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RESUMO 

 
 A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória que afeta os tecidos 

de suporte do dente tendo como principal sequela a reabsorção óssea. A 

identificação do sistema RANK-RANKL-OPG como mediador final da 

osteoclastogênese revelou que a homeostase óssea é dependente do equilíbrio 

entre RANKL e OPG. A mensuração destes biomarcadores permite a real 

compreensão do estado inflamatório presente na periodontite crônica. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar a relação RANKL/OPG no fluido gengival de sítios ativos 

e inativos de portadores de periodontite crônica inseridos em um programa de 

terapia periodontal de suporte e compará-las com o grupo controle. Para avaliação 

da relação RANKL/OPG sessenta amostras foram coletadas de 30 pacientes com 

periodontite crônica em manutenção periodontal com intervalos de 3 a 6 meses 

entre as consultas de acompanhamento. O grupo controle contou com a participação 

de 15 indivíduos com periodonto normal. As concentrações de RANKL e OPG foram 

mensuradas através de um imunoensaio baseado na tecnologia xMAP (Milliplex 

MAP kit, Millipore, EUA) e um sistema de luminometria de fluxo Luminex 200 

(Luminexcorp, EUA). A análise da relação RANKL/OPG intra-paciente não 

evidenciou diferença estatisticamente significativa (P> 0,05; teste de Kruskal-Wallis e 

teste de múltiplas comparações de Dunn). Houve diferença estatisticamente 

significativa (P=0,0048; Kruskal-Wallis test e teste de múltiplas comparações de 

Dunn) entre a relação RANKL/OPG de sítios ativos do grupo teste e o grupo 

controle. O programa de terapia periodontal de suporte parece ser capaz de 

controlar a progressão da periodontite crônica mantendo os níveis de RANKL e OPG 

compatíveis com saúde. 
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ABSTRACT 

 Periodontal disease is an infectious and inflammatory disorder that affects the 

tooth support tissues having as main sequel the osseous resorption. The 

identification of the RANK-RANKL-OPG system as an osteoclastogenesis 

final mediator revealed that bone homeostasis depends on the balance between 

RANKL and OPG. The measurement of these biomarkers allows a real 

comprehension of the inflammatory state in the chronic periodontitis. The aim of this 

research was evaluate the RANKL/OPG relation in the gingival crevicular fluid of 

active and inactive sites of chronic periodontitis carriers introduced in a periodontal 

therapy support program and compare them with a control group. In order to evaluate 

the RANKL/OPG relation sixty samples were collected from 30 patients with chronic 

periodontitis in periodontal maintenance with 3 to 6 months intervals between the 

follow-up appointments. The control group included 15 people with normal 

periodontium. RANKL and OPG concentrations were measured through an 

immunoassay based on xMAP technology (Milliplex MAP kit, Millipore, EUA) and a 

flow luminometry system 200 (Luminexcorp, EUA). The intra-patient RANKL/OPG 

relation analysis did not show statistically significant distinction (P> 0,05; Kruskal-

Wallis test and Dunn test ). There was a statistically significant distinction in between 

the RANKL/OPG relation of active sites of the test group and the control group (P> 

0,05; Kruskal-Wallis test and Dunn test) . The support periodontal therapy program 

seems to be capable to control the chronic periodontitis progression keeping the 

RANKL and OPG levels health compatibles.  
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I - INTRODUÇÃO  

  

 A doença periodontal é uma lesão inflamatória resultante da interação entre 

microorganismos específicos do biofilme oral e a resposta imune do hospedeiro 

(TAUBMAN, KAWAI & HAN, 2007), sendo caracterizada por uma progressiva 

destruição dos tecidos de suporte do dente (ARMITAGE, 1999). 

 O dano tecidual presente na periodontite crônica pode ser resultado de curtos 

intervalos de intensa atividade destrutiva ou de uma lenta progressão da doença 

(ARMITAGE, 1999). Fatores genéticos e ambientais regulam a expressão da 

periodontite crônica em indivíduos susceptíveis (KINANE & MARSHALL, 2001). 

 O desequilíbrio da relação microorganismos/hospedeiro promove a super 

expressão de citocinas pró-inflamatórias com progressiva destruição dos tecidos 

periodontais (LU et al, 2006). Como consequência, presença de bolsa periodontal, 

mobilidade dentária, perda de inserção clínica e reabsorção horizontal dos 

processos alveolares são alguns dos sinais da evolução da periodontite crônica 

(CARRANZA et al, 2007). O dano irreversível aos tecidos periodontais de suporte 

pode conduzir à perda do elemento dentário (GARLET et al, 2004).  

 A dinâmica do metabolismo ósseo nos processos de reabsorção óssea vem 

sendo melhor compreendida após a identificação do sistema ativador do receptor 

kappa B (RANK), do receptor ativador do fator nuclear kappa B ligante (RANKL) e da 

osteoprotegerina (OPG). O equilíbrio desta via de sinalização tem se mostrado 

essencial para a homeostase óssea (COCHRAN, 2008). 

