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RESUMO 
 

Castelo Branco, ML. ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS NO GENE QUE 

CODIFICA O RECEPTOR DO ESTRÓGENO ALFA COM GENGIVITE NA 

ADOLESCÊNCIA 

Ribeirão Preto, 2019. 79 p. Tese [doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre polimorfismos genéticos no receptor de 

estrógeno alfa (ESR1) e gengivite em adolescentes de Manaus, Amazonas-Brasil. Foi realizado 

o exame bucal em adolescentes de 10 a 14 anos de ambos os gêneros. A entrevista, o exame 

bucal e a coleta de saliva dos adolescentes foram realizadas em escolas públicas de Manaus-

AM, Brasil. Para o exame bucal, optou-se por utilizar os parâmetros empregados e descritos no 

Índice de Löe e Silness (1963). As amostras de saliva foram coletadas como fonte de DNA 

genômico. O DNA foi extraído e a concentração e a pureza do DNA foram determinadas por 

densidade óptica e a genotipagem realizada por PCR em tempo real. Para as análises estatística, 

foram utilizados os testes do Qui-quadrado, teste de Student, razão de chance (OR) e análise de 

regressão logística binária. Para todas as análises foi considerado um nível de significância de 

5%. Não houveram diferenças estatísticas na análise das distribuições genotípicas e alélicas 

entre os adolescentes com gengivite (n=10) e sem gengivite (n=16). Também não foram 

observadas diferenças estatísticas na análise das médias de índice gengival de acordo com os 

genótipos (p>0,05). Dessa forma, conclui-se que os polimorfismos genéticos rs2234693 e 

rs9340799 em ESR1 não tiveram associação com gengivite em adolescentes das Escolas 

municipais Paula Frassinetti e Thomas Meireles em Manaus-AM, Brasil. 
 

 

 

Palavras-chave: receptor de estrógeno alfa; polimorfismos genéticos; gengivite.





ABSTRACT 
 

Castelo Branco, ML. ASSOCIATION BETWEEN POLYMORPHISMS IN THE GENE THAT 

ENCODES THE ESTROGEN RECEPTOR ALPHA WITH GINGIVITIS IN 

ADOLESCENCE.  

Ribeirão Preto, 2019. 79 p. Thesis [doctorade]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo. 

 

The aim of this study was to evaluate the association between polymorphisms at estrogen 

receptor alpha (ESR1) and gingivitis in adolescents from Manaus, Amazonas-Brazil. Oral 

examination was performed in teenagers aged from 10 to 14 years of both genders. The 

interview, the oral exam and the saliva collection of the teenagers were performed in the public 

schools in Manaus (AM, Brazil). For the oral exam, we chose to use the parameters used and 

described in the Löe and Silness Index (1963). Saliva samples were collected as a source of 

genomic DNA. The DNA was extracted and the concentration and purity of the DNA were 

determined by optical density. The genotyping was performed using Real time PCR. The Chi-

square, Student's test, Odds Ratio (OR) and binary logistic regression were used for statistical 

analysis. A significance level of 5% was considered for all analyzes. There were no statistical 

differences in the analysis of genotypic and allelic distributions among teenagers with gingivitis 

(n = 10) and without gingivitis (n = 16). No statistical differences were also observed in the 

analysis of gingival index means according to genotypes (p> 0.05). Thus, we conclude that the 

genetic polymorphisms rs2234693 and rs9340799 in ESR1 were not associated with gingivitis 

in teenagers of Municipal Schools Paula Frassinetti and Thomas Meireles from Manaus-AM, 

Brazil. 
 

 

 

Keywords: estrogen receptor alpha; genetic polymorphisms; gingivitis.
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1. INTRODUÇÃO 

          A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória que acomete os tecidos de 

suporte (gengiva) e sustentação (cemento, ligamento periodontal e osso) dos dentes. Segundo 

Lindhe et al., 1973, caracteriza-se pela perda de inserção do ligamento periodontal e destruição 

do tecido ósseo adjacente. A evolução deste processo leva à perda dos dentes, pois o 

comprometimento e a destruição, pela ação bacteriana, acúmulo de tártaro e inflamação destas 

estruturas colaboram para a formação de bolsas periodontais que levam à mobilidade dentária 

(Lindhe, 1999). 

          Duas formas clássicas são descritas como manifestações do processo saúde/doença 

periodontal: gengivite e periodontite. O termo doença periodontal refere-se a diferentes quadros 

clínicos denominados doenças gengivais ou gengivite quando limitados aos tecidos de proteção, 

e denominado periodontite quando acometem os tecidos de suporte do elemento dentário 

(Lindhe, 1999). 

          A gengivite e a periodontite afetam não somente os adultos, pelo contrário, estas são 

prevalentes em 70% das crianças mais velhas que possuem uma idade superior a sete anos. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1965) a adolescência compreende o 

período de 10 aos 19 anos de idade, portanto, os cirurgiões-dentistas precisam ser aptos para 

diagnosticar e gerenciar as doenças periodontais em crianças e adolescentes (Oh; Wang, 2002). 

 As doenças da cavidade bucal são consideradas um grande problema de saúde pública 

devido à alta prevalência e incidência, e aos impactos desses agravos, que por causarem muita 

dor e sofrimento, afetam a qualidade de vida das pessoas (Petersen, 2003). A Educação em 

Saúde Bucal tem papel relevante na prevenção dos problemas bucais, pois leva o indivíduo a 

ter consciência das doenças que podem acometer a boca e de suas respectivas medidas 

preventivas (Moimaz et al., 2010). 

