a melhoria da inflamação periodontal, reduzindo 

o estresse oxidativo e a expressão de citocinas pró-inflamatórias (KURITA-OCHIAI 

et al., 2015).  

Além dos efeitos tópicos, tem-se observado uma a relação epidemiológica 

entre a ingestão de chá verde e a doença periodontal, levando a uma redução 

significativa na profundidade da bolsa, sondagem periodontal (KUSHIYAMA et al., 

2009) e a perda do dente (KOYAMA et al., 2010), indicando que consumo de 

catequina reduz a profundidade das bolsas e a perda dentária. Estudos recentes 

com roedores revelaram que a administração oral ou intraperitoneal de EGCG 

melhora o quadro da artrite inflamatória (HAQQI et al., 1999; KIM et al., 2008), 
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reduzindo a expressão de citocinas pró-inflamatórias no soro e articulações. A 

osteoclastogênese é regulamentada principalmente por duas citocinas: RANKL 

(ativador do receptor do fator nuclear kappa-B ligando) e o fator estimulador de 

colônias de macrófagos (UDAGAWA et al., 1999). Embora o ROS possua 

citotoxicidade contra células por meio de dano oxidativo de ácidos nucléicos, 

proteínas e lipídios ela funciona como sinalizadora de moléculas intracelulares para 

o RANKL durante a osteoclastogênese (ESTERBAUER, SCHAUR e ZOLLNER, 

1991; HA et al., 2004; WELLS et al., 2009).  

A geração de espécies reativas de oxigénio intracelulares (ROS) é aumentada 

quando RANKL se liga ao seu receptor na superfície celular dos precursores de 

osteoclastos.N-acetil-cisteína (NAC), sequestra o ROS intracelular induzida pelo 

RANKL interrompendo a diferenciação dos precursores de osteoclastos. Portanto, 

ROS é indispensável para estimular a diferenciação de osteoclastos via RANKL 

(LEE et al., 2005). O papel de ROS no processo de reabsorção óssea não está 

definido, porém, tem sido sugerido que ROS desempenha apenas um papel indireto 

na ativação das vias pró-reabsorção, podendo ser um novo caminho para 

compreensão dos mecanismos que promovem a reabsorção óssea excessiva 

prevalente em diversas patologias ósseas e no desenvolvimento de fármacos 

capazes de bloquear a reabsorção via ROS (CALLAWAY e JIANG, 2015). 

Um dos poucos trabalhos envolvendo o tratamento oral da doença periodontal 

com a EGCG é a de CHO et al., (2013). Neste estudo a periodontite foi induzida por 

um fio de ligadura por 7 dias e após a remoção do fio os animais receberam 

diariamente por gavagem 200mg/Kg de EGCG (200 mg / kg). Após 4 semanas não 

ocorreu a recuperação da perda óssea, mesmo após a remoção do fio, enquanto 

que no grupo tratado ocorreu uma melhora significativa da altura óssea, das fibras 

colágenas do ligamento periodontal e da gengiva com diminuição das citocinas pró-

inflamatórias IL-6, TNF-α e no número e  atividade dos osteoclastos, sugerindo que 

a administração sistêmica da EGCG pode ter um efeito terapêutico no tecido 

periodontal destruído. 
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2.6 Modelo de doença periodontal induzida por ligadura em ratos  

 

Os molares dos roedores como ratos e camundongos apresentam algumas 

características que são comparáveis com a periodontite humana, tais como a 

incidência da doença periodontal e uma susceptibilidade a doença periodontal 

induzida experimentalmente (KLAUSEN, 1991).  Ao mesmo tempo, esses roedores 

possuem um custo relativamente baixo, são fáceis de manusear, os processos 

inflamatórios e imunológicos são amplamente conhecidos, e as suas características 

genéticas podem ser facilmente manipuladas. Os métodos de indução da doença 

periodontal são fáceis de realizar e de serem reproduzidas, e destruição periodontal 

é detectável em algumas semanas nestes animais (DE MOLON, DE AVILA e 

CIRELLI, 2013). Além disso, patógenos periodontais humanos, como 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis e Fuso 

nucleatum, podem ser inoculados desempenhando um papel importante na 

patogenicidade em experimentos com camundongos livres de germes (WIEBE et al., 

2001).  

É sabido que os modelos animais têm suas limitações. Porém, segundo 

(GRAVES et al., 2008; GRAVES et al., 2012) estas limitações são geralmente 

menores comparadas aos estudos in vitro ou aos estudos clínicos em humanos. 

Segundo os autores, uma característica fundamental de modelos animais é a 

capacidade de examinar complexas interações de bactérias-hospedeiras que não 

podem ser realizadas com uso de populações de célula única em condições 

artificiais, como é o caso dos estudos in vitro, por exemplo. Podemos citar o impacto 

de citocinas no recrutamento de células inflamatórias e na indução de reabsorção do 

osso. Isso levanta a questão de que o valor dos estudos animais deve ser 

considerado em termos da sua capacidade para testar hipóteses específicas em vez 

da sua capacidade para imitar todos os aspectos da doença periodontal humana.  

Segundo Graves et al., (2012) um dilema a ser estudado na doença 

periodontal é a natureza inflamatória 'crônica' ou 'aguda', pois até a presente data 

não se sabe se ocorre destruição periodontal em explosões ou se é lenta e contínua. 

Em qualquer ponto no tempo da doença do periodonto humano, adjacente ao dente 

existem células inflamatórias recrutadas com características de inflamação tanto 

agudas como crônicas. É também evidente que a ruptura do tecido periodontal 

envolve tanto imunidade inata como adquirida (ASSUMA et al., 1998; BAKER et al., 
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1999; TENG et al., 2000; DELIMA et al., 2002). O papel da inflamação crônica e 

aguda ou inata contra imunidade adquirida pode ser estudado utilizando o modelo 

animal apropriado. Os modelos animais têm características úteis para a investigação 

de mecanismos moleculares envolvidos na patogênese de doenças periodontais e 

de testar a eficácia de fármacos e/ou formas de tratamento do processo inflamatório 

e redução das perdas teciduais (GRAVES et al., 2012).  

No atual trabalho utilizamos o modelo de doença periodontal induzida por 

ligadura em ratos. Este modelo foi descrito pela primeira vez em 1966 (ROVIN, 

COSTICH e GORDON, 1966) e é atualmente considerado como um dos modelos 

mais utilizados nas pesquisas envolvendo o periodonto (SOUZA et al., 2010; 

GARCIA et al., 2011; NOGUEIRA-FILHO et al., 2011; LI et al., 2015; MORAES et al., 

2015). A técnica envolve a colocação de um fio de algodão, seda ou nylon na área 

cervical do 1º ou 2º molar de ratos ou camundongos, que leva ao rápido acúmulo de 

grande quantidade de placa e ulceração epitelial. As alterações nos tecido 

periodontal são semelhantes às observadas durante a evolução da periodontite em 

humano, porém, ocorre em um período muito curto. Neste modelo em 7 dias 

podemos observar  ruptura e migração apical do epitélio juncional, influxo de células 

inflamatórias, perda de fibra do ligamento periodontal e destruição do osso alveolar 

(ROVIN, COSTICH e GORDON, 1966; BEZERRA et al., 2002; DUARTE et al., 

2010).  

Embora alguns autores afirmem que a perda de massa óssea, nesse modelo 

seja decorrente do trauma mecânico (ROVIN, COSTICH e GORDON, 1966; 

SAMEJIMA, EBISU e OKADA, 1990), vários estudos têm demonstrado que tal como 

ocorre na doença periodontal humana, a penetração bacteriana no tecido 

hospedeiro, é o fator principal que afeta a perda de osso alveolar pós-ligadura, visto 

que, a ligadura por si só não inicia a inflamação gengival ou perda óssea significativa 

em ratos gnotobióticos (ROVIN, COSTICH e GORDON, 1966). No estudo de 

DUARTE et al., (2010) os autores avaliaram a composição do biofilme que se 

acumulou em torno da ligadura em ratos, e depois de 42 dias, eles confirmaram a 

presença de diferentes espécies de bactérias que são normalmente observadas em 

seres humanos, incluindo F. nucleatum, Porphyromonas gingivalis, e A. 

actinomycetemcomitans. Além disso, nos estudos envolvendo a aplicação sistêmica 

de antibióticos tem-se observado significativa redução da perda de inserção e da 

reabsorção óssea nos molares que foram amarrados, indicando a importância das 
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bactérias no quadro de periodontite induzida por ligadura (WEINER, DEMARCO e 

BISSADA, 1979; KENWORTHY e BAVEREL, 1981; LUAN et al., 2008). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Geral 

 

No atual trabalho avaliamos primeiramente os danos causados nas estruturas 

periodontais no quadro da evolução da doença periodontal induzida pela ligadura em 

ratos. Posteriormente, verificmos se o tratamento diário de 25 mg/Kg de EGCG 

protege dos possíveis efeitos deletérios observados durante a evolução periodontal. 

Os resultados aqui obtidos podem sugerir a utilização do EGCG como um possível 

adjuvante no tratamento convencional da doença periodontal.  

 

 

3.2 Específicas 

 

Para alcançarmos os objetivos verificamos nos molares que sofreram 

ligadura: 

 

a) o grau e a severidade da doença periodontal pós-ligadura dado por escores 

durante a análise histológica (ausente/saudável = grau 0 , gengivite = grau 1, 

periodontite leve = grau 2, periodontite moderada = grau 3 e periodontite severa 

= grau 4), no sentido de avaliar se o quadro da doença periodontal é atenuado 

com o tratamento do EGCG; 

b) morfometricamente por volumetria de pontos nos cortes histológicos o percentual 

de células inflamatórias e de tecido ósseo na região periodontal, e do número de 

osteoclastos/mm2 com a finalidade de avaliar se a ECGC apresenta efeito anti-

inflamatórios e anti-osteoclastogênico, protegendo os tecidos periodontais contra 

a destruição frente a ação bacteriana;  

c) as possíveis perdas ósseas verticais pela medida do nível ósseo periodontal 

(PBL) e no volume do tecido ósseo inter-radicular pela determinação do BV/TV 

nas imagens obtidas ao micro-CT com a finalidade de avaliar se a EGCG impede 

ou reduz a perda óssea decorrente do quadro evolutivo da doença periodontal. 
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d) por fim se os resultados de modificações nas estruturas ósseas nas análises 2D e 

3D das imagens microtomográficas se correlacionam positivamente com as 

análises histomorfométricas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
  



 

 

 

 

 



Material e Métodos  55 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Animais e delineamento dos grupos experimentais 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados 60 ratos machos (Rattus 

norvergicus, albinus, Wistar), com 60 dias de idade e massa corporal em torno de 

250 gramas, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Odontologia de 

Bauru (USP) com protocolo de pesquisa número: 0032/2013 (Anexo 1). 

Os animais foram aleatoriamente divididos em Grupo Sem Tratamento (GST, 

n=20), Grupo Sham intitulado como Grupo Tratado com Solução Salina (GTsalina, 

n=20) e Grupo Tratado com EGCG (GTEGCG, n=20). Os períodos experimentais de 

cada grupo eram de 0 dias (controle inicial) e de 7, 14 e 21 dias pós ligadura, sendo 

compostos por 5 animais/grupo. Ver a distribuição dos animais conforme desenho 

experimental apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Desenho experimental mostrando a distribuição dos 60 ratos nos 3 grupos (GST, GTEGCG 
e GTsalina) e a linha do tempo contendo o inicio do tratamento, inserção da ligadura e os períodos 
experimentais para avaliação do efeito da EGCG no desenvolvimento da doença periodontal em 
ratos.  
 