 A atividade biológica exercida pela OPG promove a regulação do 

remodelamento ósseo por meio da modulação da diferenciação e da ativação dos 

Introdução Introdução 
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osteoclastos (SIMONET et al, 1997 e YASUDA et al, 1998). Por outro lado, RANKL 

estimula a atividade dos osteoclastos e inibe a apoptose dos mesmos favorecendo, 

assim, a osteoclastogênese (FULLER et al,1998 e YASUDA et al, 1998). 

 Inúmeras pesquisas têm sido realizadas a fim de avaliar os níveis de RANKL 

e OPG em indivíduos portadores de periodontite e suas possíveis correlações com a 

progressão da doença (LIU et al, 2003; CROTTI et al, 2003; VERNAL et al, 2004; 

MOGI et al, 2004; GARLET et al, 2004; LU et al, 2006; BOSTANCI et al, 2007 A e B; 

WARA-ASWAPATI et al, 2007; SAKELLARI, MENTI & KONSTANTINIDIS, 2008; 

SILVA et al, 2008; DEREKA et al, 2010 e BOSTANCI et al, 2011). 

 Estudos têm demonstrado que a terapia periodontal de suporte (TPS) 

apresenta efeitos benéficos quanto à manutenção dos tecidos periodontais quando 

realizada em intervalos de tempo regulares de acordo com as condições clínicas 

apresentadas pelo paciente (CHAMBRONE & CHAMBRONE, 2006; LINDHE, LANG 

& KARRING, 2010 e CHAMBRONE et al, 2010). 

 Sendo a perda de tecido ósseo alveolar uma das principais e mais prejudiciais 

consequências da periodontite crônica, a compreensão do exato mecanismo que 

regula o metabolismo ósseo humano, tem sido assunto de grande interesse no 

cenário científico mundial. Entretanto, ainda há carência de dados disponíveis na 

literatura sobre as concentrações de RANKL e OPG em pacientes portadores de 

periodontite crônica inseridos em um programa de TPS. 

 
 
 
 
 
 

Introdução 
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II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. DOENÇA PERIODONTAL 

 A doença periodontal (DP) é uma doença infecto-inflamatória que afeta os 

tecidos de suporte do dente (ARMITAGE, 2004) em decorrência do desequilíbrio 

entre os agentes periodontopatogênicos e o sistema imune do hospedeiro. 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum são 

alguns dos principais patógenos da doença periodontal (STEIN et al, 2010 e BRAGA 

et al, 2010). A incapacidade do hospedeiro em restringir o processo inflamatório 

pode culminar com a perda do elemento dentário. 

 O Programa de Saúde Bucal do Brasil (PSB, 2003) estima que 

aproximadamente 50% dos brasileiros inseridos na faixa etária de 35 a 44 anos 

apresentam alguma forma de doença periodontal. 

 Segundo a Academia Americana de Periodontia (AAP, 2005), cerca de 50% 

dos adultos afetados pela periodontite apresentam a doença na sua forma 

moderada. A instituição revelou, ainda, que cerca de 5 a 15% dos indivíduos 

apresentam periodontite severa generalizada. 

 A periodontite crônica (PC) é a forma mais prevalente das periodontites 

(CARRANZA et al, 2007), e acomete principalmente adultos. A PC apresenta 

variado padrão microbiano, podendo progredir de forma lenta ou em surtos de 

intensa atividade destrutiva. Irritantes locais como presença de cálculos 

subgengivais e restaurações desadaptadas podem modular o grau de severidade da 

doença. Fatores sistêmicos, estresse emocional e tabagismo também apresentam 

Revisão de Literatura Revisão de Literatura 
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correlação com a progressão da PC (ARMITAGE, 1999 e ARMITAGE, 2004). 

 A PC apresenta determinados padrões clínicos, podendo ser do subtipo 

localizada quando menos de 30% dos sítios estão afetados ou, generalizada quando 

o número de sítios acometidos pela doença é superior a 30% (ARMITAGE, 2004). 

 Os diferentes graus de destruição tecidual observados na PC são derivados 

da complexa interação entre a microbiota oral e a resposta do hospedeiro, incluindo 

fatores genéticos e ambientais que contribuem com variação individual da doença 

(KINANE & MARSHALL, 2001). 

 Indivíduos susceptíveis podem apresentar respostas imune-inflamatórias 

exacerbadas ou ineficazes, moduladas por fatores genéticos e diretamente 

proporcionais ao grau de severidade da doença periodontal (SCHENKEIN & VAN 

DYKE, 1994). 