          As doenças periodontais já foram reconhecidas como um problema de saúde pública há 

muitos anos. A conscientização da natureza destrutiva das doenças periodontais e da 

importância de um rígido controle da placa bacteriana são conceitos básicos do tratamento 

periodontal. Na última década, houve uma mudança conceitual das doenças periodontais como 

um problema bucal para o impacto da periodontite sobre a saúde sistêmica. Evidências sugerem 

uma forte relação entre a doença periodontal e doenças sistêmicas (Nanci, 2012). 
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          Alguns fatores de risco podem estar ligados ao desenvolvimento de doenças periodontais, 

tais como: doenças cardiovasculares; neutropenias; AIDS; osteoporose; diabetes; doença de 

Marfan e Ehlers Danlos; doenças sistêmicas; deficiência imunológica e predisposição genética; 

deficiência nutricional; tabagismo; estresse; aumento de idade; sexo; alterações hormonais; uso 

de medicamentos, como corticoide, bloqueadores dos canais de cálcio e agentes 

imunomoduladores; modificando a resposta dos tecidos periodontais, advinda da ação do 

biofilme dental; na constituição das colônias de bactérias presentes no biofilme dental e 

estimulando a produção de prostaglandinas, entre outros (Tunnes; Rapp, 1999; Spezzia, 2016). 

          Os tecidos periodontais, particularmente a gengiva, consagra-se como tecidos-alvo à ação 

dos hormônios esteróides e alterações clínicas do periodonto em que podem ser identificadas 

durante os períodos de flutuação hormonal, sendo eles: puberdade, menstruação, gravidez, 

menopausa, com o uso de contraceptivos hormonais ou sob efeito da terapia de reposição 

hormonal.  Neste período, os níveis aumentados de inflamação provenientes da flutuação, 

podem ser resultados de uma interação de estrógeno e progesterona com mediadores da 

inflamação (Palmer; Soory, 2005).  

          Estrógenos estão presentes em homens e mulheres, irrompendo geralmente em níveis 

consideráveis nas mulheres de idade reprodutiva. Eles propiciam o desenvolvimento de 

características sexuais secundárias nas mulheres, tais como: mamas e outros aspectos da 

regulação do ciclo menstrual. Enquanto nos homens, regula certas funções do sistema 

reprodutivo de suma importância para a maturação dos espermatozoides. O estrógeno 

influencia outras funções como: reduz a massa muscular, aumenta a formação óssea e produção 

hepática de proteína de ligação, além de alterar a coagulação, o metabolismo lipídico, a retenção 

de líquidos e sais, bem como a função do trato gastrointestinal e do pulmão (Osborne et al., 

2000). 

          Os polimorfismos representam variações na sequência original de nucleotídeos que 

compõem o ácido desoxirribonucleico (ADN ou DNA) e estão relacionados com a 

biodiversidade, variação genética, adaptação e evolução. Estão presentes em, 

aproximadamente, 1% da população considerada geneticamente normal e podem ocorrer de 

forma multivariada. Embora a maioria dos polimorfismos do DNA seja funcionalmente neutro, 

uma parte deles pode exercer alelo específico sobre os efeitos na regulação da expressão gênica 

ou função da proteína codificada, subjacentes às diferenças individuais em vários traços 
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biológicos e na suscetibilidade à doença (Alcazar et al., 2010), inclusive as doenças que afetam 

os tecidos periodontais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Definição da Doença Periodontal 

 A doença periodontal é a segunda patologia bucal mais prevalente no mundo. Constitui-

se de um processo inflamatório bacteriano no tecido periodontal que resulta do acúmulo de 

placa dentária na superfície externa do dente. Sua ocorrência encontra-se associada à baixas 

condições socioeconômicas, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, bem como à 

comportamentos relacionados à saúde como tabagismo, alcoolismo, dieta rica em carboidratos 

e higiene bucal deficiente (Mumghamba et al., 2005). 

2.2. Estrógeno e Receptores de Estrógeno 

  O estrogênio, também conhecido como estrógeno, é um hormônio sexual feminino 

produzido pelos ovários e liberado na primeira fase do ciclo menstrual. É o estrogênio que 

confere todas as características femininas das mulheres, como tamanho dos seios, textura e 

brilho da pele, além de ser o responsável pelo controle da ovulação e preparo do útero para a 

reprodução. Existem quatro tipos de estrogênio: estradiol (envolvido na menstruação), estrona, 

estriol e androstenediona (envolvidos na menopausa) (Genco,1997). 

 A partir da puberdade, o estrogênio desempenha importante função no ciclo menstrual. 

Já na menopausa, os ovários param de produzir estrogênio e progesterona, período em que se 

cogita a possibilidade de fazer reposição hormonal com acompanhamento médico (Genco, 

1997). 

   O efeito do estrógeno nos tecidos é mediado pela sua ligação com os ERs. Dois 

receptores funcionais do estrógeno, o ERα e o ERβ, que são codificados pelos genes de mesmo 

nome, o receptor de estrógeno alfa (ESR1) e o receptor de estrógeno beta (ESR2), têm sido 

largamente estudados. O ERβ é menor que o ERα, mas tem estrutura similar e com homologia 

nos sítios de ligação. Os ERs são membros da família de receptores nucleares e são fatores de 

transcrição ativados por ligantes. Além disso, interagem com outros fatores de ligação. Para 

elucidar os genes alvos da ligação do estrógeno com os ERs, a expressão de diversos genes em 

diferentes células foi estudada por meio da estimulação com estrógeno. Muitos genes alvos 

foram identificados como sendo regulados pelos ERs. Muitos desses são conhecidos por inibir 
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o ciclo celular, por serem pró-apoptóticos, ou por serem citocinas e fatores de crescimento que 

inibem a proliferação celular. Esse trabalho fará uma avaliação do papel dos hormônios 

supracitados e seus efeitos no curso da gengivite (Gayton, 2006). 