 

4.2 Indução experimental da doença periodontal por ligadura 

 

Para a indução da doença periodontal todos os animais foram sedados com 

administração intramuscular (IM) de cloridrato de ketamina: 0,5ml/Kg de massa 

corporal e cloridrato de xilazina: 0,1 mL/Kg de massa corporal (Ceva do Brasil). A 

ligadura constituída de fio de seda 3-0 estéril foi colocada na região cervical do 
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primeiro molar inferior direito, tomando-se o cuidado de penetrar o fio no sulco 

gengival, portanto, em íntima proximidade aos tecidos gengivais, ficando o nó na 

região mesial (LOHINAI et al., 2001). Na Figura 2 ilustramos as etapas realizadas 

durante os procedimentos de ligadura.  

Os dentes contralaterais foram utilizados como controle (tecidos sadios). Em 

seguida, os animais foram mantidos no biotério da FOB/USP.  

 

Figura 2. Sequência da colocação da ligadura na região cervical do primeiro molar inferior direito 
(M1). A) posicionamento do animal na mesa operatória; B) envolvimento do fio de seda entre o 
primeiro e segundo molar; C) nó sendo feito na região mesial; D) aspecto final do fio de algodão para 
a técnica de ligadura no M1. 

 

 

4.3 Dieta e tratamento terapêutico 

 

4.3.1 Dieta: Todos os animais foram mantidos até o período de sacrifício em 

gaiolas de poliuretano padronizadas em grupos de cinco animais, com alimentação 

líquida (água potável) e sólida (ração granulada para ratos da marca Purina) ad 

libitum, em ambiente climatizado de 12 horas de claro e 12 de escuro.  
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4.3.2 Tratamento terapêutico: O tratamento teve início no dia anterior à 

colocação da ligadura. Os animais do GTEGCG (n=15) receberam diariamente 

doses de 100mg/Kg de extrato de chá-verde Epigalocatequina-3-galato (Camellia 

sinensis – cedida pela empresa Taiyo International, Inc. em concentração de 94% - 

Sunphenon®) (Anexo 2). A EGCG em pó foi diluída em solução fisiológica à 0,9%, 

resultando numa solução na concentração de 25mg/mL, a qual foi administrada 

diariamente via intragástrica (gavagem) na dosagem de 100mg/Kg de massa 

corporal por animal. 

O volume de conteúdo gástrico suportado por roedores é de 1 mL de solução 

para cada 100g de massa corporal, no entanto, se a administração for de solução 

aquosa o volume pode ser de 2mL para cada 100g de massa corporal  (PAIVA, 

MAFFILI e SANTOS, 2005). Assim, não ultrapassamos a concentração máxima 

suportada pelo estômago do rato. A quantidade da droga variou de acordo com a 

massa corporal do animal, mensurado a cada 7 dias, mas manteve-se sempre uma 

dosagem fixa de 100 mg/kg de massa corporal (SENTHIL e KUMARAN et al., 2008; 

SACHDEVA, KUHAD e CHOPRA, 2011; BIASIBETTI et al., 2013).   

Os animais do GTsalina (n=15) passaram pelo mesmo nível de estresse, 

recebendo diariamente 0,1 mL/kg de solução salina por gavagem. Já os animais do 

GST (n=15) não receberam nenhuma forma de tratamento. Ver representação de 

tratamento ilustrado na Figura 1. 

 

 

4.4 Coleta das hemimandíbulas  

 

Ao término de cada período experimental (0h, 7, 14 e 21 dias) os animais 

foram sacrificados por dosagem excessiva de anestésico e as hemimandíbulas 

foram coletadas. Para esse procedimento foi administrado o dobro da dose de 

sedação no animal. Após a coleta, as hemimandíbulas foram imediatamente fixadas 

em solução de formalina de 10% com tampão fosfato à temperatura ambiente e 

lavadas em água corrente over night.  
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4.5 Obtenção das imagens ao MicroCT  

 

Após a fixação, as hemimandíbulas foram escaneadas pelo sistema de 

microtomografia computadorizada de raios-X, utilizando o microtomógrafo modelo 

1176 (Skyscan, Bélgica, Figura 3A) alocado na Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” – Campus de Araraquara. 

 

4.5.1 Padrões de escaneamento: As amostras foram submetidas a uma 

varredura de feixe de raios-X operada a 50kv e a 500 uA com resolução/pixel de 

8,74µm. Foi utilizado um filtro de Cobre e Alumínio 0,5mm e a amostra rotacionada a 

180°, com um “rotation step” de 0,5° e número de quadros/frames de 3 em cada 

passo de rotação. Em seguida, as imagens foram reconstruídas utilizando um 

software NRecon (SkyScan 1176 N. V. Belgium, Figura 3B) utilizando sempre o 

mesmo padrão para todas as amostras. 

 

 

 
Figura 3. Microtomógrafo (A) utilizado para obtenção das imagens; (B) programa NRecon utilizado 

para a reconstrução das imagens. 
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4.5.2 Alinhamento das Imagens para as análises 2D e 3D:  

 

Para as análises 2D e 3D realizamos o alinhamento das imagens nos 3 

planos do espaço utilizando o software DataViewer (Figura 4) e adaptado de (Chang 

(A), Liang, et al., 2013) 

1) no plano transaxial, as coroas do primeiro molar (M1) para o terceiro 

molar (M3) foram central e verticalmente posicionadas; 

2) no plano coronal, a JAC nos lados vestibular e lingual foram alinhadas 

horizontalmente.  

3) no plano sagital, as JACs dos molares foram alinhadas horizontalmente 

ao mesmo nível; e 

 

 

 
Figura 4: Software DataViewer utilizado para as análises bidimensionais do movimento linear do 
primeiro molar mostrando o alinhamento Transaxial (A), Coronal (B) e Sagital (C). 

 

 

 

(A)

(B) (C) 
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4.6 Determinação do nível ósseo periodontal (PBL) e da densidade óssea entre 

as raízes do M1  

 

4.6.1 Determinação do PBL entre as raízes do M1  

 

O nível ósseo periodontal (PBL - periodontal bone loss, sigla adotada por ser 

internacionalmente aceita) foi determinado pela distância a partir da junção amelo-

cementária (JAC) até a crista óssea alveolar (COA) do M1, conforme sugerido por 

(CHANG (B), CHIEN, et al., 2013). Primeiramente, no plano coronal avaliamos o 

PBL nas regiões vestibular (Figura 5A) e lingual (Figura 5B) do M1, e no plano 

sagital o PBL das regiões mesial (Figura 5C) e distal (Figura 5D). Os resultados 

foram obtidos das médias tomadas de medidas em cada plano por toda a extensão 

do M1. Nas raízes mesial e distal, a distância da região avaliada foi de 105 µm, 

enquanto que nas raízes lingual e vestibular, a distância foi de 490 µm. 
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Figura 5: Ilustrações mostrando as mensurações lineares no Software DataViewer das raízes 
vestibular (Figura A), lingual (Figura B), mesial (Figura C) e distal (Figura D) do M1. 

  

(A) (B) 

(C) 

(D) 
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4.6.2 Determinação da densidade óssea entre as raízes mesial e distal do 

M1 (%)  

 

Nas imagens alinhadas no plano sagital determinou-se a densidade óssea 

(BV/TV) interradicular do M1, utilizando um software CTAn (SkyScan, Belgium), 

seguindo a seleção manual de uma área de interesse ROI poligonal, contornando a 

face distal da raiz mesial na furca, a face mesial da raiz distal, unindo os ápices das 

raízes, como mostra a Figura 6. Esse procedimento englobou todo o tecido ósseo 

que se encontrava entre as raízes mesial e distal a uma profundidade de 490µm. A 

densidade óssea entre as raízes de cada M1 foi determinada por porcentagem (%) 

de tecido avaliado.  

 

Figura 6. Software CTAn mostrando a padronização para as mensurações do percentual de volume 
ósseo na região interradicular do M1: A) Seleção da área interradicular a ser analisada 
(vermelho); B) Volume ósseo da região avaliada em 3D mostrando a profundidade (P) de 
490 µm; e C) Todos os dados avaliados no programa salientando o percentual de 
volume ósseo (área circundado em vermelho). O valor de densidade óssea é dado no 
software pelo que é chamado de “Percent bone volume" 
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4.7 Processamento histológico  

 

As peças passaram por processamento histológico de desmineralização em 

EDTA (solução contendo 4,13% de Tritriplex III Merck® e 0,44% de hidróxido de 

sódio) à temperatura de 2 a 8°C, por aproximadamente 30 dias, desidratação em 

álcool etílico, diafanização em xilol, e inclusão em Histosec (parafina + resina 

plástica). Cortes semi-seriados de 4µm de espessura foram obtidos no sentido 

longitudinal da raiz dos molares utilizando um micrótomo Leitz-Jung® e coletados 

em lâminas comuns para coloração pela Hematoxilina e Eosina (HE). 

 

 

4.8 Avaliação por escore do processo inflamatório no ligamento periodontal e 

o quadro de evolução da periodontite induzida por ligadura  

 

Para a análise morfológica foram selecionados 5 cortes/hemimandíbula que 

apresentaram a porção central da câmara pulpar coronal e radicular do primeiro 

molar inferior.  A identificação das lâminas foi vedada, para que o examinador não 

identificasse o grupo experimental analisado. A análise seguiu critérios de condições 

da periodontite, conforme apresentado na Tabela 1 e Figura 7. As análises foram 

realizadas em conjunto (ambos analisando os mesmos cortes) com o cirurgião 

dentista Ever Elias Mena Laura, aluno de Mestrado do nosso laboratório, utilizando o 

sistema de captura de imagem, composto pelo software Axio Vision Rel. 4.8.Ink (Carl 

Zeiss), câmera AxioCam HRc (Carl Zeiss) acoplado ao Microscópio Axioscop 2 (Carl 

Zeiss) em objetivas de 2x, 4x, 10x e 40x.  
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Tabela 1: Escores histopatológicos para avaliação da região periodontal 

ESCORES PROCESSO INFLAMATÓRIO DO LP (PERIODONTITE) 

0 Morfologia Normal 

1 Gengivite: 

Processo inflamatório focal limitado à região gengival sem recessão 
gengival; 

Ausência de perda do epitélio juncional com ou sem bolsa gengival 
(pseudobolsa) formada pelo aumento gengival associado a um edema 
do tecido conjuntivo sem destruição dos tecidos periodontais 
subjacentes. 

2 Periodontite “leve”: 

Recessão gengival; 

Pequena perda da crista óssea alveolar e/ou do  septo interdental; 

Perda óssea tipo horizontal com ou sem formação de bolsa periodontal 
pouco profunda (ao nível cervical); 

Presença lesão de furca grau 1 (pequena perda óssea com substituição 
por tecido conjuntivo sem focos de processo inflamatório). 

3 Periodontite moderada: 

Recessão gengival com ou sem perda do epitélio juncional; 

Presença de bolsa periodontal até 2/3 da raiz (subregião medial); 

Extensa perda óssea horizontal e/ou vertical da crista óssea alveolar e 
do septo interdental até 2/3 da raiz, com lesão de  furca grau 2 (extensa 
perda óssea com formação de tecido conjuntivo com processo 
inflamatório); 

Pequenas áreas de reabsorção dentinária radicular. 