 Diversos fatores como o tabagismo (CALSINA, RAMON e ECHEVERRIA, 

2002; JOHNSON & HILL, 2004; BERGSTROM, 2004; BUDUNELI et al, 2009 e 

TANG, FITZSIMMONS & BARTOLD, 2009), diabetes mellitus (SKREPCINSKI & 

NIENDORFF, 2000; MEALEY & OATES, 2006; DUARTE et al, 2007 e BASCONES-

MARTINEZ et al, 2011), idade, sexo (WAGNER, 2007 e AAP, 2005) e polimorfismos 

em genes específicos (BRITO JR et al, 2004 e HOÇOYA & JARDINI, 2010) têm 

apresentado relação com o risco potencial de desenvolvimento de periodontite.  

 A PC se manifesta clinicamente pela presença de sangramento à sondagem, 

bolsa periodontal, perda de inserção clínica e perda óssea. Atualmente, estes 

parâmetros têm sido utilizados no diagnóstico da doença, em conjunto com o estudo 

de biomarcadores inflamatórios presentes no fluido gengival (FG), possibilitando um 

diagnóstico mais preciso da atividade de doença (AAP, 2005). 

Revisão de Literatura 
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 O tratamento da PC consiste inicialmente de uma fase denominada terapia 

básica periodontal (TBP). Nesta etapa, medidas terapêuticas como instrução de 

higiene oral (IHO), raspagem e alisamento radiculares e remoção de fatores de 

retenção de placa são implementadas com o intuito de controlar a evolução do 

processo inflamatório. Ao término desta primeira fase, os pacientes são reavaliados 

quanto à atividade da doença, podendo iniciar terapia cirúrgica complementar, caso 

ainda haja áreas ativas (CARRANZA et al, 2007 e LINDHE,LANG & KARRING, 

2010). 

 Diante do controle do processo inflamatório dos sítios ativos, o programa de 

terapia periodontal de suporte é instituído. A importância da inclusão dos portadores 

de PC em um programa de TPS foi ratificada por diversos estudos (CHAMBRONE & 

CHAMBRONE, 2006; CARRANZA et al, 2007; LINDHE, LANG & KARRING, 2010 e 

CHAMBRONE et al, 2010). Segundo os autores para que haja benefícios de longo 

prazo são necessárias consultas rotineiras de suporte periodontal, com o intuito de 

conter a perda de tecido ósseo e de inserção conjuntiva, principais sequelas da DP.  

 

 2. O PROCESSO DE REABSORÇÃO ÓSSEA 

 

 2.1. Biologia da Reabsorção Óssea 

 O osso é um tecido dinâmico permanentemente renovado através do 

processo de remodelação óssea (HOFBAUER & HEUFELDER, 2001 e COEN et al, 

2002), que consiste em reabsorção e deposição de novo osso de forma sequencial 

(BRANDSTROM et al, 2001 e TROUVIN & GOEB, 2010).  

 A reabsorção óssea é um processo de múltiplas etapas altamente 
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organizadas que consistem em proliferação de precursores de osteoclastos 

imaturos, diferenciação e maturação celular com consequente degradação das 

matrizes orgânicas e inorgânicas do osso (TEITELBAUM, 2000). 

 Os osteoclastos são células multinucleadas, derivadas de precursores 

hematopoiéticos pertencentes à linhagem monócito/macrófago (TEITELBAUM, 

2000; GALLAGHER, 2008 e BOYCE & XING, 2008). 

 Os osteoblastos são derivados de células-tronco mesenquimais pluripotentes 

sendo os responsáveis pela formação de novo tecido ósseo (HOFBAUER & 

HEUFELDER, 2001) desempenhando assim, um papel fundamental na homeostase 

óssea (KHOSLA, 2001).  

 A diferenciação e maturação dos osteoclastos é dependente de diversas 

citocinas inflamatórias, fatores de crescimento e hormônios tais como : interleucinas 

(IL) 1, IL-7, IL-17, Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α), Fator Estimulante de 

Colônia de Macrófago (M-CSF) e paratormônio - PTH (TROUVIN & GOEB, 2010). 

Os osteoblastos estimulados por estes mediadores químicos, aumentam a 

expressão de RANKL, que se ligará ao receptor RANK presente na membrana de 

osteoclastos, favorecendo a reabsorção óssea (COCHRAN, 2008).  

 

 2.2. O sistema RANK/RANKL/OPG na fisiologia óssea 

 O reconhecimento do exato mecanismo que regula o metabolismo ósseo foi 

possível através da identificação dos componentes moleculares que guiam a 

reabsorção óssea. RANK, RANKL e OPG são membros da superfamília do fator de 

necrose tumoral (TNF) e são considerados os mediadores chave da 

osteoclastogênese (KHOSLA, 2001; BOYCE & XING, 2008; TROUVIN & GOEB, 

Revisão de Literatura 
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2010 e PIVONKA et al, 2010). 