 Conforme demonstrado no estudo de Wang et al. (2010) polimorfismos genéticos em 

ESR1 estão associados ao metabolismo e densidade mineral óssea. Na cavidade bucal, 

polimorfismos nesse gene também desempenha um papel importante no problema da fluorose 

dentária (Ba et al., 2009) e na doença periodontal (Weng et al 2015). 

 

2.3 Polimorfismos genéticos 

 

Os polimorfismos genéticos são variações no DNA e estão relacionados com a 

biodiversidade, variação genética, adaptação e evolução. Embora a maioria dos polimorfismos 

genéticos sejam funcionalmente neutros, uma parte deles pode exercer alelo específico sobre 

os efeitos na regulação da expressão gênica ou função da proteína codificada, subjacentes às 

diferenças individuais em vários traços biológicos e na suscetibilidade à doença (Alcazar et al., 

2010).  

O gene que codifica o ERα, é conhecido como ESR1 e se localiza no braço longo do 

cromossoma 6. Este gene apresenta diversos polimorfismos genéticos, como demonstrado na 

Figura 1. Entretanto, poucos polimorfismos genéticos nesse gene tem uma frequência alélica 

acima de 10%. 

 

Figura 1. Localização do gene no cromossoma (em vermelho) e alguns dos polimorfismos em 

ESR1.  
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Fonte: UCSC Genome Browser on Human Dec (2013). 

 

 

Portanto, a importância de um estudo para descobrir estes índices acarretou em 

propiciar os pesquisadores a investigar esses polimorfismos genéticos, bem como, a gengivite 

na adolescência visando a investigação científica nessa linha de pesquisa.  

 

 

 

 





Revisão de Literatura | 19 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proposição 
 

 





22 | Proposição | 
 

3. PROPOSIÇÃO 

GERAL 

 O objetivo geral deste estudo foi avaliar a associação entre gengivite e polimorfismos 

genéticos no receptor de estrógeno alfa (ESR1) em adolescentes de Manaus, Amazonas-Brasil. 

 

ESPECÍFICOS 

 Avaliar a prevalência das alterações periodontais em adolescentes de 10 a 14 anos 

atendidas em Escolas pública na cidade de Manaus, AM, Brasil. 

 Identificar os fatores ambientais associados com a gengivite nessa população. 

 Verificar se existe associação entre polimorfismos genéticos em ESR1 e gengivite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material e Métodos
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 - Aspectos Éticos 

  Os participantes da pesquisa e os seus responsáveis foram informados sobre o projeto 

de pesquisa e inclusos neste estudo após ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento. 

  - Amostragem 

 Para a execução e demonstração dos resultados obtidos, como participantes do estudo 

somou-se um total de 85 indivíduos.  

 - Critérios de elegibilidade da amostra 

 Critério de inclusão 

 Conforme mencionado previamente, foram incluídos nesse estudo apenas os 

participantes que tiveram o termo de consentimento livre e esclarecido assinados por seus 

responsáveis. 

 Critério de exclusão 

 De acordo com o critério de exclusão deste estudo, participantes portadores de alguma 

síndrome, sistemicamente comprometidos, usuários de aparelho ortodôntico, que fazem uso de 

medicamentos, participantes que fizeram uso de antibiótico nos últimos 6 meses e 

biologicamente relacionados (irmãos ou primos de primeiro grau) foram considerados 

inelegíveis. 

 4.2 Delineamento do Estudo 

 - Anamnese 

 Durante a anamnese foram coletados dados sócio-demográficos, ambientais e culturais 

dos participantes da pesquisa e seus cuidadores/responsáveis. Informações referentes aos 

hábitos de higiene bucal (escovação dentária, uso de fio dental), uso/exposição a fluoretos (uso 

de dentifrício fluoretado e uso de enxaguatório bucal com flúor) e dieta também foram 

coletados.  

 - Exame Bucal  



Material e Métodos | 25 
 

 

 

 O índice gengival foi analisado após fazer uma suave pressão sob a gengiva dos 

participantes. Para o exame bucal, optou-se por utilizar os parâmetros empregados e descritos 

no Índice de Löe e Silness (1963) (Figura 2), que corresponde a uma modificação do índice 

anterior em que a avaliação se dava por meio de uma sondagem diferentemente de sob pressão.  

 

 

 

 

Figura 2 – Índice de Löe e Silness (1963). 

 
 

  

 - Coleta do material biológico 

             As amostras de saliva foram coletadas como fonte de DNA genômico seguindo como 

base um protocolo previamente publicado (Kuchler et al., 2012) e foram armazenadas no 

Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de Clínica Infantil da FORP. Os 

indivíduos realizaram um bochecho com 5 mL de solução salina durante 1 minuto.  Todo o 

volume do bochecho foi acondicionado em tubos específicos para centrífuga de 15 mL e 

mantido a -20°C até o envio para o Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de 

Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto.  

O material coletado foi processado, armazenado e analisado no Laboratório de Biologia 

Molecular do Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. 