4  Periodontite avançada/severa: 

Extensa recessão gengival com perda do epitélio juncional; 

Presença de bolsa periodontal profunda acima dos 2/3 da raiz; 

Perda óssea vertical avançada da crista óssea alveolar ou septo 
interdental até a região media e/ou apical da raiz com lesão de furca 
grau 3 (extensa perda óssea, recessão gengival com exposição óssea 
e acúmulo de placa bacteriana com ou sem abcesso); 

Áreas de reabsorção dentinária radicular. 
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Figura 7: Evolução da periodontite pós-ligadura mostrando o aspecto morfológico dos cortes 
longitudinais do primeiro molar referente aos escores adotados: A) Escore 0 mostrando 
tecidos periodontais sadios e pequena altura entre a JAC (linha tracejada azul) e COA (linhas 
tracejadas vermelhas);  B) Escore 1 mostrando processo inflamatório limitada a região 
gengival (seta amarela); C) Escore 2 mostrando recessão gengival e perda óssea tipo 
horizontal com presença de lesão de furca grau 1 (seta azul); D) Escore 3 mostrando 
recessão gengival com presença de bolsa periodontal até 2/3 da raiz (seta vermelha) e 
pequenas áreas de reabsorção dentinária radicular (seta verde), e extensa perda óssea 
horizontal da crista óssea alveolar e do septo interdental até 2/3 da raiz com lesão de  furca 
grau 2; E) Escore 4 mostrando extensa recessão gengival com perda do epitélio juncional e 
presença de bolsa periodontal profunda acima dos  2/3 da raiz, além de perda óssea vertical 
avançada da crista óssea alveolar e septo interdental até a região media da raiz com lesão de 
furca grau 3 e áreas de reabsorção dentinária  radicular. 
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4.9 Determinação morfométrica da intensidade do processo inflamatório na 

região do periodonto  

 

Os mesmos 5 cortes de hemimandíbulas selecionados para a análise 

morfológica foram utilizados para avaliar a intensidade do processo inflamatório na 

região do periodonto. De cada corte tecidual ao longo de toda a raiz mesial e distal 

do primeiro molar foram capturadas em objetiva de 20x 12 imagens abrangendo a 

região do ligamento periodontal e osso alveolar (Figura 8), escolhidas por 

amostragem sistemática (Weibel et al., 1969), totalizando 60 campos avaliados por 

hemimandíbula. Utilizando um gratículo com área de 0,25mm2 e 100 pontos 

equidistantes (intersecção entre as linhas dentro da área retangular) determinamos a 

densidade de volume ou o percentual de volume ocupado por cada estrutura pela 

volumetria de pontos anotando o número total de pontos que coincidiram sobre cada 

estrutura (i) e o número de pontos total (t). O percentual de cada estrutura avaliada 

(Pi) foi calculado pela relação Pi = (i/t).100. Pequenas diferenças em função dos 

níveis dos cortes, como os aumentos pequenos, nessas áreas estão dentro de um 

erro mínimo esperado de até 5% (Weibel et al., 1969). 

 

Figura 8: Representação dos campos avaliados ao longo de toda a raiz mesial e distal do primeiro 
molar na região do ligamento periodontal. A) Seta verde apontando para uma das 12 regiões 
escolhidas para contagem das células na região do ligamento periodontal e osso alveolar. Regiões 
representadas por quadrados. B) Representação de um dos campos avaliados com gratículo em 
objetiva de 20x. Seta azul apontando para um dos 100 pontos de intersecção entre as linhas dentro 
da área retangular (círculo vermelho). 

  

A B 
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4.10 Determinação morfométrica do nível ósseo periodontal (PBL) no lado 

mesial e distal nos cortes histológicos  

 

 Utilizando um sistema composto pelo software Axio Vision Rel. 4.8.Ink (Carl 

Zeiss), câmera AxioCam HRc (Carl Zeiss) acoplado ao Microscópio Axioscop 2 (Carl 

Zeiss) e objetiva de 10x foram capturadas imagens de campos histológicos contendo 

a raiz mesial e distal  do primeiro molar os quais foram alinhados a partir da junção 

amelo-cementária e medidas lineares do PBL foram obtidas da distância da junção 

amelocementária/crista óssea alveolar (d). (Ver Figura 9). 

 

 
 
Figura 9. Determinação do PBL no lado mesial e distal determinada pela distância (d) entre a junção 
amelocementária (JAC) e a crista óssea alveolar (COA) da raiz mesial do primeiro molar. 

 

 

4.11 Determinação do número de osteoclastos/mm2  

 

Quantificamos o número de osteoclastos nos cortes teciduais corados por 

hematoxilina e eosina identificando-os como células multinucleadas com mais de 2 

núcleos e citoplasma fracamente corado pela eosina (Figura 10).  

Para tanto, foram analisados 4 cortes teciduais (com 150 µm de intervalo 

entre eles) de cada molar. De cada corte foram avaliadas 12 campos histológicos, 

selecionadas por amostragem sistemática (Weibel et al., 1969), abrangendo a região 

d 
d 

JAC JAC 

COA 

COA 
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do osso alveolar do 1º Molar, totalizando 40 imagens para cada alvéolo. Para cada 

imagem obtida, foi determinado o número de células marcadas (Nm) e a área total 

analisada (A). Conhecendo-se a área total analisada e obtendo-se o número total 

(Nt) de cálculos, determinamos o índice de osteoclastos marcados por mm2, assim: 

Nt = Nm x A. 

 

 
                                         10x                                                       20x                                          100x 
 
Figura 10. Reconhecimento dos osteoclastos presentes na superfície óssea contendo 2 ou mais 
núcleos e citoplasma abundante, contendo vacuolização nos cortes corados pela coloração de HE. 

 

 

4.12 Análise estatística  

 

Os dados quantitativos foram submetidos ao teste de homogeneidade das 

variâncias e depois comparados pela Análise de Variância (ANOVA) a dois critérios 

(período e grupos) e o teste de Tukey. Os dados qualitativos (escores) foram 

submetidos ao teste de Man-Whitney e Kruskall-Wallis. Todos os testes foram 

efetuados com o programa Statistica (Version 10.0; StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA), 

adotando-se um nível de significância de 5%.   
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Massa corporal (MC) 

 

A análise dos dados estatísticos (Tabelas 2 e 3) e do gráfico (Figura 11) 

mostraram que a MCInicial (antes da ligadura) e a MCFinal dos animais nos 

diferentes períodos experimentais foram similares entre os grupos/período, sendo 

em média de 295,4 ± 36,87g e 314,2 ± 37,3g, respectivamente. Esses resultados 

indicam que o procedimento de ligadura não interferiu na alimentação dos animais.  

 

 

Tabela 2 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância da MCInicial e 

comparação dos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios 

(grupos e períodos). 

 

MCInicial 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

6,260242 0,275823 5,429950 8 0,710788 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 0,785 2 0,463609 

Grupos 1,767 2 0,185418 

Períodos*Grupos 0,426 4 0,788696 
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Tabela 3 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância da MCFinal e 

comparação dos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios 

(grupos e períodos). 

 

MCFinal 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

6,344626 0,200649 6,808711 8 0,557405 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 1,575 2 0,220898 

Grupos 0,467 2 0,630594 

Períodos*Grupos 0,809 4 0,527513 

 

 

 

Figura 11. Gráfico da massa corporal (g) antes da ligadura (MCInicial) e ao final de cada período 
experimental (MCFinal) dos animais dos grupos GST, GTsalina e GTEGCG. ANOVA a dois critérios 
mostrou não haver diferenças significantes dos pesos iniciais e finais dos animais nos diferentes 
grupos e períodos experimentais.  
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5.2 Avaliações microtomográficas 

 

5.2.1. Determinação do nível ósseo periodontal (PBL) entre as raízes do 

M1 

 

O nível ósseo periodontal foi obtido nas imagens microtomográficas em 4 

lados distintos: vestibular, lingual, mesial e distal. 

 

5.2.1.1 Lado vestibular e lingual 

 

O PBL no lado vestibular e lingual foi avaliado nas imagens das mandíbulas 

posicionadas no plano coronal como ilustra a Figura 12. Assim discutiremos os 

dados obtidos para os dois lados concomitantemente. Durante a análise estatística 

dos dados e dos gráficos obtidos para a PBL do lado vestibular (Tabela 4, 5 e 6 e 

Figura 13) e lingual (Tabela 7 e 8 e Figura 14) podemos observar que ao 0 dias o 

PBL foi similar entre os grupos, sendo em média de 0,444±0,05 mm para a 

vestibular e 0,846±0,08 mm para a lingual, como pode ser observado na Figura 12. 

Com relação ao período experimental (Tabela 5 e 8), o PBL aumentou 

significantemente 141% no lado vestibular (1,070±0,16 mm) e 45% no lado lingual 

(seta vermelha) (1,227±0,13 mm) entre 0 e 14 dias, indicando maior perda óssea no 

lado vestibular comparado a lingual (seta amarela). Notar na Figura 12 um aumento 

acentuado da seta vermelha com o decorrer dos períodos comparado com a seta 

amarela. Com relação aos grupos não foi observado diferenças no PBL no lado 

lingual (Tabela 7), porém na vestibular (Tabela 6) o PBL foi 15,07% menor no 

GTEGCG (0,738±0,23 mm) comparado ao GST (0,904±0,30 mm) e GTsalina 

(0,834±0,26 mm) como pode ser observado na Figura 12 ao compararmos as setas 

vermelhas do GTEGCG com os demais grupos a cada período. Estes dados 

seguem uma menor perda óssea no lado vestibular nos animais tratados com EGCG 

em relação aos demais. 

Curiosamente nas imagens coronais do M1 (Figura 12) podemos observar 

que a cortical óssea no lado vestibular reduz drasticamente tanto em altura como em 

espessura entre 0 e 14 dias, porém aos 21 dias ocorre um aumento em espessura 

devido a aposição de novo tecido ósseo na cortical óssea, remanescente 

caracterizado por uma faixa mais radiopaca. 
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Figura 12: Imagens microtomográficas no plano coronal mostrando o nível da junção amelo 
cementária (linha azul tracejada) e a distância até o nível ósseo periodontal (PBL) no lado vestibular 
(seta vermelha) e lingual (seta amarela). Notar no período de 0 dias similar PBL tanto no lado 
vestibular como lingual em todos os grupo. Observar em todos os grupos o aumento do PBL ao longo 
dos períodos sendo mais acentuados nos grupos GST e GTsalina principalmente no lado vestibular.  
Notar também que no lado vestibular tanto a altura como a espessura da cortical óssea reduz até os 
14 dias, porém aos 21 dias ocorre a aposição de um tecido ósseo mais radiopaco na face vestibular 
(seta azul). 
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Tabela 4 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do PBL (mm) no lado 
VESTIBULAR do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

PBL - 
Lado 

Vestibular 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

1,675643 0,422933 1,232757 2 0,539896 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 105,886 3 0,000000 

Grupos 12,821 2 0,000035 

Períodos*Grupos 1,759 6 0,127770 

 
 
 
 

Tabela 5 - Comparação entre períodos do PBL (mm) no lado VESTIBULAR do M1 com 
ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos).  

 

PBL (mm) no lado VESTIBULAR do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0,444±0,05A 0,805±0,14B 1,070±0,16C 0,983±0,11C 
                                                                                                                    Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

 

Tabela 6- Comparação entre Períodos do PBL lado VESTIBULAR do M1 com ligadura 
pelo post-hoc teste de Tukey (grupos).  