 Dois estudos independentes identificaram uma proteína capaz de bloquear a 

reabsorção óssea nomeando-a de OPG, proteína protetora do osso, também 

chamada de Fator Inibidor da Osteoclastogênese – OCIF (SIMONET et al, 1997 e 

TSUDA et al, 1997).  

 A OPG é um peptídeo constituído por 380 aminoácidos ( SIMONET et al, 

1997 e YASUDA et al, 1998) sendo secretado como uma proteína solúvel que atua 

em ambiente extracelular (KHOSLA, 2001; TYROVOLA et al, 2008 e TROUVIN & 

GOEB, 2010)  

 A OPG é sintetizada pelas células do estroma da medula óssea, por 

osteoblastos, por células dendríticas do sistema imune e por células musculares 

lisas da parede vascular (BOYCE & XING, 2008 e TROUVIN & GOEB, 2010). Sua 

expressão também é observada em diversos tecidos incluindo coração, rins, fígado 

(BOYCE & XING, 2008), pulmões, estômago, intestino, cérebro, medula espinhal, 

glândula tireóide e ossos (SIMONET et al 1997; YASUDA et al 1998 e WADA, 2001).  

 SIMONET et al (1997), realizaram vários experimentos in vivo e in vitro com o 

objetivo de compreender a atividade exercida por esta proteína. Ratos transgênicos 

com altos níveis de OPG desenvolveram osteopetrose, patologia caracterizada pelo 

aumento da densidade óssea em consequência à menor atividade osteoclástica. 

KEARNS, KHOSLA & KOSTENUIK (2008), também desenvolveram estudos em 

roedores e seus resultados corroboraram com os dados divulgados por SIMONET et 

al (1997). Os autores mencionaram ainda que a deficiência de OPG promoveu a 

ocorrência de osteoporose severa. A administração de OPG recombinante em ratos 

sadios ocasionou o aumento da massa óssea. Quando empregada em ratas 

ovariectomizadas evitou a perda óssea de forma similar a alcançada com o uso de 
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bifosfonatos (SIMONET et al, 1997). O uso de OPG recombinante em um modelo de 

periodontite experimental, desenvolvido em ratos, foi capaz de conter a perda óssea 

alveolar, confirmando assim o papel modulador da OPG na osteoclastogênese (JIN 

et al, 2007). 

 Outras pesquisas demonstraram que ratos com baixos níveis de OPG 

desenvolveram osteoporose pela intensa atividade osteoclástica (BUCAY et al, 1998 

e MIZUNO et al, 1998). Estudos atuais desenvolvidos em roedores ratificaram a 

maior atividade osteoclástica em decorrência da menor taxa de expressão de OPG 

(HASEGAWA et al, 2011).  

 Outros estudos demonstraram que a atividade biológica exercida pela OPG 

promove a regulação do remodelamento ósseo através da inibição da diferenciação, 

sobrevivência e fusão osteoclástica, assim como, estimula a apoptose de 

osteoclastos reduzindo a capacidade de reabsorção óssea (SIMONET et al, 1997; 

YASUDA et al, 1998; KHOSLA, 2001; TYROVOLA et al, 2008 e PIVONKA et al, 

2010). 

 Em 1998, YASUDA et al, identificaram os demais componentes deste 

sistema, RANKL e RANK, que participam ativamente do processo de reabsorção 

óssea. RANK é expresso na superfície de osteoclastos e de seus precursores 

(BOYCE & XING, 2008 e PIVONKA et al, 2010), células dendríticas e células T 

ativadas (BOYCE & XING, 2008). O RANKL pode ser encontrado na forma solúvel 

ou ligada à membrana, forma mais comum. RANKL é expresso no tecido ósseo, 

medula óssea, linfonodos, timo, baço (KHOSLA, 2001 e BOYCE & XING, 2008), 

células T ativadas e osteoblastos (LIU et al, 2010). 

 YASUDA et al (1998), identificaram a presença de RANKL na membrana de 

osteoblastos e em células do estroma confirmando sua participação na sinalização 
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da reabsorção óssea e na diferenciação de pré-osteoclastos em osteoclastos. O 

processo da osteoclastogênese é dependente de uma complexa interação entre 

osteoblastos e/ou células do estroma com células progenitoras de osteoclastos 

(BOYCE & XING, 2008). 

 Pesquisadores demonstraram que RANKL sinalizava para RANK, um receptor 

transmembrana tipo I, expresso em células precursoras de osteoclastos, células da 

linhagem macrófagos/monócitos, osteoclastos maduros e células dendríticas 

(KHOSLA, 2001 e TANAKA et al, 2005). A interação RANKL/RANK (figura 1) 

estimula a diferenciação de pré-osteoclastos e a atividade dos osteoclastos maduros 

com consequente reabsorção do tecido ósseo (LIU et al, 2010).  

 Experimentos realizados em roedores confirmaram que a deficiência na 

expressão de RANK e RANKL culmina com o desenvolvimento da osteopetrose em 

decorrência do bloqueio da atividade osteoclástica (BOYCE & XING, 2008). 