Cada tubo contendo a suspensão salivar foi centrifugado a 550 g durante 10 minutos para 

sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi descartado em hipoclorito de sódio a 

2,5% e o pellet ressuspendido em 1 mL de tampão de extração (TE) (Tris-HCl 10 mM, pH 7,8; 

EDTA 5 mM; SDS 0,5%). Posteriormente, o material biológico foi transferido para um tubo de 

1,5 mL e congelado à -20°C até o momento da extração do DNA.  
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 - Extração de DNA 

 As amostras foram descongeladas e incubadas com 100 ng/mL de Proteinase K em 

banho-maria a 56°C overnight e submetidas a processos de precipitação utilizando-se 400 µL 

de solução de acetato de amônio a 10 M. A seguir, todos os tubos foram agitados manualmente 

por 5 minutos e centrifugados por 15 minutos (12000 rpm). O sobrenadante foi dividido em 

dois tubos de 700 µL cada. O mesmo volume de álcool isopropílico gelado (700 µL) foi 

adicionado em cada espécime e agitado manualmente de maneira vigorosa. Foi observada a 

formação de "nuvem de DNA” em cada espécime de todas as alíquotas que posteriormente 

foram centrifugadas por 20 minutos à 12000 rpm. Então o sobrenadante foi descartado com 

cuidado para não deslocar o pellet de DNA, e 1 mL de etanol 70% gelado foi adicionado e 

centrifugado por 15 minutos à 12000 rpm. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o 

tubo foi aberto e emborcado em papel para secar por pelo menos 30 minutos e evaporar o 

excesso de etanol 70%. O pellet de DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE e congelado à -

20°C. 

 - Avaliação da quantidade e da pureza do DNA e genotipagem 

 A concentração e a pureza do DNA foram determinadas por densidade óptica em 

espectrofotômetro (NanoDrop®2000c) utilizando-se 2 µL do material extraído. A concentração 

de DNA foi avaliada em um comprimento de onda de 260 nm. A razão entre os valores obtidos 

nos comprimentos de onda 260nm e 280 nm foi usada para estimar a pureza do DNA genômico. 

Somente as amostras de DNA com razão 260/280 acima de 1,8 foram incluídas neste estudo. 

As variações polimórficas do gene candidato, o ESR1, foram selecionadas e avaliadas 

com auxílio do USCS GenomeBioinformatics.  

As variações foram genotipadas por PCR em tempo real usando o método Taqman 

(Ranade et al., 2001) no Departamento de Clínica infantil de Biologia Molecular do 

Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. A 

interpretação dos dados foi realizada com auxílio do software fornecido pela Applied 

Biosystems (Foster City, CA, USA) para discriminação alélica.  

 Os ensaios e os reagentes foram adquiridos na Applied Biosystems (Foster City, CA, 

EUA). As características do gene e dos polimorfismos genéticos incluídos no presente estudo 

estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características dos polimorfismos genéticos avaliados no presente trabalho. 

Gene Locus 
Sequência de 

referência 

Mudança de base na 

sequência 

Menor frequência 

alélica  

ESR1 

 

6q25.1 

 

rs2234693# AGC[C/T]GTT 0.446/2235 

rs9340799⎎ TCT[A/G]GAG 0.281/1409 

Fonte: dbSNP from: https://www.ncbi.nlh.nih.gov/snp/; http://genome.uscs.edu/; and, https://www.thermofisher.com 

# também conhecido como PvuII 

⎎também conhecido como XbaI. 

 

 4.3 Análise dos Dados 

 Quanto à análise dos resultados, os dados foram tabulados e armazenados em um banco 

de dados do programa estatístico Epi Info 3.5.2.  

Para as análises estatísticas foram utilizados os testes do Qui-quadrado, teste de Student, 

razão de chance (OR) e análise de regressão logística binária. Para todas as análises foi 

considerado um nível de significância de 5%.
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5. Resultados
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5. RESULTADOS 

 

 

O cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg foi realizado pelo teste do Qui-quadrado e 
está apresentado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 Homozigotos  

comuns 
Heterozigotos 

Homozigotos  

raros Frequência 

alélica 
p 

Frequencia 

alélica  
q 

X2 

 
Esperado Observado Esperado Observado Esperado Observado 

rs2234693 7,01 8 12,98 11 6,01 7 0,52 0,48 0,61 

rs9340799 17,64 20 6,72 2 0,64 3 0,84 0,16 12,33 

Nota: X2 significa Qui-quadrado.  

A Tabela 3 demonstra as características da população de acordo com os grupos 

(Saudável e Gengivite). Pacientes com gengivite tiveram estatisticamente mais índice de placa 

do que os pacientes saudáveis (p<0,05). Os demais parâmetros não tiveram associação com 

gengivite (p>0.05). 

 
Tabela 3. Características da população. 

  
Saudável      

(n = 16) 

Gengivite         

 (n = 10) 
 Valor (p) 

Idade (anos) (média ± DP) 10.9 (0.8) 11.1 (0.9)  0.571 

Sexo [n (%)]     

   Masculino 9 (56.3) 6 (60)  
0.826 

   Feminino 7 (43.7) 4 (40)  

Frequência de escovação [n (%)] 

   2 vezes 4 (25) 2 (20)  
0.854 

   Mais que 2 vezes 12 (75) 8 (80)  

Fio dental [n (%)]     

  Sim 4 (25) 0 (0)  
0.246 

  Não 12 (75) 10 (100)  

Enxaguatório bucal [n (%)]     

   Sim 3 (18.7) 3 (30)  
0.854 

   Não 13 (81.3) 7 (70)  

Índice de placa (média ± DP) 3.6 (1.3) 5.5 (1.8)     0.012* 

*P ≤ 0.05: valores indicam diferença estatisticamente significante. 
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A distribuição genotípica e a distribuição alélica entre os grupos Saudável e Gengivite 

estão apresentadas na Tabela 4. Não foi possível observar diferença estatisticamente 

significante (p>0,05).  