 

PBL (mm) lado VESTIBULAR do M1 com ligadura (média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

0,904±0,30A 0,834±0,26A 0,738±0,23B 
                                                              Nota: Letras diferentes representam p<0,05 
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Nota: Letras diferentes p<0,05 

 

Figura 13: Gráfico do PBL (mm) na região vestibular do M1 com ligadura nos diferentes períodos 
experimentais. O padrão gráfico a dois critérios indica o aumento da PBL até o período de 14 dias em 
todos os grupos e com menores valores no GTEGCG em relação os demais grupos. ANOVA a dois 
critérios diferenças entre períodos (p= 0,000000) e grupos (p= 0,000035). Barras = DPM. 

 

 

Tabela 7 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do PBL (mm) no lado 

LINGUAL do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

PBL - 
Lado 
Lingual 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

17,78971 0,309174 14,62446 11 0,200343 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 30,648 3 0,000000 

Grupos 2,083 2 0,135728 

Períodos*Grupos 0,465 6 0,830936 
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Tabela 8 - Comparação entre períodos do PBL (mm) no lado LINGUAL do M1 com 

ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos).  

 

PBL (mm) no lado LINGUAL do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0,846±0,08A 1,012±0,09B 1,227±0,13C 1,235±0,18C 
                                                                                                                    Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

 

Figura 14: Gráfico do PBL (mm) na região lingual do M1 com ligadura nos diferentes períodos 
experimentais.  O padrão gráfico a dois critérios indica o aumento da PBL até o período de 14 dias 
em todos os grupos e com menores valores no GTEGCG em relação os demais grupos. ANOVA a 
dois critérios com diferença entre períodos (p= 0,000000). Barras = DPM. 
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5.2.1.2 Lado mesial e distal 

 

O PBL no lado mesial e distal foi avaliado nas imagens das mandíbulas 

posicionadas no plano sagital como ilustra a Figura 15. Assim, discutiremos os 

dados obtidos para os dois lados concomitantemente. Durante a análise estatística 

dos dados e dos gráficos obtidos para o PBL do lado mesial (Tabelas 9, 10 e 11 e 

Figura 16) e distal (Tabela 12, 13 e 14 e Figura 17) podemos observar que ao 0 dias 

o PBL foi similar entre os grupos, sendo em média de 0,603±0,09 mm para a mesial 

e 0,407±0,06 mm para a lingual, como pode ser observado na Figura 13. Com 

relação ao período experimental (Tabela 10 e 13) o PBL aumenta significantemente 

149,5% no lado mesial (1,505±0,17 mm) e 92,6 % no lado distal (0,784±0,20 mm) 

entre 0 e 14 dias, indicando uma maior perda óssea no lado mesial (compare na fig. 

15, o tamanho da seta vermelha do período de 0 dias com os demais períodos 

experimentais). Com relação aos grupos (Tabela 11 e 14), o PBL do lado mesial e 

distal foi, respectivamente, 15,6% e 19,8% menor no GTEGCG comparado com o 

GST e 11,22%, e menor apenas no lado mesial quando comparado com o GTsalina 

(Tabela 7), sugerindo novamente uma menor perda óssea nos lados mesial e distal 

nos animais tratados com EGCG em relação aos demais (compare na Fig. 15 a 

menor comprimento das setas vermelhas e amarelas no GTEGCG comparado com 

o GST e GTsalina). 
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Figura 15: Imagens microtomográficas no plano transaxial mostrando o nível da junção amelo 
cementária (linha azul tracejada) e a distância até o nível ósseo periodontal (PBL) no lado mesial 
(seta vermelha) e distal (seta amarela). Notar no período de 0 dias similar PBL tanto no lado mesial 
como distal em todos os grupos. Observar em todos os grupos o aumento do PBL ao longo dos 
períodos, sendo mais acentuados nos grupos GST e GTsalina principalmente no lado mesial.  Notar 
também que no lado mesial, tanto a altura como a espessura da cortical óssea, reduzem até os 14 
dias.  
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Tabela 9 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do PBL (mm) no lado 
MESIAL do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

PBL - 
Lado 
Mesial 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

15,90488 0,209673 16,26275 11 0,131653 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 96,134 3 0,000000 

Grupos 7,118 2 0,001963 

Períodos*Grupos 1,513 6 0,194290 

 
 
 

 

Tabela 10- Comparação entre Períodos do PBL (mm) no lado MESIAL do M1 com 
ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos). 

 

PBL (mm) no lado mesial do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0,603±0,09A 0,994±0,18B 1,505±0,17C 1,36±0,24C 
                                                                                                                    Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

 

Tabela 11- Comparação entre Grupos de PBL (mm) lado mesial do M1 com ligadura pelo 

post-hoc teste de Tukey (grupos).  

 

PBL (mm) lado MESIAL do M1 com ligadura (média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

1,199±0,37A 1,140±0,43A 1,012±0,37B 
                                                              Nota: Letras diferentes representam p<0,05 
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Figura 16: Gráfico do PBL (mm) na região mesial do M1 com ligadura nos diferentes períodos 
experimentais.  O padrão gráfico a dois critérios indica o aumento da PBL até o período de 
14 dias em todos os grupos e com menores valores no GTEGCG em relação os demais 
grupos. ANOVA a dois critérios com diferenças entre períodos (p= 0,000000) e grupos (p= 
0,001963). Barras = DPM. 

 

 

 

Tabela 12 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do PBL no lado 

DISTAL do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

PBL - 
Lado 
Distal 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

15,90488 0,209673 16,26275 11 0,131653 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 23,983 3 0,000000 

Grupos 5,687 2 0,006076 

Períodos*Grupos 0,471 6 0,826566 
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Tabela 13- Comparação entre Períodos do PBL (mm) lado DISTAL do M1 com ligadura 

pelo post-hoc teste de Tukey (períodos).  

 

PBL (mm) no lado distal do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0,407±0,06A 0,614±0,15B 0,784±0,20C 0,751±0,10 C 
                                                                                                  Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

Tabela 14- Comparação entre Grupos de PBL (mm) lado DISTAL do M1 com ligadura 

pelo post-hoc teste de Tukey (grupos).  

 

PBL (mm) lado DISTAL do M1 com ligadura (média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

0,717±0,22A 0,624±0,19A,B 0,575±0,16B 
                                                              Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

 

Figura 17: Gráfico do PBL (mm) na região distal do M1 com ligadura nos diferentes períodos 
experimentais.  O padrão gráfico a dois critérios indica o aumento da PBL até o período de 
14 dias em todos os grupos e com menores valores no GTEGCG em relação os demais 
grupos. ANOVA a dois critérios com diferenças entre períodos (p= 0,000000) e grupos (p= 
0,006076). Barras = DPM. 

 

 

 



88  Resultados 

 

5.2.1.3 Densidade de volume de tecido ósseo (%) da região medular 

entre as raízes do M1  

 

A densidade de volume de tecido ósseo na região medular avaliado entre as 

raízes mesial e distal do M1 com ligadura e está ilustrada na Figura 18. A análise 

dos dados estatísticos (Tabelas 15, 16 e 17) e do gráfico (Figura 19) mostrou que a 

densidade de volume tecido ósseo entre as raízes antes da ligadura foi em média de 

76,22±7,49%. Com relação ao período experimental observamos uma acentuada 

redução na densidade óssea de 25,19% entre 0 e 7 dias (quando comparado à 

perda óssea da região da furca aos 7 dias com o padrão de normalidade de 0 dias 

na Figura 18) que se estabiliza aos 14 dias e sofre um discreto aumento aos 21 dias, 

sugerindo o fim da fase aguda caracterizada pelo intenso processo inflamatório e 

grande perda óssea e início da fase de reparo com restauração parcial do volume 

ósseo. Com relação aos grupos experimentais novamente os dados estatísticos 

apontam para um efeito benéfico da EGCG na evolução da doença periodontal em 

relação ao GST (BV/TV do GST 62,06% contra BV/TV de 67,75% no GTEGCG), 

quando comparado à perda óssea no GST com os do GTEGCG na Figura 18. 
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Figura 18: Imagens microtomográficas no plano transaxial mostrando em destaque a área óssea 
entre as raízes mesial e distal do M1 com ligadura. Notar no período de zero hora denso trabeculado 
ósseo ocupando quase que a totalidade da área entre as raízes. A partir do 7º dia de ligadura 
observar a redução da área óssea devido à grande perda óssea na região da furca. Notar maior 
perda óssea nos grupos GST e GTsalina comparado ao GTEGCG em todos os períodos pós 
ligadura. 
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Tabela 15 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância da densidade de 
volume (%) de tecido ósseo na região periodontal do M1 com ligadura e 

comparação dos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios 

(grupos e períodos). 

 

Tecido 
Ósseo (%) 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df P 

10,54601 0,183695 13,40837 11 0,267474 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 20,201 3 0,000000 

Grupos 3,222 2 0,048656 

Períodos*Grupos 0,853 6 0,535838 

 
 

 

Tabela 16- Comparação entre Períodos da densidade de volume ósseo (%) na região 
periodontal do M1 com ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos).  

 

Média da densidade de volume (%) de tecido ósseo na região do periodontal do 
M1 com ligadura dos períodos avaliados (Média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

76,22±7,49A 57,02±9,08B 60,92±8,30B,C 66,56±3,44C 
                                                                                                                Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

Tabela 17- Comparação entre grupos da densidade de tecido ósseo (%) na região do 
Periodonto do M1 com ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (grupos). 

 

 

Média da densidade de volume (%) de tecido ósseo na região 
do Periodonto do M1 com ligadura dos grupos avaliados 

(Média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

62,06±12,12A 65,73±9,18A,B 67,75±8,80B 
                                                              Nota: Letras diferentes representam p<0,05 
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Figura 19: Gráfico do percentual de tecido ósseo inter-radicular (%) do M1 com ligadura nos 

diferentes períodos experimentais.  O padrão gráfico indica a diminuição acentuada do 
percentual de osso alveolar em todos os grupos até os 7 dias, sendo mais acentuada nos 
GST e GTsalina comparado ao GTEGCG. ANOVA a dois critérios com diferenças entre 
períodos (p= 0,000000) e grupos (p= 0,048656). Barras = DPM. 

 

 

5.3 Análise histopatológica 

 

 Na avaliação do quadro histopatológico das estruturas periodontais do M1 

contra-lateral (sem ligadura) das mandíbulas de todos os grupos e períodos 

experimentais foi observado que todas as estruturas apresentavam-se íntegras 

(Figura 20). Por outro lado, o M1 que recebeu ligadura apresentou diferentes 

estágios da doença periodontal. A análise do quadro histopatológico aponta para um 

efeito benéfico da EGCG durante a doença periodontal induzida por ligadura. 
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Figura 20: Fotomicrografia do primeiro molar no período de 0  dias (antes da ligadura) dos 
grupos GTEGCG  (A-A1), GTSalina (B-B1) e GST (C-C1) mostrando estruturas dentárias e 
paradentárias saudáveis com presença do epitélio  juncional (seta vermelha) aderido a junção 
amelocementária e sulcular e das gengivas inserida e marginal (características da região), além de, 
denso tecido ósseo alveolar envolvendo as raízes ao nível marginal (tracejado amarelo) e sem sinais 
de processo inflamatório ou reabsorção da crista óssea alveolar (seta preta).  Objetivas de 4x e 10x. 
HE. 
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5.3.1 M1 com ligadura após o período de 7 dias 

 

GTEGCG: uma amostra (20%) apresentou o quadro compatível de gengivite 

exibindo apenas processo inflamatório focal, limitado a região gengival. As demais 4 

amostras (80%) apresentavam quadro de periodontite leve (Figura 21, A-A1) 

exibindo recessão gengival, pequena perda óssea alveolar vertical com formação de 

uma bolsa periodontal pouco profunda (ao nível cervical), além de, lesão de furca 

grau 1 com pequena perda óssea e substituição por tecido conjuntivo sem focos de 

processo inflamatório.  