 A OPG foi capaz de regular o processo de reabsorção óssea, pois sua alta 

afinidade à RANKL bloqueia a interação RANKL/RANK (figura 2) impedindo uma 

maior atividade osteoclástica (LIU et al, 2010). 
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 Figura 1. Interação RANK/RANKL com consequente ativação da osteoclastogênese  

 (COCHRAN, 2008). 

 Figura 2. Inibição da interação RANK/RANKL pela OPG, reduzindo a atividade osteoclástica 

 (COCHRAN, 2008). 
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2.3. RANK/RANKL/OPG nas Doenças Ósseas Sistêmicas 

 O desequilíbrio do sistema RANK/RANKL/OPG está diretamente relacionado 

às doenças que se manifestam clinicamente pela perda de tecido ósseo 

(HOFBAUER & HEUFELDER, 2001; BOYCE & XING, 2008; LIU et al, 2010 e 

PIVONKA et al, 2010).  

 Estudos têm sido realizados para uma melhor compreensão do papel 

desempenhado pelos mediadores da reabsorção óssea e, os resultados obtidos 

demonstram um desequilíbrio nos níveis de RANKL e/ou OPG em diversas 

patologias (HOFBAUER & SCHOPPET, 2004) como: osteoporose pós-menopausa 

(KAUNITZ et al, 2009 e MITCHNER & HARRIS, 2009), osteoporose induzida por 

glicocorticóides (WASILEWSKA, RYBI-SZUMINS & ZOCH-ZWIERZ, 2010 e 

RAUCH, 2011), hiperparatireoidismo (NAKCHBANDI et al, 2008), artrite reumatoide 

(WALSH & GRAVALLESE, 2010 e LEIBBRANDT & PENNINGER, 2010), mieloma e 

tumores malignos – mama e próstata – (BUCKLE et al, 2010) e doenças 

cardiovasculares (LIEB et al, 2010). 

2.4. RANK/RANKL/OPG nas doenças periodontais 

 O papel desempenhado por RANK, RANKL e OPG na doença periodontal tem 

sido alvo de inúmeras pesquisas. TENG et al (2000), descreveram o envolvimento 

de RANKL e OPG na periodontite através de um modelo animal. Neste modelo, altos 

níveis de RANKL foram correlacionados com atividade de doença, enquanto um 

aumento da expressão de OPG inibiu a atuação de RANKL modulando a 

homeostase óssea. Posteriormente, MAHAMED et al (2005) e JIN et al (2007) 

ratificaram esses dados em seus estudos em modelos animais subsequentes.  

 Vários estudos clínicos em humanos foram desenvolvidos a fim de analisar as 
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concentrações de RANKL e OPG em tecidos gengivais e/ou no fluido gengival nas 

diferentes condições periodontais. Dentre eles, CROTTI et al (2003), avaliaram a 

concentração de RANKL e OPG em tecidos gengivais de portadores de periodontite 

crônica e compararam as taxas encontradas com os valores expressos em tecidos 

gengivais de pacientes saudáveis. A análise semi quantitativa demonstrou uma 

maior expressão de RANKL nos tecidos doentes em associação a uma redução de 

OPG (RANKL/OPG= 3,33/1,89), enquanto os tecidos sadios apresentaram uma 

relação inversa (RANKL/OPG= 1,8/4,0).  

 A expressão gênica de RANKL e OPG foi estudada por meio da Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) em tecidos gengivais de pacientes com periodontite 

moderada, avançada e indivíduos saudáveis. A avaliação da relação RANKL/OPG 

se apresentou elevada em indivíduos com periodontite moderada e avançada em 

comparação aos pacientes saudáveis – razão RANKL/OPG de 1,01, 1,04 e 0,79, 

respectivamente. O estudo, através da hibridização in situ, determinou a presença 

do RNAm de RANKL expresso em células inflamatórias, principalmente linfócitos e 

macrófagos (LIU et al, 2003). 

 GARLET et al (2004), também analisaram a presença do RNAm de RANKL e 

OPG por meio de PCR. Biópsias de tecidos gengivais de pacientes com PC e 

periodontite agressiva (PA) foram avaliados quanto à presença destes 

biomarcadores e comparados aos tecidos saudáveis. Uma maior expressão de 

RANKL em ambas as formas de periodontite foi observada, quando comparado aos 

tecidos saudáveis. A concentração de OPG se apresentou equilibrada entre os 

grupos. Os níveis de RANKL foram semelhantes tanto na  PC quanto na PA, porém 

a expressão de OPG foi superior na PC.  