 

Tabela 4. Frequências genotípicas e frequências alélicas de acordo com o estado gengival (grupos 

saudável e gengivite). 

 Frequências genotípicas 

n (%) 
p valor  Frequências alélicas 

n (%) 
p valor 

ESR1 

(rs2234693) 
AA AG GG   A G  

Saudável 5 (31,3) 8 (50,0) 3 (18,8) 

0,446 

 18 (56,3) 14 (43,8) 

0.617 
Gengivite 3 (30,0) 3 (30,0) 4 (40,0)  9 (45,0) 11 (55,0) 

ESR1 

(rs9340799) 
AA AC CC   A C  

Saudável 2 (12,5) 0 (0) 14 (87,5) 

0,144 

 4 (12,5) 28 (87,5) 

0.551 
Gengivite 1 (11,1) 2 (22,2) 6 (66,7)  4 (22,2) 14 (77,8) 

Os valores indicam que não houve diferença estatisticamente significante. 

A Tabela 5 demonstra o índice gengival de acordo com os genótipos estudados. Não 

houve diferença estatística (p>0,05). 

Na análise de regressão logística binária também não houve associação entre gengivite 

e os polimorfismos genéticos em ESR1 (p>0,05). 

 

Tabela 5. Índice gengival de acordo com os genótipos. 

Variáveis Genótipos  p valor 

ESR1  
(rs2234693) 

AA AG GG 

0.615 

 
Índice gengival (média ± DP) 5.6 (5.3) 10.4 (10.0) 12.0 (0.8) 

ESR1  

(rs9340799) 
AA AC CC 

0.284 

 
Índice gengival (média ± DP) 13.8 (14.6) 7.0 (4.9) 9.4 (4.8) 
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6. Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Desenho do estudo, amostra incluída e caracterização fenotípica da gengivite 

 

 

A amostra da presente tese constituiu-se em adolescentes de 10 a 14 anos atendidos 

em escolas públicas de Manaus-AM. A participação se deu na coleta de dados sócio-

demográficos, ambientais, culturais e amostra biológica dos participantes da pesquisa e seus 

cuidadores/responsáveis. Informações referentes aos hábitos de higiene bucal (escovação 

dentária, uso de fio dental), uso/exposição a fluoretos (uso de dentifrício fluoretado e uso de 

enxaguatório bucal com flúor) e dieta também foram coletados.  

Cabe aqui ressaltar que Manaus é a capital do Estado do Amazonas, localizado na 

região norte do Brasil. Manaus é localizada na floresta Amazônica e sua população ultrapassa 

os dois milhões de habitantes. A etnia da população de Manaus é basicamente composta pela 

mistura de descendentes de Europeus com Nativos (Ameríndios) [IBGE, 2010]. Desta forma, 

o grupo de adolescentes incluídos no presente estudo apresentam características genéticas 

semelhantes.  

Apenas o biofilme foi associado com gengivite na presente amostra de adolescentes. 

Esses resultados corroboram com estudos prévios, entretanto, outros estudos também 

associaram gengivite com o gênero (Ribeiro; Portela; Souza, 2002; Colombo & Tanner, 2019; 

Figuero et al., 2019; Hu et al., 2019). 

Cabe ressaltar que diversos estudos recentes também usaram o índice de Löe e Silness 

(1963) para avaliar a condição gengival de crianças e adolescentes (Nasiloski et al., 2015; Cui 

et al., 2017; Rocha et al., 2017; Zhang et al., 2019), assim como o presente estudo que optou 

por este índice. 

 

 

6.2 Genotipagem  

 

 

A seleção dos polimorfismos rs2234693 e rs9340799 foi realizada por meio de uma 

busca no “dbSNP”, uma base de dados que funciona como um repositório central para variações 

moleculares, onde a escolha baseou-se na menor frequência alélica, que deveria ser maior que 

20%. A genotipagem também foi realizada por PCR em tempo real com o método de TaqMan. 

Este método foi selecionado por ser uma técnica simples, além de apresentar alta especificidade 

e confiabilidade dos resultados, o que faz com que esse método seja seguido por diversos outros 
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estudos na área da odontologia (Antunes et al., 2017; Lips et al., 2017; Küchler et al., 2017; 

Küchler et al., 2018a; Küchler et al., 2018b, Cunha et al., 2018). Desta forma, o método Taqman 

elimina viés por erros interpretativos, uma vez que os genótipos são gerados de maneira 

automática, ou seja, sem interferência humana.  

 

6.3 Características do gene ESR1 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação entre polimorfismos 

genéticos no receptor de estrógeno alfa (ESR1), em adolescentes de ambos os gêneros, de 10 a 

14 anos nas Escolas municipais Thomás Meirelles e Paula Frassinetti na cidade de Manaus, 

Amazonas com gengivite. O ESR1 é codificado como um gene distinto, uma vez que o 

estrógeno responsável pela proliferação celular das glândulas mamárias no período de 

puberdade, lactação e gravidez, além de influenciar os sistemas euroendócrino, esquelético e 

cardiovascular (Rezende, 2015). Os estrógenos exercem sua ação pela ligação aos seus 

receptores específicos. O complexo hormônio-receptor reconhece sequências específicas em 

genes que possuem elementos de resposta ao estrógeno, liga-se a estas sequências e recruta os 

demais fatores de transcrição ativando a transcrição destes genes. Existem três isoformas de 

receptores estrogênicos descobertas até o momento: receptor alfa ou 1 (ERα ou ESR1), receptor 

beta ou 2 (ERβ ou ESR2) e o receptor delta (ER∆). O gene que codifica o receptor de estrógeno 

α (ERα) é o ESR1 e o gene que codifica o receptor de estrógeno β (ERβ) é o ESR2. No presente 

estudo optou-se por avaliar o ESR1. Tais genes são expressos no útero, próstata, ovários, 

testículos, ossos, mamas, fígado, rins, glândulas salivares, endotélio vascular, tecido adiposo  

certas regiões do cérebro e tecidos orais (Zhao et al., 2010; Smiderle, 2015). 