GTsalina: três amostras (60%) apresentaram o quadro de periodontite leve, 

similar ao observado nas 4 amostras do EGCG (Figura 21, A-A1) e duas amostras 

(40%) exibiram periodontite moderada (Figura 21, B-B1) com recessão gengival, 

perda do epitélio juncional, presença de bolsa periodontal até 2/3 da raiz, extensa 

perda óssea vertical e horizontal da crista óssea alveolar e do septo interdental, 

além de lesão de Furca grau 2 caracterizada pela perda óssea alveolar e 

substituição por tecido conjuntivo com processo inflamatório. 

GST: apenas 1 amostra (20%) apresentou quadro de periodontite leve, 2 

amostras (40%) periodontite moderada similar ao observado no grupo GTSalina 

(Figura 20,  B-B1) e 2 amostras (40%) exibiram periodontite severa (Figura 21, C-

C1) com extensa recessão gengival, presença de bolsa periodontal profunda 

atingindo mais de 2/3 da raiz, perda óssea vertical avançada da crista óssea alveolar 

e do septo interdental até a região media da raiz associado a processo inflamatório, 

além de, lesão de Furca grau 3 com extensa perda óssea, recessão gengival com 

exposição óssea.  
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Figura 21: Fotomicrografia do primeiro molar após 7 dias de ligadura. A-A1) O M1 do GTEGCG 
mostra quadro de periodontite leve com recessão gengival (seta vermelha), áreas de reabsorção 
óssea alveolar (seta preta) e lesão de furca grau 1 ao nível cervical (tracejado amarelo); B-B1) M1 do 
GTsalina  exibindo quadro de periodontite moderada com recessão gengival (seta vermelha) e 
intensa reabsorção óssea alveolar nas regiões mesial e distal (seta preta) podendo ser observada 
extensa necrose (N) das células e fibras do LP na região mesial  até o terço apical da raiz, além de 
lesão de furca grau 1; C-C1) M1 do GST mostrando quadro de periodontite severa com recessão 
gengival (seta vermelha), formação da bolsa periodontal profunda (tracejado azul) contendo tecido 
necrosado e infiltrado inflamatório; intensa reabsorção óssea alveolar vertical e horizontal (seta preta) 
na região mesial e distal associado ao processo inflamatório (Pi) e perda óssea alveolar na região da 
furca até a altura do terço cervical (tracejado amarelo). Objetivas de 4x e 10x. HE. 
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5.3.2 M1 com ligadura após o período de 14 dias 

 

GEGCG: observou-se um avanço da doença periodontal em relação ao 

período anterior com maior perda óssea alveolar porém redução no número de 

osteoclastos. Apenas duas amostras (40%) apresentaram o quadro periodontite leve 

(Figura 22, A-A1), das demais duas amostras (40%) exibiram periodontite moderada 

e uma amostra (20%) periodontite severa. 

GTsalina: como observado no GEGCG, o GTsalina também apresentou um 

avanço da doença periodontal em relação ao período anterior anterior, com maior 

perda óssea alveolar, porém com redução no número de osteoclastos. Neste grupo 

apenas uma amostra (20%) apresentou quadro de periodontite leve, 3 amostras 

(60%) periodontite moderada (Figura 22, B-B1)  e uma amostra (20%) periodontite 

severa. 

GST: este grupo apresentou quadro mais agravado da doença periodontal 

mostrando maior trabeculamento do osso alveolar, mas com redução no número de 

osteoclastos. Apenas uma amostra (20%) apresentou quadro de periodontite leve, 2 

amostras (40%) de periodontite moderada e 2 amostras (40%) de periodontite 

severa (Figura 22, C-C1) com sinais de reabsorção dentária.  
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Figura 22: Fotomicrografia do primeiro molar após 14 dias de ligadura. A-A1) O M1 do GTEGCG 
mostra quadro de periodontite leve com observado no período de 7 dias, porém com maior processo 
inflamatório gengival e perda óssea vertical (seta preta) e pequenas áreas de reabsorção cementária 
e dentinária na raiz mesial (círculo verde) ao nível cervical; B-B1) M1 do GTsalina  exibindo 
periodontite moderada similar ao observado aos 7 dias, porém com perda da integridade epitelial 
(seta vermelha), formação de bolsa periodontal mais profunda (tracejado azul) e maior área de 
processo inflamatório (Pi) e reabsorção osteoclástica (seta preta), além de maior perda óssea na 
região de furca (tracejado amarelo); C-C1) M1 do GST mostrando quadro de periodontite severa com 
formação da bolsa periodontal profunda (tracejado azul) contendo tecido necrosado (N); acentudada 
perda óssea alveolar na região da furca atingindo em alguns pontos mais de 2/3 da raiz (tracejado 
amarelo), reabsorção óssea alveolar vertical e horizontal (seta preta) na região mesial e distal 
associado ao processo inflamatório (Pi), reabsorção cementária e dentinária na raiz distal (círculo 
verde) e exposição da furca (seta branca); Objetivas de 4x e 10x. HE. 
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5.3.3 M1 com ligadura após o período de 21 dias 

 

GEGCG: observou-se uma redução do processo inflamatório e da reabsorção 

óssea associada a um reestabelecimento das estruturas periodontais perdidas 

durante a fase aguda da doença e redução do processo inflamatório. Assim 3 

amostras (60%) apresentavam quadro de periodontite leve (Figura 23,. A-A1) e duas 

amostras (40%) de periodontite moderada. 

GTSalina: também observou-se uma pequena melhora no quadro da doença 

periodontal, porém de menor intensidade comparado ao grupo EGCG, tendo duas 

amostras (40%) apresentando periodontite leve e 3 amostras (60%) com periodontite 

moderada (Figura 23, 3B-B1). 

GST: como observado nos períodos anteriores este grupo apresentou quadro 

mais avançado da doença periodontal em relação aos demais grupos, porém, com 

sinais de melhora em relação ao período anterior, tanto com relação ao processo 

inflamatório, quanto a perda óssea. Assim, como observado no período de 14 dias 

apenas uma amostra (20%) apresentou quadro de periodontite leve, 2 amostras 

(40%) de periodontite moderada e 2 amostras (40%) de periodontite severa (Figura 

23, C-C1), nestes casos, com extensa perda de cemento e da dentina radicular 

principalmente na região mesial.  
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Figura 23: Fotomicrografia do primeiro molar após 21 dias de ligadura. A-A1) O M1 do GTEGCG 
mostra quadro de periodontite leve com recessão gengival (seta vermelha), porém com redução do 
processo inflamatório (Pi) em relação ao período anterior e da reabsorção óssea associado ao 
reestabelecimento do maior nível ósseo alveolar, principalmente na região de furca (tracejado 
amarelo) e poucas áreas de reabsorção de cemento e dentina (círculo verde); B-B1) M1 do GTsalina  
exibe periodontite moderada mas menos acentuada em relação ao período de 14 dias. A bolsa 
periodontal é profunda, porém a gengiva (seta vermelha) marginal está íntegra e a perda óssea na 
região de furca é menor em relação ao período anterior, com poucas áreas de reabsorção de 
cemento e dentina (círculo verde); C-C1) O M1 do GST mostra quadro de periodontite severa com 
presença de processo inflamatório (Pi) associado a grande áreas de reabsorção da dentina e do 
cemento (circulo verde). Na região da furca observa-se uma melhora no quadro da doença, com 
perda óssea inferior aos 2/3 da raiz. Objetivas de 4x e 10x. HE. 
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5.4 Análise da doença periodontal por escores  

 

Durante as avaliações histopatológicas as estruturas periodontais do lado 

contra-lateral que não recebeu ligadura apresentaram-se saudáveis e receberam o 

escore Zero. A análise dos dados estatísticos (Tabelas 18, 19 e 20) e do gráfico 

(Figura 24) dos escores referente ao grau da doença periodontal mostrou diferença 

entre os períodos de 0 hora (escore 0) e os demais períodos (média dos escores 

2,7) independentemente do grupo. Também se observou diferenças entre grupos 

apontando para um menor escore/grau da doença periodontal no GTEGCG em 

relação ao ST, sugerindo um efeito benéfico da EGCG na evolução da doença. 

 

 

Tabela 18 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância dos Escores da 
doença periodontal do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

Escores da 
doença 

periodontal 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

 0,175000 -6,22010 8 1,000000 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 86,2667 3 0,000000 

Grupos 5,6000 2 0,006517 

Períodos*Grupos 0,8667 6 0,526194 

 
 

Tabela 19- Comparação entre grupos dos Escores da doença periodontal do M1 com 
ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (grupos). 

 

Escores da doença periodontal do M1 com ligadura 
(média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

2,4±1,57A 2,0±1,29 A,B 1,8±1,15B 
                                                              Nota: Letras diferentes representam p<0,05 
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Tabela 20- Comparação entre Períodos dos Escores da doença periodontal do M1 com 

ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos). 

 

Escores da doença periodontal do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0±0A 2,60± 0,73B 2,93±0,70B 2,73±0,70B 

                                                                                                         Nota: Letras diferentes representam p<0,05 

 

 
Figura 24: Gráfico dos escores da doença periodontal do M1 com ligadura nos diferentes 

períodos experimentais, mostrando maior avanço da doença periodontal no GST em relação 
ao GTEGCG. ANOVA a dois critérios aponta para diferença entre grupos (0,000) e períodos 
(p = 0,0065). Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey). Barras = DPM. 
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5.5 Avaliação do nível ósseo periodontal  

 

O nível ósseo periodontal (PBL) foi determinado pela distância a partir da 

junção amelo-cementária (JAC) até a crista óssea alveolar (COA) do M1 conforme 

sugerido por (CHANG et al., 2013 (B)).  

 

5.5.1 Lado mesial 

 

A análise estatística dos dados (Tabela 21 e 22) e do gráfico (Figura 25) 

mostrou o PBL (mm) no lado mesial não apresentou diferenças significantes entre os 

grupos apenas em períodos. Vale salientar que, o aumento do PBL é proporcional a 

perda óssea vertical/altura do osso alveolar. Assim, o PBL foi em média de 0,445 

mm no período de 0 hora, sendo considerada como a distância padrão de um 

periodonto saudável no lado mesial. Aos 14 dias essa distância aumenta 

significantemente passando para 0,129 mm, com perda óssea vertical de 0,850 mm. 

Aos 21 dias esse valor praticamente manteve-se constante 0,123 mm e perda óssea 

de 0,788 mm. Estes resultados aliados à análise morfológica mostram maior 

agravamento da perda óssea vertical no lado mesial até o período de 14 dias de 

ligadura.  

 

 

Tabela 21 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do PBL (mm) no lado 
MESIAL do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

PBL - 
Lado 
Mesial 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

1,459249 0,383177 0,712700 2 0,700227 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 37,9285 3 0,000000 

Grupos 1,9950 2 0,147132 

Períodos*Grupos 0,3709 6 0,893862 
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Tabela 22- Comparação entre Períodos do PBL (mm) no lado MESIAL do M1 com 

ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos). 

 

PBL (mm) no lado Mesial do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0,445±0,109A 0,821±0,166B 0,129±0,376C 0,1233±0,244C 
                                                                           Nota: Letras diferentes representam p<0,05. DPM: Desvio padrão médio 

 

Figura 25: Gráfico do PBL (mm) no lado MESIAL do M1 com ligadura nos diferentes períodos 
experimentais.  O padrão gráfico a dois critérios indica o aumento da PBL até o período de 
14 dias em todos os grupos e com menores valores no GTEGCG em relação os demais 
grupos. ANOVA a dois critérios com diferença entre períodos (p= 0,000000). Barras = DPM. 