 LU et al (2006), quantificaram a presença de RANKL e OPG no FG e tecidos 
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periodontais de pacientes com diferentes formas de periodontite (inicial, moderada, 

avançada e sítios saudáveis de pacientes doentes) . Os níveis de RANKL e OPG no 

FG foram mensurados através do ensaio imunoenzimático (ELISA) e o teste revelou 

maiores concentrações de RANKL e reduzidas taxas de OPG em sítios doentes. A 

presença de células positivas para RANKL e OPG no tecido gengival foram 

avaliados por imunohistoquímica. Células positivas para RANKL estavam 

significativamente distribuídas nas zonas de doença ativa. No entanto, OPG 

apresentou uma pequena distribuição mesmo em tecidos sadios.  

 Outro estudo comparou os níveis de RANKL e OPG presentes em tecidos 

sadios e com PC através da PCR. O grupo teste apresentou maiores níveis do 

RNAm de RANKL assim como uma maior relação RANKL/OPG quando comparado 

ao grupo controle. Os autores correlacionaram a expressão de RANKL com o 

aumento do número de Porphyromonas gingivalis em sítios acometidos pela doença 

(WARA-ASWAPATI et al, 2007).  

 BOSTANCI et al (2007 A), também investigaram a expressão do RNAm de 

RANKL e OPG por meio de PCR em vários grupos (saudável, gengivite, periodontite 

crônica, periodontite agressiva generalizada e pacientes com periodontite crônica 

submetidos a terapia imunossupressora). Os autores concluíram que todas as 

formas de periodontite exibiram uma forte expressão de RANKL, assim como uma 

maior relação RANKL/OPG. RANKL foi positivamente correlacionado com os 

parâmetros clínicos: profundidade clínica de sondagem, nível de inserção clínica, 

sangramento à sondagem e presença de placa bacteriana. Em adição, os pacientes 

sob terapia imunossupressora apresentaram uma maior concentração de OPG, 

quando comparado ao grupo PC. 

 Outro estudo clínico determinou os níveis do RNAm de RANKL e OPG nos 
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tecidos periodontais de pacientes com periodontite crônica avançada após a 

realização de tratamento periodontal não cirúrgico e comparou os dados obtidos 

com os de indivíduos saudáveis. RANKL e OPG se apresentaram reduzidos nas 

amostras com doença periodontal em comparação aos saudáveis de modo 

estatisticamente significante. Tecidos gengivais com doença ativa revelaram uma 

menor concentração do RNAm de RANKL em comparação ao nível do RNAm de 

OPG. A relação RANKL/OPG foi ligeiramente aumentada na periodontite crônica em 

relação aos pacientes saudáveis, porém sem significância estatística (DEREKA et al, 

2010). 

 Ensaios clínicos utilizando o FG têm sido realizados com frequência por ser 

um método minimamente invasivo além de permitir a quantificação de 

biomarcadores e componentes celulares (CHAMPAGNE et al, 2003). 

 MOGI et al (2004), avaliaram pelo ELISA a presença de RANKL e OPG no FG 

de pacientes saudáveis, com periodontite leve, moderada e severa. Altos níveis de 

RANKL em associação a pequenas concentrações de OPG foram observados em 

pacientes com periodontite. A relação RANKL/OPG foi significativamente elevada 

nas formas de periodontite quando comparado ao grupo controle. A forma leve de 

periodontite apresentou maiores níveis de RANKL visto que, segundo os autores, a 

evolução da doença culmina com reabsorção óssea, o que justificaria a menor 

concentração destes biomarcadores liberados no FG.  

 Pacientes portadores de periodontite crônica não tratada e indivíduos 

saudáveis (controle) foram selecionados para mensuração da quantidade total de 

RANKL presente no FG pelo ELISA. O estudo intra-paciente revelou que sítios 

ativos apresentaram uma maior concentração de RANKL, quando comparado à 

áreas inativas, assim como o grupo controle (VERNAL et al, 2004). 
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 BOSTANCI et al (2007 B), compararam os níveis totais de RANKL, OPG e a 

relação RANKL/OPG no FG de pacientes saudáveis (controle) e com doença 

periodontal (gengivite, periodontite crônica, periodontite agressiva generalizada e 

pacientes com periodontite crônica sob terapia imunossupressora). O grupo controle 

e gengivite apresentaram as menores taxas de RANKL, porém sua presença foi 

marcante nas 3 formas de periodontite. OPG se apresentou maior na saúde quando 

comparado aos demais grupos estudados. A relação RANKL/OPG foi 

significativamente superior nas periodontites, quando comparada ao controle e ao 

grupo gengivite. 