Apesar dos dados obtidos no presente estudo não demonstrarem a associação entre os 

polimorfismos genéticos rs2234693 e rs9340799 em ESR1 e gengivite, polimorfismos nesses 

genes já foram associados com condições odontológicas em crianças e adolescentes brasileiros, 

à saber: defeitos de esmalte em crianças de Manaus (Arid et al., 2019) e fluorose dentária em 

crianças de Curitiba (Dalledone et al., 2019).  

Vale aqui ressaltar que uma meta-análise publicada recentemente avaliou 17 estudos 

com pacientes adultos com e sem periodontite. Este estudo avaliou os polimorfismos em ESR1 

selecionados para o presente estudo, o XbaI (rs9340799) e o PvuII (rs2234693) (Weng et al 

2015). Após a meta-análise, os autores concluíram que o polimorfismo rs9340799 estava 

associado com o aumento no risco de periodontite crônica em mulheres da população chinesa 

Han, ao contrário dos polimorfismos em rs2234693 em que não foram observadas associações. 
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Os nossos resultados não corroboram com esses achados. Entretanto essa diferença pode ser 

devida ao fato de no presente estudo avaliou-se gengivite em adolescentes ao invés de adultos, 

de ambos os gêneros. Além disso, a composição genética da população de Manaus difere da 

população chinesa.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões 





 

 

 





 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

 

Os polimorfismos genéticos rs2234693 e rs9340799 em ESR1 não tiveram associação 

com gengivite em crianças das Escolas municipais Paula Frassinetti e Thomas Meireles na 

cidade de Manaus, AM, Brasil. 
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ANEXO 

ANEXO 1 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE DA PESQUISA E TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: “ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTRÔGENO E POLIMORFISMO NO RECEPTOR 

DO ESTRÔGENO COM GENGIVITE NA ADOLESCÊNCIA” 

Responsáveis pela pesquisa: Pós-graduanda Márcio Lamgbeck Castelo Branco e Prof.. Dr. Paulo Nelson Filho 

Objetivos da Pesquisa: Avaliar polimorfismo no receptor de estrógeno com gengivite na adolescência.  

Justificativa: Os genes específicos que influenciam a doença cárie são desconhecidos. Há poucos estudos 

específicos sobre a etiologia genética da doença cárie e das alterações do desenvolvimento dentário, bem como 

sua associação com anomalias sistêmicas. 

 Procedimentos que foram realizados durante a pesquisa: 

 Procedimentos Preliminares - Durante a anamnese foram coletados dados sócio-demográficos, ambientais e 

culturais do participante da pesquisa e seu cuidador/responsável. Informações referentes aos hábitos de higiene 

bucal (escovação dentária, uso de fio dental), uso/exposição a fluoretos (uso de dentifrício fluoretado e uso de 

enxaguatório bucal com flúor) e dieta também foram coletados. Protocolo Clínico: Foi realizado exame clínico 

sob luz artificial, utilizando-se espelho bucal plano nº 5 e sonda exploradora. As amostras de saliva foram coletadas 

como fonte de DNA. Os participantes realizarão um bochecho com 5 mL de solução salina durante 1 minuto.  

Todo o volume do bochecho foi acondicionado em tubos para centrífuga de 15 mL e mantido a -20°C. O material 

coletado foi processado, armazenado e analisado no Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de 

Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto.  

Desconforto, riscos e benefícios esperados: O presente projeto não apresenta riscos por não apresentar 

procedimentos invasivos.  Apenas um questionário, bochecho com solução fisiológica foram utilizados com os 

participantes. Por outro lado, a investigação proposta contribuirá para o conhecimento da etiologia e a prevenção 

da carie dentária, bem como sua associação com alterações do desenvolvimento do esmalte e alterações sistêmicas.  

Acompanhamento e assistência: Todos os procedimentos foram acompanhados pelos pesquisadores. Além disso, 

os mesmos oferecerão a assistência necessária durante a pesquisa, se o participante da pesquisa tiver algum 

problema relacionado aos tratamentos. 

Garantia de esclarecimentos: Os responsáveis legais pelos participantes têm a garantia de que receberão 

respostas a qualquer pergunta e esclarecimentos de qualquer dúvida antes, durante e após a realização da pesquisa. 

Ao convidado a participar da pesquisa, foi preservado o direito de informação sobre a pesquisa e aos procedimentos 

aos quais foi submetido, no limite de sua capacidade de compreensão. Qualquer problema relacionado à pesquisa 
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deverá ser comunicado o mais breve possível à Katia Regina Felizardo Vasconcelos pelo telefone (92) 99128-

3445. 

Retirada do consentimento: Os responsáveis legais pelos participantes da pesquisa têm a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento, não sendo permitida a continuação da pesquisa sem que isso acarrete qualquer 

penalidade nem represálias de qualquer natureza. 

Ressarcimento ou indenização: Há garantia de indenizações, caso ocorram danos diretos ou indiretos, imediatos 

ou tardios sofridos no decorrer da participação do participante. Os pesquisadores se comprometem a prestar 

assistência sendo os participantes da pesquisa acompanhados e tratados pelo pesquisador mesmo que não seja 

estabelecida, imediatamente, sua relação direta com a pesquisa. Apesar desse estudo oferecer risco mínimo a saúde 

geral do participante.  