 



Resultados  111 

 

5.5.2 Lado distal 

 

A análise estatística dos dados (Tabelas 23, 24 e 25) e do gráfico (Figura 26) 

mostrou o PBL (mm) no lado distal apresentou diferenças significantes entre os 

grupos e entre períodos. No período de 0 hora, o PBL (mm) foi em média de 0,334 

mm (distância padrão do periodonto saudável lado distal) e aumentaram 

gradualmente até os 14 dias (média de 0,625 mm e perda óssea de 0,291 mm), 

mantendo-se constante aos 21 dias (média de 0,706 mm e perda óssea de 0,372 

mm), mostrando que a perda óssea nesta região foi menor em relação ao lado 

mesial. Com relação aos grupos, os valores do PBL foram significantemente 

menores no GTEGCG (0,502 mm, perda óssea de 0,168 mm) em relação ao ST 

(0,612 mm, perda óssea de 0,278 mm) apontando para um efeito benéfico do EGCG 

com relação à perda óssea vertical/altura na região distal.  

 

 

Tabela 23 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do PBL (mm) no lado 
DISTAL do M1 com ligadura e comparação dos diferentes grupos 

experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos). 

 

PBL - 
Lado 
Distal 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

32,46504 0,207133 11,38238 11 0,411807 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 18,818 3 0,000000 

Grupos 4,303 2 0,019095 

Períodos*Grupos 1,780 6 0,123184 
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Tabela 24- Comparação entre Períodos da distância PBL (mm) no lado DISTAL do M1 

com ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos). Letras diferentes p<0,05. 

 

PBL (mm) no lado Distal do M1 com ligadura (média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

0,374±0,104A 0,572±0,165B 0,625±0,119B,C 0,706±0,156C 

 

 

 

Tabela 25 - Comparação entre grupos do PBL (mm) lado DISTAL do M1 com ligadura 

pelo post-hoc teste de Tukey (grupos). 

 

PBL (mm) no lado Distal do M1 com ligadura (média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

0,612±0,187A 0,593±0,194A,B 0,502±0,154B 
                      Nota: Letras diferentes representam p<0,05. DPM: Desvio padrão médio 

 

 

 

Figura 26: Gráfico do PBL (mm) no lado distal do M1 com ligadura nos diferentes períodos 
experimentais, mostrando uma menor evolução da perda óssea em altura no GTEGCG. 
ANOVA a dois critérios aponta para diferenças entre períodos (p = 0,000000) e grupos 
(0,019095). Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey). Barras = DPM. 
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5.6 Densidade de volume (%) do processo inflamatório na região do Periodonto 

do M1 

 

A análise dos dados estatísticos (Tabelas 26 e 27) do gráfico (Figura 27) 

mostrou interação entre grupos e períodos. No período de 0 dias o processo 

inflamatório ocorreu em pequenas áreas próximas à gengiva sendo ocupando em 

média de 0,6% da área avaliada. Aos 7 dias pós-ligadura ocorreu um pico do 

processo inflamatório no GST (9,7%) e GTsalina (7,5%), valores significantemente 

maiores em relação GTEGCG (2,1%). Aos 14 dias embora tenha ocorrido um 

decaimento dos percentuais referente ao processo inflamatório no GST (7,3%) e 

GTsalina (5,2%) e um aumento no GTEGCG (3,4%) os valores foram 

significantemente menores no grupo EGCG em relação ao GST. Já, aos 21 dias, 

ocorreu redução do processo inflamatório em todos os grupos, porém o GTECGC 

(1,2%) apresentou percentuais menores em relação ao GST (3,2%). Estes 

resultados apontam que a EGCG possa ter um efeito anti-inflamatório durante a 

evolução da doença periodontal pós-ligadura.  

 

Tabela 26 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância da densidade de 
volume (%) do processo inflamatório na região do periodonto do M1 com 
ligadura e comparação dos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois 

critérios (grupos e períodos). 

 

Processo 
Inflamatório 

(%) 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

13,56086 0,234713 11,09883 11 0,435021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 137,766 3 0,000000 

Grupos 73,574 2 0,000000 

Períodos*Grupos 17,664 6 0,000000 
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Tabela 27- Comparação entre períodos da densidade de volume (%) do processo 

inflamatório do processo inflamatório na região do periodonto do M1 com 

ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (grupos*períodos).  

 

 

Período 

Densidade de volume (%) do processo inflamatório na região 
do Periodonto do M1 com ligadura 

GST GTsalina GTEGCG 

0 dias 0,633±0,40A 0,609±0,48A 0,560±0,71A 

7 dias 9,68±1,01B 7,49±0,97C 2,10±1,25A,E 

14 dias 7,30±0,66B 5,16±1,49C,D 3,42±0,76D,E 

21 dias 3,16±0,64E 2,29±0,94D,E 1,17±0,66D 
                                                            Nota: Letras diferentes representam p<0,05. DPM: Desvio padrão médio 

    

 

Figura 27: Gráfico da densidade de volume (%) do processo inflamatório percentual do 
processo inflamatório (%) no M1 com ligadura nos diferentes períodos experimentais, 
mostrando um efeito anti-inflamatório da EGCG. ANOVA a dois critérios aponta para 
diferenças entre períodos (p = 0,0000) e grupos (0,0000). Letras diferentes P<0,05 (teste 
Tukey), Barras = DPM. 
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5.7 Densidade de volume (%) do tecido ósseo na região periodontal do M1 

 

A análise dos dados estatísticos (Tabelas 28, 29 e 30) do gráfico (Figura 28) 

mostrou que o osso alveolar na região periodontal do M1 com ligadura apresentou 

diferença estatisticamente significante entre períodos e entre grupos, não havendo 

interação entre eles. Ao 0 dias, os valores percentuais de tecido ósseo foram em 

média de 51,2%, reduzindo drasticamente até os 7 dias (33,1%) e mantendo 

constante até os 21 dias, indicando que, a maior perda óssea ocorre aos primeiros 7 

dias de ligadura. A redução nos percentuais de tecido ósseo foi maior no GST 

(35,5%), seguido pelo GTsalina (38,5%) e GTEGCG (40%), indicando um efeito 

protetor do EGCG durante a perda óssea alveolar induzido pela ligadura. 

 

 

Tabela 28 - Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância da densidade de 
volume (%) de tecido ósseo na região periodontal do M1 com ligadura e 

comparação dos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios 

(grupos e períodos). 

 

Tecido 
Ósseo (%) 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

11,28821 0,186719 11,16329 11 0,429687 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 53,654 3 0,000000 

Grupos 4,882 2 0,011753 

Períodos*Grupos 1,964 6 0,089567 

 

 
Tabela 29- Comparação entre Períodos da densidade de tecido ósseo na região do 

Periodonto do M1 com ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (períodos).  

 

Média da densidade de volume (%) tecido ósseo na região do Periodonto do M1 
com ligadura dos períodos avaliados (Média±DPM) 

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 

51,20±2,62A 33,06±7,36 B 31,62±5,46 B 36,24±4,60B 
                                                          Nota: Letras diferentes representam p<0,05. DPM: Desvio padrão médio 
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Tabela 30- Comparação entre grupos da densidade de tecido ósseo (%) na região do 

Periodonto do M1 com ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (grupos).  

 

Média da densidade de volume (%) de tecido ósseo na região 
do Periodonto do M1 com ligadura dos grupos avaliados 

(Média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

35,46±10,17A 38,56±8,47AB 40,07±9,34 B 
                        Nota: Letras diferentes representam p<0,05. DPM: Desvio padrão médio 

 

 

 

Figura 28: Gráfico do percentual de osso alveolar (%) do M1 com ligadura nos diferentes 
períodos experimentais, mostrando um efeito protetor da EGCG durante a perda óssea  
alveolar induzida. ANOVA a dois critérios aponta para diferenças entre períodos (p = 
0,000000) e grupos (0,011753). Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey), Barras = DPM. 
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5.8 Determinação do número de osteoclastos por mm2 do periodonto 

 

As análises dos dados estatísticos (Tabelas 32 e 32) do gráfico (Figura 29) 

mostraram interação entre grupos e períodos. No período de 0 dias o número de 

osteoclastos foi em média de 7,0 osteoclastos/mm2 da área avaliada. Aos 7 dias 

pós-ligadura ocorreu um pico no número de osteoclastos no GST (8,7 osteoclastos/ 

mm2) e GTsalina (2,3 osteoclastos/mm2), valores maiores em relação GTEGCG (2,3 

osteoclastos/mm2). Aos 14 dias embora ocorra um decaimento dos percentuais 

referente ao processo inflamatório no GST (3,8 osteoclastos/mm2) e GTsalina (2,8 

osteoclastos/mm2) e um aumento no GTEGCG (3,2 osteoclastos/mm2) não 

apresentando diferença entre grupos. Aos 21 dias, embora ocorra uma redução no 

número de osteoclastos, esta redução não foi significante em relação ao período 

anterior. Estes resultados sugerem que durante o desenvolvimento da doença 

periodontal por ligadura, a EGCG colabora para a redução da osteoclastogênese 

nos períodos iniciais da doença.  

 

Tabela 31- Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância do número de 
osteoclastos por mm2 do periodonto M1 com ligadura e comparação dos 

diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e 

períodos). 

 

Osteoclastos 
por mm2 

Teste de homogeneidade das variâncias ou covariância 

Hartley Cochran Bartlett df p 

34,60741 0,226854 19,54375 11 0,052005 

 

Variáveis 
ANOVA (grupos*períodos) 

F Df P 

Períodos 31,7702 3 0,000000 

Grupos 16,3499 2 0,000004 

Períodos*Grupos 6,3460 6 0,000058 
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Tabela 32- Comparação entre Períodos e Grupos do número de osteoclastos por mm2 do 

periodonto M1 com ligadura pelo post-hoc teste de Tukey (grupos*períodos).  

 

 

Período 

Número de osteoclastos por cm2 do periodonto M1 com 
ligadura (média±DPM) 

GST GTsalina GTEGCG 

0 dias 6,60±9,37A 9,00±3,67 A 6,60±9,61 A 

7 dias 87,40±20,08B 48,20±21,61 B,C,D 22,90±6,97 A,C 

14 dias 38,36±16,22C,D 28,40±6,20C,D 32,244±8,46C,D 

21 dias 35,31±18,09 C,D 19,80±12,87 D 12,94±8,99 A,D 

                                                        Nota: Letras diferentes representam p<0,05. DPM: Desvio padrão médio 

 

 

 

 

Figura 29: Gráfico do número de osteoclatos por mm
2
 do M1 com ligadura nos diferentes 

períodos experimentais, mostrando maior quantidade de osteoclastos nos períodos de 7 nos 
GST e GTsalina quando comparados ao GTEGCG.  ANOVA a dois critérios aponta para 
diferenças entre períodos (p = 0,000000) e grupos (0,000004). Letras diferentes P<0,05 
(teste Tukey), Barras = DPM. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em indivíduos que apresentam as estruturas periodontais saudáveis, existe 

no local equilíbrio entre a geração de radicais livres de oxigênio e sua inativação por 

antioxidantes. Este equilíbrio é perturbado no quadro da periodontite quando 

localmente o organismo passa a produzir maior quantidade de ROS nessa região. A 

liberação de enzimas bacterianas, bem como mediadores inflamatórios e ROS 

gerados localmente em resposta ao insulto bacteriano leva à perda da inserção 

gengival, ruptura do tecido conjuntivo e progressão da doença periodontal, que se 

não tratada adequadamente pode levar à perda das estruturas de suporte dos 

dentes, incluindo a reabsorção do osso alveolar. elhorar os efeitos de terapia 

periodontal por meio da epigalocatequina-3-galato do chá verde foi o foco do nosso 

trabalho, pois apresenta vários estudos toxicológicos na literatura, além de, outros 

estudos que já atribuem algumas propriedades farmacológicas ao EGCG, incluindo 

a de antioxidante, anti-cárie, antibacteriano, antiviral, antidiabético, antimutagênica e 

antitumorais. Em trabalho anterior (GENNARO et al., 2015) foi verificado que o 

consumo ad libitum de chá verde em ratos diabéticos retardou a evolução do quadro 

da diabetes e da doença periodontal desenvolvida naturalmente pelos animais. 