 O papel exercido por RANKL na saúde e doença periodontal, sua correlação 

com parâmetros clínicos e importantes patógenos periodontais foi investigado 

através das análises do FG e microbiológica. Os níveis de RANKL foram elevados 

na periodontite crônica e o estudo não observou correlação positiva com os 

parâmetros clínicos avaliados (profundidade clínica de sondagem, nível de inserção 

clínica e sangramento à sondagem). Os autores relataram haver uma correlação 

positiva entre a expressão de RANKL com Treponema denticola e Porphyromonas 

gingivalis (SAKELLARI, MENTI & KONSTANTINIDIS, 2008) 

 SILVA et al (2008), mensuraram a quantidade total de RANKL presente no FG 

de pacientes com periodontite crônica moderada ou severa. Amostras do FG foram 

coletadas em áreas com atividade de doença e áreas sadias presentes no mesmo 

paciente. A análise dos dados revelou um aumento significativo da expressão de 

RANKL nos sítios doentes. O estudo microbiológico demonstrou uma maior 

proporção de Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e Aggregatibacter 

actinomycetencomitans nas regiões acometidas pela doença. 

 Um estudo recente monitorou por 4 meses as alterações quantitativas de 
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RANKL, OPG e a relação RANKL/OPG no FG de pacientes submetidos a um 

tratamento periodontal não cirúrgico. A terapia periodontal não foi capaz de alterar 

as concentrações totais de RANKL e OPG nos indivíduos com periodontite crônica, 

assim como a relação RANKL/OPG se manteve inalterada, mesmo tendo sido 

observado uma melhora nos parâmetros clínicos avaliados - profundidade clínica de 

sondagem, nível de inserção clínica, sangramento à sondagem e índice de placa 

(BOSTANCI et al, 2011). 

 A associação entre PC e diabetes também tem sido investigada. DUARTE et 

al (2007), analisaram a expressão do RNAm de RANKL e OPG por meio de PCR. 

Os autores observaram um menor nível de OPG em pacientes diagnosticados com 

PC e diabetes. Consequentemente, uma maior relação RANKL/OPG foi observada. 

Segundo os autores, o estado diabético pode promover o desequilíbrio no sistema 

RANK/RANKL/OPG em favor da osteoclastogênese. 

 Outro estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as concentrações de 

RANKL e OPG em indivíduos tabagistas e com PC. A mensuração destes 

biomarcadores no FG revelou haver uma menor expressão de OPG e uma relação 

RANKL/OPG elevada, o que poderia explicar o aumento da perda óssea na PC 

associada ao tabagismo, visto que, os níveis de OPG são inversamente 

proporcionais à quantidade de cigarro consumido (TANG, FITZSIMMONS & 

BARTOLD, 2009). 

 O reconhecimento do eixo RANK/RANKL/OPG como fator chave da 

osteoclastogênese tem permitido o desenvolvimento de condutas terapêuticas que 

visam a homeostase óssea. O desenvolvimento de fármacos que exercem seu 

mecanismo de ação diretamente sobre o volume ósseo se mostra uma medida 

promissora (BARON, FERRARI & RUSSELL, 2010). 
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III – OBJETIVOS 

   

1. Objetivo geral 

● Avaliar a relação RANKL/OPG em portadores de periodontite crônica (PC) 

inseridos em um programa de terapia periodontal de suporte (TPS). 

 

2. Objetivos específicos 

● Comparar, através de análise intra-paciente, a relação RANKL/OPG de 

sítios clinicamente ativos e inativos. 

● Comparar a relação RANKL/OPG de pacientes com PC em TPS com a 

relação RANKL/OPG de indivíduos saudáveis. 

● Avaliar, por meio destes biomarcadores, a eficácia da TPS no controle da 

periodontite crônica. 
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IV – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, sendo aprovado sob o protocolo CEP CMM/HUAP nº 060/2010. 

 A coleta das amostras foi realizada no Instituto Brasileiro de Periodontia 

(IBRAPERIO), Rio de Janeiro. 

 A análise das amostras foi realizada na Unidade de Pesquisas Clínicas 

(UPC), localizada no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Niterói – RJ. 

 

1. SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 Quarenta e cinco indivíduos foram selecionados para análise da relação 

RANKL/OPG no fluido gengival (FG). Trinta pacientes portadores de periodontite 

crônica, inseridos em um programa de terapia periodontal de suporte (TPS), 

participaram da pesquisa como grupo teste. Quinze pacientes com periodonto 

normal foram avaliados como grupo controle. 

 Os pacientes incluídos neste estudo concordaram em participar da pesquisa, 

assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1), estando 

dispostos a seguir as orientações e cronogramas apresentados. 

 Os pacientes foram submetidos à anamnese, contendo identificação, história 

médica e odontológica, condição geral de saúde e ficha de exame clínico intra-oral 

(anexo 2). 

 Indivíduos sistemicamente saudáveis, de ambos os gêneros, com idade 

superior a 35 anos, foram incluídos neste estudo. Indivíduos com diabetes, 
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osteoporose comprovada por densitometria óssea e/ou tomografia computadorizada, 

desordens imunes, fumantes, mulheres grávidas ou lactantes e pacientes em uso de 

antibiótico e/ou anti-inflamatório nos 3 meses anteriores ao estudo foram excluídos 

da pesquisa. 