Garantia de Sigilo: Foi mantido sigilo quanto à identidade de todos os participantes da pesquisa na divulgação e 

publicação dos dados da pesquisa. 
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Todas as informações contidas neste documento foram explicadas verbalmente, numa linguagem acessível 

ao participante da pesquisa e aos responsáveis. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(Capítulo IV, itens 1 a 3 da Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde) 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTRÔGENO E POLIMORFISMO NO 

RECEPTOR DO ESTRÔGENO COM GENGIVITE NA ADOLESCÊNCIA” desenvolvida por Márcio Langbeck 

Castelo Branco, discente de Doutorado no Programa de Pós-Graduação de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-USP), sob orientação da Prof. Dr. Paulo Nelson 

Filho. 

O objetivo do estudo foi: 

  - Avaliar polimorfismo no receptor de estrógeno com gengivite na adolescência.  

- A pesquisa científica poderá ser publicada em jornais, revistas e/ou congressos científicos no país e no exterior. Os 

dados obtidos na pesquisa foram utilizados somente para a finalidade descrita no projeto, ou conforme sua autorização 

como responsável legal do participante da pesquisa.  

- Os participantes da pesquisa que estiverem em tratamento odontológico na Clínica Infantil por meio da disciplina de 

Odontopediatria da FORP-USP durante a pesquisa, continuarão sendo atendidos normalmente.  

- Todos os dados obtidos foram armazenados em arquivos digitais, com acesso restrito aos responsáveis pela pesquisa.  

- Ao final da pesquisa, todo material foi mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e 

orientações do CEP/ENSP. 

- Os responsáveis pelos participantes da pesquisa possuem liberdade de recusar o seu envolvimento, assim como de 

retirá-lo a qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. 

- Há garantia de indenizações em caso de danos diretos ou indiretos, imediatos ou tardios sofridos no decorrer da 

participação na pesquisa. Os pesquisadores se comprometem a prestar assistência sendo os participantes acompanhados 

e tratados pelo pesquisador, apesar desse estudo, oferecer risco mínimo a saúde geral do participante da pesquisa.  

- Foi mantido sigilo quanto à identidade de todos os participantes na divulgação e publicação dos dados da pesquisa. 

- A pesquisa só poderá ser interrompida após análise e manifestação, por parte do Comitê de Ética Institucional que a 

aprovou. A descontinuidade poderá ser imediata em casos de justificada urgência em benefício de seus participantes.  

Esse documento foi elaborado em 2 vias de igual teor, devendo ser rubricado em todas as suas páginas e assinado na 

última página pelo pesquisador responsável e pelo participante da pesquisa, ficando uma via com o pesquisador 

responsável e outra com o participante da pesquisa ou seu responsável. 
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- O responsável pelo participante da pesquisa terá um tempo de 72h para assinar o termo de consentimento, para refletir 

(pensar), consultando (perguntando), se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-lo na tomada 

de decisão livre e esclarecida. 

 

- Os responsáveis pelos participantes da pesquisa poderão entrar em contato com o pesquisador responsável Prof. Dr. 

Paulo Nelson Filho pelo telefone (16) 3602-3995 ou por meio do endereço Av. do Café, S/N, Monte Alegre, 14040-

904, Ribeirão Preto, SP.  

Qualquer reclamação e ou insatisfação por parte dos participantes da pesquisa durante a pesquisa poderá ser informada 

a Secretária do Comitê de Ética em Pesquisa da FORP Marcela Scatolin Calache, pelo telefone (16) 3602- 0493. Horário 

de atendimento: das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, desde que se identifique, seu nome foi mantido em anonimato. 

 Declaro que fui devidamente esclarecido (a) (de forma oral e escrita) e estou ciente (certo) de que esta pesquisa 

tem como pesquisador responsável a pós-graduanda Kátia Regina Felizardo Vasconcelos (92) 99128-3445 e a 

pesquisadora orientadora a Prof. Dr. Paulo Nelson Filho (16) 3602-3995. Assino este documento de livre e espontânea 

vontade, estando ciente (certo) do seu conteúdo. 

 Eu,____________________________________________________________, responsável por 

_______________________________________________________________, autorizo a coleta de saliva do 

participante, bem como seu depósito, armazenamento e utilização do material biológico e coleta de dados para esta 

pesquisa ou sua utilização futura para outras pesquisas. O uso da mesma amostra estará condicionada à apresentação de 

um novo projeto de pesquisa a ser analisado e aprovado pelo Sistema CEP/CONEP e terei que assinar outro termo de 

consentimento (TCLE) específico, caso queira participar de um novo estudo . 

Declaro que li, compreendi e concordo com o presente Termo e, por isso, assino este documento. 

 

____________________________________ 

P.G. Márcio Lamgbeck Castelo Branco 

CPF: 669.898.842-15 

____________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Nelson Filho 

 CPF: 293.250.318-92 

______________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo participante da pesquisa                        
CPF: _________________________      

 RG:__________________________ 
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ANEXO 2 

TERMO DE ASSENTIMENTO (Resolução nº 466/2012 CNS) 

 

Nós, Pós-graduando Márcio Lamgbeck Castelo Branco e Prof. Dr.Paulo Nelson Filho, pesquisadores responsáveis 

pelo projeto “ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTRÔGENO E POLIMORFISMO NO RECEPTOR DO ESTRÔGENO 

COM GENGIVITE NA ADOLESCÊNCIA”  estamos convidando o (a) participante da pesquisa (a) 

______________________________________________________________________________, sob 

responsabilidade de________________________________________________________, 

RG:__________________________, CPF _______________________a participar do desse projeto que foi feito 

na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. 