Estes efeitos foram atribuídos aos polifenóis contidos no chá verde, que levaram a 

redução de citocinas pró-inflamatórias e osteoclastogênica. Devido à dificuldade de 

se controlar a quantidade e a qualidade do fármaco a ser ingerido na forma de chá, 

na atual pesquisa propomos a ingestão de quantidades controladas do maior 

princípio ativo do chá verde, a EGCG, na terapia da doença periodontal.  

Como observado no trabalho de GENNARO et al., (2015) no presente 

trabalho, o consumo diário de 25mg/Kg de EGCG não impediu o aparecimento da 

doença periodontal induzida pela ligadura em ratos, porém, o grau e a severidade da 

doença foram significantemente menores em relação aos animais não tratados. 

Sugerimos que os resultados benéficos do chá verde observados em ratos 

diabéticos também se deve a presença do ECGC no chá. 

No modelo experimental de ligadura todas as características da evolução da 

doença periodontal foram observados histologicamente tais como: acúmulo de 

alimento e formação da placa ou biofilme dentário; intenso processo inflamatório 

com presença de grande quantidade de polimorfonucleares, macrófagos, além de 
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linfócitos e plasmócitos, destruição/descontinuidade epitelial e formação da bolsa 

periodontal. Aliado a este quadro inflamatório agudo, foi observado grande perda 

óssea alveolar com pico no número de osteoclastos aos 7 dias. Como na 

periodontite humana, a fase destrutiva da periodontite experimental induzida pela 

ligadura está associada com uma resposta do hospedeiro, como mostrado pela 

formação de um infiltrado inflamatório na gengiva antes de reabsorção óssea 

(GYORFI et al., 1994). Devido à rápida instalação e evolução da doença, ela se 

assemelha ao da periodontite agressiva (AGP) em humanos, caraterizada pela 

gravidade e rapidez da progressão da doença, envolvendo molares e incisivos com 

rápida destruição óssea. Segundo, SHADDOX et al.,(2011) os níveis elevados de 

bactérias Gram-negativas podem levar ao aumento de 4 a 5 vezes nos níveis de 

LPS em circulação, o que, por sua vez, ativa a produção de mediadores 

inflamatórios como TNF-α, INF-γ, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-10, Il12p40, GMCSF, e MIP1α, 

no fluido crevicular gengival (GCF), perpetuando um ciclo inflamatório de destruição 

periodontal. Do mesmo modo, estudos adicionais forneceram uma correlação entre 

a disseminação sistêmica do lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) e doença 

periodontal (PUSSINEN et al., 2004; PUSSINEN et al., 2007). Assim, no contexto da 

periodontite, os níveis elevados de bactérias Gram-negativas podem levar ao 

aumento dos níveis de LPS em circulação, o que, por sua vez, ativam a produção de 

mediadores inflamatórios, perpetuando um ciclo inflamatório de destruição 

periodontal.  

O maior potencial terapêutico da EGCG na doença periodontal foi observado 

na fase aguda da inflamação (período de 7 dias). Neste período, ocorreu um pico do 

processo inflamatório e do número de osteoclastos nos grupos GST de 9,7% e 8,7 

osteoclastos/ mm2, respectivamente, e GTsalina de 7,5% e 2,3 osteoclastos/mm2, 

respectivamente, enquanto que no GTEGCG foi de apenas 2,1% e 2,3 

osteoclastos/mm2, respectivamente. Ao mesmo tempo, o percentual ósseo alveolar 

foi inversamente proporcional, reduzindo 40% nos grupos GTsalina e GST e 

reduzindo apenas 22% no GTEGCG. A EGCG também reduziu a formação e o 

tamanho das bolsas periodontais. Estes resultados apontam para a importância do 

processo inflamatório na formação e ativação dos osteoclastos durante a perda da 

integridade das estruturas periodontais e da perda óssea alveolar. Assim, os 

possíveis alvos farmacológicos da EGCG seriam em modular a resposta inflamatória 

e a ativação dos osteoclastos. 
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Neste sentido um estudo recente in vitro mostrou que as catequinas são 

capazes de modular os parâmetros funcionais dos neutrófilos reduzindo o quadro 

inflamatório (suprimindo a expressão de TLR4, NFκB e iNOS, diminuição de TNF-α, 

IL-1β and IL-6 e suprimindo a liberação de ROS e NO), (MARINOVIC, MORANDI e 

OTTON, 2015), sugerindo que a EGCG pode ter atenuado a destruição inicial pela 

modulação funcional dos neutrófilos frente ao desafio bacteriano. 

Em camundongos BALB/c, a administração via gavagem de polifenol do chá 

verde 2 horas antes da injeção intraperitoneal de 40mg/Kg de LPS foi capaz de 

reduzir de maneira dose-dependente, os níveis séricos de TNF-α induzido por LPS. 

Na dosagem de 0,5g de polifenóis/Kg o nível sérico da citocina diminuiu 80% além 

de inibir a letalidade induzida pelo LPS, nos camundongos. Na avaliação in vitro, a 

EGCG bloqueou a ativação do fator de transcrição NF-кB em macrófagos RAW264 

estimulados com LPS, diminuindo a expressão genica e a produção de TNF-α 

(YANG et al., 1998). Recentemente, outros estudos in vitro tem demonstrado os 

efeitos positivos da EGCG no processo inflamatório desencadeado pelo TNF-α 

inibindo as vias do NF-κB e MAPK, isso tem sido observado em hepatócitos 

estimulados por LPS (LIUET et al., 2014) e em células epiteliais alveolares 

pulmonares via inibição ICAM-1 dependente de ROS (LEE et al., 2013). A EGCG 

também tem demonstrado um efeito anti-aterosclerótico através da regulação das 

vias anti-inflamatórias e metabólicas (PENG et al., 2010; ZHENG et al., 2012) pela 

coibição de citocinas inflamatórias, tais como TNF-α e IL-1β, por meio do bloqueio 

da via do NF-kB, e fator nuclear relacionado com E2 (Nrf2) (YUAN, LI e YANG, 

2007; SRIRAM, KALAYARASAN e SUDHANDIRAN, 2009; TSAI et al., 2011).  

Nas células periodontais humanas estudos in vitro (JUNG et al., 2012) 

mostram que tanto fibroblastos como as células-tronco do LP humanas são afetadas 

pela adição de 20µg/mL LPS extraído de Porphyromonas gingivalis levando a um 

aumento exacerbado da expressão de citocinas pró-inflamatórias e 

osteoclastogênica como IL-1β, IL-6, TNF-α, RANKL e que a 

suplementação/tratamento com 20 µM EGCG reduzem significantemente a 

expressão destas citocinas. Recentemente também se tem sugerido que a redução 

dos osteoclastos associada ao EGCG, deve-se a produção de enzimas 

antioxidativas como a N-acetilcisteína via regulação trascricional do fator relacionado 

ao fator nuclear E2 (Nrf2) que encapsula o ROS interrompendo a diferenciação dos 

precursores de osteoclastos via RANKL (CALLAWAY e JIANG, 2015).  
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Outros trabalhos in vitro também observaram que o tratamento com EGCG 

promove uma down-regulation da secreção de IL-6 por células pulpares de humanos 

estimulados por LPS de Escherichia coli (NAKANISHI et al., 2010) e fibroblastos 

gengivais humanos estimulados por TNF-14 (HOSOKAWA et al., 2010). Num estudo 

clínico, HIRASAWA et al., (2002) verificaram que a aplicação de EGCG de liberação 

lenta ao longo de um período de 8 semanas em pacientes com avançada 

periodontite (profundidade da bolsa de 4,7 mm) levaram a reduções significativas na 

profundidade da bolsa (3,3 mm) e no número de colônias e bactérias (bacilos 

anaeróbicos Gram-negativos) cultivadas do fluido crevicular. Todos esses e os 

nossos resultados confirmam o efeito anti-inflamatório e bactericida da EGCG.  

Um dos poucos trabalhos envolvendo o tratamento oral da doença periodontal 

com a EGCG é o de  CHO et al., (2013). Neste estudo a periodontite foi induzida por 

um fio de ligadura por 7 dias, após a remoção do fio os animais receberam 

diariamente por gavagem 200mg/Kg de EGCG (200 mg/kg). Após 4 semanas a 

perda óssea não se recuperaram mesmo após a remoção do fio enquanto que no 

grupo tratado ocorreu uma melhora significativa da altura óssea, das fibras 

colágenas do ligamento periodontal e da gengiva com diminuição das citocinas pró-

inflamatórias IL-6, TNF e no número e atividade dos osteoclastos, sugerindo que a 

administração sistêmica da EGCG pode ter um efeito terapêutico no tecido 

periodontal destruído. 

Aos 14 dias embora ocorra uma diminuição nos percentuais referentes ao 

processo inflamatório e no número de osteoclastos no GST (7,3% e 3,8 

osteoclastos/mm2), e GTsalina (5,2% e 2,8 osteoclastos/mm2), e um aumento no 

GTEGCG (3,4% e 3,2 osteoclastos/mm2 ) em relação aos períodos anteriores, os 

valores foram menores no grupo EGCG ou não apresentaram diferenças 

significativas entre eles. Estes resultados apontam para a mobilização do pico 

inflamatório e de reabsorção óssea de 7 dias para 14 dias no grupo tratado com 

EGCG. Estes resultados mostram que a doença periodontal evoluiu, porém, a uma 

velocidade bem menor em relação aos animais não tratados. 

Aos 21 dias, embora os percentuais de processo inflamatório, número de 

osteoclastos e osso alveolar não tenham apresentado diferenças significativas com 

os obtidos aos 14 dias, o padrão gráfico e histológico mostra uma inversão do 

quadro patológico, similar ao quadro de cronificação da doença, com reduções no 

processo inflamatório e no número de osteoclastos associado ao pequeno ganho 
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ósseo. Neste período é nítida a recessão gengival, com reinserção epitelial ao nível 

cervical ou medial da raiz, com algumas áreas exibindo exposição da região da 

furca, sendo menos acentuada nos animais que receberam EGCG. Provavelmente, 

neste modelo experimental seria o período em que a resposta do hospedeiro foi 

diminuída por meio da indução de tolerância à endotoxina, diminuindo a perda óssea 

(SUN et al., 2014). 

Osso alveolar uma das estruturas de suporte do dente, é caracterizado por 

alta porosidade e heterogeneidade. Além disso, a complexidade das estruturas 

anatômicas adjacentes (raiz do dente, cemento e ligamento periodontal) pode 

causar dificuldade durante a quantificação. Embora a análise histomorfométrica 

traga informações qualitativas valiosas do processo biológico envolvido com a 

inflamação e alterações teciduais das estruturas periodontais e a histomorfometria 

do osso seja um dos métodos padronizados que pode ser utilizado para quantificar a 

microestrutura do osso trabecular, porém ela é limitada a análise bidimensional (2D) 

sendo representada por alguns cortes e em planos específicos (GALLEGO et al., 

2010). 