O objetivo do estudo foi:  

- Avaliar polimorfismo no receptor de estrógeno com gengivite na adolescência. 

- Este trabalho é importante e poderá ser publicado em jornais, revistas e/ou congressos no país e no exterior. 

- O bochecho com soro fisiológico não vai prejudicar a saúde do participante da pesquisa.  

- Haverá acompanhamento do participante da pesquisa durante toda a pesquisa. 

- O participante da pesquisa terá liberdade de não participar da pesquisa, assim como parar de participar, sem que 

ele seja prejudicado. 

- Há garantia de indenizações, caso ocorram danos diretos ou indiretos, imediatos ou tardios sofridos no decorrer 

da participação da pesquisa. Os pesquisadores se comprometem a prestar assistência, sendo os participantes 

acompanhados e tratados pelo pesquisador, apesar desse estudo oferecer risco mínimo à saúde geral do participante 

da pesquisa.  

  Declaro que fui devidamente esclarecido (a) (de forma oral e escrita) e estou certo de que esta 

pesquisa tem como pesquisador responsável a pesquisadora Profa. Dra. Paulo Nelson Filho (16) 3602-3995. 

Assino este documento de livre e espontânea vontade, estando ciente (certo) do seu conteúdo.   Declaro que li, 

compreendi e concordo com o presente Termo, por isso assino este documento. 

 

 

____________________________________ 

P.G. Márcio Lamgbeck Castelo Branco 

CPF: 669. 898.842-15 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Nelson Filho 

 CPF: 293.250.318-92 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo participante da pesquisa                        

CPF: _________________________      

 RG:__________________________ 
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 ANEXO 3 

FICHA DE ANAMNESE E EXAME BUCAL 

 

Prontuário NO.: ____________              NO da coleta: __________                                                                  

DATA:_____/_____/______              SÉRIE_______                                                                                         

 

1.ANAMNESE 

Nome da criança:______________________________________________________  

Data nasc.:____/____/_____ Sexo: F(  )M(  )                        Cor da criança: ___________ 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________Cidade:_________________UF:_____ CEP:________________ 

Tel.:______________ Cel.:_____________ Trab:______________Recado:_____________  

Mãe:____________________________________Idade:_____cor: __________Escolaridade:____________ 

Pai:_____________________________________Idade_____ cor: __________Escolaridade:____________ 

Número de irmãos:_______   Número de irmãs:________   idades:____________________________ 

 

2.HISTÓRIA MÉDICA 

A MÃE DURANTE A GRAVIDEZ (GESTAÇÃO): 

A mãe durante a gravidez recebeu acompanhamento pré-natal? (   )Sim    (   )Não                       

a) A mãe durante a gravidez fumou? (  )Sim     (  )Não    

b) A mãe durante a gravidez fez uso de Vitaminas? (  )Não   (  ) Não Sabe    (  )Sim: Quais?____________________ 

c) A mãe durante a gravidez fez uso de cálcio?   (  )Não       (  ) Não Sabe    (  )Sim: Qual?____________________ 

d) A mãe durante a gravidez fez uso de algum remédio? (  )Não     (  ) Não Sabe    (   )Sim: 

Quais?____________________ 

A criança tem algum problema de saúde?   (   ) Não  (   )Sim: 

Qual?__________________________________________________ 

(ex: Asma, bronquite, herpes labial) 

A criança já foi ao dentista antes? (  )Sim     (  )Não    

 

3. HÁBITOS DE DIETA: 

A criança mamou no peito (Leite materno/amamentação natural)? (   )Sim   (   )Não    (   ) não sabe  Até 

quando?______________ 

Tomou mamadeira?(   )Sim      (   )Não  (   ) Não sabe       

Mamadeira com o que? ________________ Até quando?_____________ 

Consome muito doce entre as refeições? (   )Não    (   )Sim       
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Já usou chupeta?   (   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) pouco;  Até que 

idade?______________ 

Já chupou o dedo?(   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) pouco;  Até que 

idade?______________ 

Já roeu unha?        (   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) pouco;  Até que 

idade?______________ 

Faz algum barulho rangendo os dentes? (   )Não (   )Sim; (   )Durante o dia (   )Durante a noite (   )Dia e noite; Até 

que idade?_____ 

 

4. HÁBITOS DE HIGIENE: 

Quem escova o dente do seu filho (   )ele mesmo  (   ) responsável (pai, mãe)     (   )tanto a criança quanto o 

responsável  

Quantas vezes a criança escova os dentes por dia?___________       Escova antes de dormir?  (   )Não   (   )Sim                     

Usa fio dental? (   ) Não      (   ) Sim:  (   ) De vez em quando      (   ) Todo dia 

 

5. USO DE FLUORETOS: 

A pasta de dentes que seu filho usa é: (   ) de adulto (   ) infantil   Marca da pasta de 

dentes:______________________ 

Seu filho ingere a pasta de dentes? (   )Não   (   )Sim   

Seu filho faz bochechos: (   ) não       (   ) sim     Marca: ____________________ Quem prescreveu__________ 

 

EXAME CLÍNICO: 

Mordida Aberta anterior: (  ) Ausente     (   ) Leve      (   ) Moderada    (   ) Grave 

Mordida Cruzada posterior(  ) Ausente (  )Unilateral     (   ) Bilateral 

Mordida Cruzada anterior: (  ) Ausente     (   ) Presente     Quais 

dentes?____________________________________________ 
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ANEXO 4 

FICHA PERIODONTAL 

 

 