A microtomografia computadorizada é uma técnica não destrutiva que 

reconstrói e modela interiores de amostras que contêm tecidos duros em escala 

micrométrica e obtêm informações sobre sua geometria tridimensional. O conceito 

básico desse processo de imagem provou que um objeto tridimensional pode ser 

reconstruído por meio de suas projeções bidimensionais   (AMABILI e ALIJANI, 

2014). 

Na microtomografia computadorizada, os raios X são concentrados num feixe 

estreito que passa por uma pequena parte do corpo, sendo detectado do outro lado 

da amostra. A intensidade dos raios X que chega ao detector de diferentes ângulos 

é convertida em um sinal digital, posteriormente processado por um computador e 

convertido em uma imagem espacial de alta resolução. Ao processar essas 

informações, o computador, reconstrói uma imagem bidimensional ou tridimensional 

da amostra a partir de informações obtidas para uma única fatia (2D) ou múltiplas 

fatias (3D) da amostra .  

A resolução espacial de uma imagem em tomografia computadorizada 

depende da capacidade de um sistema de imagem em distinguir dois pontos na 

imagem com diferentes atenuações e separados por pequenas distâncias em uma 

amostra. Assim, quanto menor e mais próximos os pontos na amostra que o sistema 
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consiga distinguir, melhor a resolução espacial. Uma estrutura não será discriminada 

na imagem se for menor que o valor da resolução espacial do equipamento. Este 

parâmetro depende do feixe de raios X transmitido e detectado, do processo de 

reconstrução da imagem e do processo de aquisição (rotação da amostra) 

(BANKMAN, 2008).  

Neste trabalho utilizamos o microtomógrafo modelo SkyScan 1176 com 

resolução/pixel de aproximadamente 9 µm aumentando o tempo de aquisição das 

imagens (43 min), visto que, a região óssea a ser avaliada era do osso alveolar ao 

redor do M1 e as dimensões a serem avaliadas em muitos eram inferiores a 1mm. 

Assim, avaliamos nas imagens bidimensionais indiretamente a perda óssea 

em altura nos lados vestibular, lingual, mesial e distal pela determinação do nível 

ósseo periodontal (PBL) e em 3D a perda óssea trabecular inter-radicular pela 

determinação da densidade do osso. Este conjunto de informação permitiu definir 

um padrão espacial das alterações ósseas estruturais durante a doença periodontal 

induzida por ligadura ao longo do tempo e verificar com mais detalhes o efeito 

protetor da EGCG na perda óssea periodontal. 

Com relação às medidas do PBL ao micro-CT, o mesmo foi realizado nos 

cortes histológicos longitudinais, porém neste tipo de ângulo de corte não foi 

possível quantificar as perdas do lado lingual e vestibular. Quando comparamos os 

resultados obtidos nas análises microtomográficas e histológicas para o PBL nos 

lados mesial e lingual observamos que os valores obtidos foram similares. Assim, no 

período de 0 dias, os valores obtidos nas imagens ao micro-CT e histomorfométrica 

no lado mesial foram em média, respectivamente 0,603±0,09 mm e 0,445±0,109 mm 

para o lado mesial e 0,407±0,06 e 0,374±0,104 mm para a lingual, evidenciando 

sempre maior PBL para o lado mesial comparado ao distal. Tanto para o lado mesial 

como distal o perfil gráfico do PBL foi similar nos dois tipos de avaliações. Ao 

submetermos os dados a ANOVA a dois critérios em ambos os lados e metodologias 

utilizadas mostraram diferenças significativas quanto ao período de tratamento 

observou-se um acentuado aumento linear no período de inflamação aguda, entre 0 

e 14 dias, tanto no lado mesial (aumento médio de 149,5% na análise ao micro-CT 

vs. 191% para histomorfométrica) e distal (92% na análise ao micro-CT vs. 77,3% 

para a histomorfométrica), indicando em ambas metodologias maior perda óssea no 

lado mesial comparado a distal. No período relacionado à fase crônica podemos 

observar que o PBL praticamente se manteve nos grupos GTsalina e GST (média de 
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0,680 mm aos 14 dias e de 0,786 mm aos 21 dias) e decaiu no GTEGCG (média de 

0,634 mm aos 14 dias e 0,546 mm aos 21 dias) indicando que, nestas regiões o 

tratamento com a EGCG promoveu um melhora no quadro da doença estabilizando 

o nível ósseo perdido.  

A avaliação quanto ao PBL nos lados vestibular e lingual só foi feita nas 

imagens obtidas ao Micro-CT, pois as imagens histológicas foram obtidas apenas no 

plano transaxial. Ao micro-CT, o PBL no período de 0 hora para a vestibular foi em 

média de 0,444±0,05 mm e para a lingual de 0,846±0,08 mm. Como observado para 

os lados mesial e distal, na fase aguda da doença o PBL no lado vestibular e lingual 

aumentam, respectivamente 141% e 45%, indicando maior perda óssea no lado 

vestibular comparado a lingual. Neste período, em ambos os lados os valores do 

PBL foram menores no grupo que recebeu EGCG comparado aos demais grupos 

sem tratamento, porém só foi estatisticamente significante no lado vestibular. Na 

fase crônica da doença, período de 14 a 21 dias, ocorre a manutenção do PBL em 

todos os grupos, com tendência de equiparação dos valores entre os grupos, 

reforçando novamente que o efeito principal da EGCG ocorre na fase aguda da 

doença. Outro fator relevante que não pode ser observado nos cortes histológicos foi 

que na fase aguda da doença a cortical óssea vestibular apresentou uma redução 

acentuada também em espessura, indicando a ocorrência de perda óssea 

horizontal. Na fase crônica observou-se um aumento em espessura nessa região 

devido à aposição de novo tecido ósseo na cortical óssea, remanescente 

caracterizado por uma faixa mais radiopaca, mostrando a importância da análise em 

3D na avaliação da perda óssea e da remodelação alveolar durante as diferentes 

fases da doença periodontal. 

Com relação ao volume ósseo cortical, fica claro nas imagens ao micro-CT 

que este não pode ser determinado, pois os limites são perdidos com a evolução da 

doença. A perda óssea em altura/vertical, é representado com maior confiabilidade 

pelo aumento das medidas lineares bidimensionais do PBL, como já visto. 

Volumetricamente a perda do tecido ósseo na região medular localizado entre as 

raízes no plano transaxial, utilizando como limite as raízes mesial e disto-vestibular 

onde determinamos o percentual de osso remanescente (BV/TV). Assim a perda 

óssea foi determinada indiretamente pela redução do BV/TV. O BV/TV entre as 

raízes antes da ligadura foi em média de 76,22±7,49%. Nos primeiros 7 dias de 

ligadura, o BV/TV reduziu acentuadamente 35% no GST, 25% no GTsalina e 19% 
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no GTEGCG nos primeiros 7 dias em todos os grupos, devido à presença do 

processo inflamatório localizado na região da furca que se expandiu ao longo do 

tecido ósseo inter-radicular promovendo a reabsorção óssea, sendo menos 

acentuada nos animais que foram tratados com EGCG. Entre 7 e 21 dias a BV/TV 

aumenta em todos os grupo, sendo em média de 66,56±3,44% sugerindo uma fase 

de reparo com restauração parcial do volume ósseo. Com relação aos grupos 

experimentais novamente os dados estatísticos apontam para um efeito benéfico da 

EGCG na evolução da doença periodontal quanto à perda óssea inter-radicular.  

Dependendo da extensão das alterações estruturais acometidas no tecido 

ósseo as medidas lineares e volumétricas obtidas no presente estudo com o micro-ct 

correlacionaram bem com os obtidos histomorfométricos, sugerindo que a 

microtomografia pode ser uma excelente ferramenta na quantificação de alterações 

estruturais ósseas decorrentes de processos patológicos. Nesse sentindo, alguns 

autores afirmam que a avaliação morfométrica pelo micro-CT é capaz de detectar 

perda óssea alveolar; não sendo necessária uma avaliação histológica 

complementar para confirmação dos dados (CHERN et al., 2007). Segundo 

CHACKARTCHI et al. (2011), a maioria das análises histomorfométricas é baseada 

num cálculo quantitativo de uma imagem 2D, feita a partir da porção central da 

amostra, contrastando com a análise de micro-CT, que é feita a partir do volume 

total da amostra, e, portanto, mais completa neste aspecto. Porém, a análise 

histomorfométrica mesmo sendo mais invasiva e trabalhosa do que a análise ao 

micro-CT, se usada corretamente, dentro de padrões já validados, remete à dados 

confiáveis que servem para a validação de quantificações morfométricas em 

imagens obtidas ao micro-CT. Além disso, a análise histológica pode nos remeter a 

informações que permitem avaliar celularmente e molecularmente os eventos que 

levam a destruição tecidual e/ou reparo. No caso da doença periodontal, a extensão 

do processo inflamatório, os tipos de infiltrado inflamatório, a presença de necrose 

tecidual, a organização do tecido mole são mais facilmente acessados pela análise 

histológica.  
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7 CONCLUSÕES 

 

De acordo com a metodologia aplicada e os resultados obtidos, verificamos 

que: 

 

a) a ligadura do M1 promove rapidamente o acúmulo do biofilme e o 

desenvolvimento da doença periodontal similarmente ao observado em 

humanos (gengivite, seguida pelas periodontites leve, moderada e 

severa);  

b) a doença periodontal induzida pela ligadura apresenta duas fases: uma 

fase inicial aguda, onde ocorre intenso processo inflamatório, com 

presença de neutrófilos, macrófagos e linfócitos, ativação exacerbada de 

osteoclastos, perda da integridade epitelial, formação de extensas bolsas 

e grande destruição dos tecidos periodontais. Por fim uma fase crônica, 

onde podem ser observados os eventos inflamatórios e reabsortivos 

diminuem e áreas de reparo/reestruturação; 

c) o tratamento dos animais com 25mg/Kg de EGCG via gavagem não 

impediu a instalação e a progressão da doença periodontal nos M1 que 

sofreram ligadura, porém o processo inflamatório e a presença de 

osteoclastos foram menores e lentos na fase aguda quando comparado 

aos animais não tratados, salientado a atividade anti-inflamatória e anti-

osteoclastogênica da EGCG; 

d) nos animais tratados com EGCG a perda óssea avaliada pelo aumento da 

PBL nas regiões mesial, distal e vestibular e, do percentual de tecido 

ósseo na região inter-dental (BV/TV) foram significantemente menores 

comparado ao GST e ao GTsalina, indicando que o tratamento com a 

EGCG reduz a perda óssea durante a doença periodontal; e 

e)  por fim, os dados de PBL e do percentual de tecido ósseo obtidos pela 

análise microtomográfica e histomorfométrica apresentaram o mesmo 

padrão gráfico e similaridade numérica, indicando que ambas as 

metodologias são confiáveis para a quantificação da perda óssea.  
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Portanto, no modelo de periodontite induzida por ligadura, o tratamento com 

EGCG diminui o processo inflamatório e a osteoclastogênese e consequentemente a 

perda óssea e a severidade da doença, sugerindo a utilização do EGCG como um 

adjuvante no tratamento da doença periodontal. 
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Anexo 1 – Carta de aprovação do comitê de ética 
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Anexo 2 – Especificações da EGCG 
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