 Os integrantes do grupo controle não apresentavam sinais clínicos da doença 

periodontal (profundidade clínica de sondagem ≤ 3 mm e ausência de sangramento 

à sondagem) e não apresentavam perda óssea diagnosticada radiograficamente. Os 

pacientes incluídos no grupo teste eram portadores de periodontite crônica que 

receberam tratamento periodontal, estavam inseridos em um programa de TPS com 

intervalos de 3 a 6 meses e estavam sob acompanhamento especializado por no 

mínimo 2 anos. 

  

2. COLETA DAS AMOSTRAS 

 A extração de RANKL e OPG foi obtida através do FG dos indivíduos 

participantes da pesquisa. A coleta das amostras do grupo controle, por 

conveniência, foram realizadas na região mésio-vestibular do sulco gengival do 

segundo pré-molar superior (dente 15). Os pacientes do grupo teste foram avaliados 

na consulta de retorno através da mensuração da profundidade clínica de 

sondagem, sangramento à sondagem e avaliações radiográficas. A coleta das 

amostras do FG foram realizadas em sítios chamados “ativos” (profundidade clínica 

de sondagem ≥ 3 mm e sangramento à sondagem) assim como, de uma região 

chamada “inativa” (profundidade clínica de sondagem ≤ 3 mm e ausência de 

sangramento à sondagem) – controle intra-paciente – antes da realização dos 

procedimentos de TPS. Índice dicotômico de placa bacteriana foi realizado em todos 

os participantes. As amostras foram coletadas duas vezes em todos os sítios 
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estudados. 

 Isolamento relativo do campo operatório com roletes de algodão e sugadores 

descartáveis foi realizado em todos os participantes da pesquisa. A região da coleta 

foi seca com leves jatos de ar para evitar qualquer possibilidade de contaminação 

por saliva. Após 2 minutos para afluxo do FG a coleta pôde ser realizada. 

 A coleta do FG foi realizada pelo método de absorção. Para tal, cones de 

papel absorvente (marca TANARI® #30, Tanariman Industrial Ltda, Manacapuru, 

AM, Brasil) foram utilizados. Os cones foram delicadamente introduzidos no 

sulco/bolsa periodontal até que se encontrasse pequena resistência. Após 30 

segundos de inserção, os cones foram removidos e acondicionados imediatamente 

em Eppendorfs contendo 100 µl de solução tampão fosfato (PBS, pH=7,4) e um 

coquetel inibidor de protease (P2714-1BTL Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, 

EUA). Todas as amostras foram centrifugadas a 3000 RPM por 10 minutos, com o 

objetivo de promover a sedimentação de hemácias decorrente do possível 

sangramento das áreas analisadas o que poderia prejudicar a quantificação de 

RANKL e OPG durante a análise laboratorial. Em seguida, as amostras foram 

congeladas a -80° C até a realização do ensaio para detecção de RANKL e OPG. 

 

3. ANÁLISE DE RANKL E OPG 

 Os níveis totais de RANKL e OPG presentes nas amostras coletadas dos 

indivíduos do estudo foram avaliados por imunoensaio a partir de kits baseados na 

tecnologia xMAP (Milliplex MAP kit, Millipore, EUA) e em um sistema de 

luminometria de fluxo Luminex 200 (Luminexcorp, EUA).  

 Esta análise se baseia na incubação das amostras com microesferas 
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fluorescentes de poliestireno associadas a anticorpos específicos anti-RANKL e anti-

OPG (pérolas xMAP). Após a complexação dos ligantes com as pérolas, são 

adicionados anticorpos “de detecção”, específicos para outros epítopos dos analitos 

em questão, os quais, ao ligarem-se às moléculas de OPG ou RANKL, formarão um 

“sanduíche”, similar ao da metodologia de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay). Os anticorpos de detecção são finalmente ligados a um complexo 

estreptavidina-ficoeritrina, que servirão como um sistema reporter. As microesferas 

são passadas em um sistema similar a um citômetro de fluxo, onde cada uma é 

passada por um canal e excitada com dois lasers distintos, permitindo a detecção, 

simultaneamente, da emissão de fluorescência das microesferas, identificando-as, e 

da ficoeritrina, indicando a presença de OPG ou RANKL. A partir do número total de 

pérolas detectadas, e utilizando-se soluções-padrão dos analitos, é possível 

determinar a concentração dos mesmos na solução inicial, ao nível de picograma 

/mL.  

 As amostras foram retiradas do freezer -80°C e, após descongelamento, 

transferidas, no volume de 25 ml , a diferentes poços de uma placa de 96 poços com 

fundo de filtro (Millipore, EUA). A placa foi completada com as soluções-padrão(de 

concentrações conhecidas, produzidas a partir de diluições seriadas) de RANKL ou 

OPG, e com um branco, composto por PBS. As micropérolas anti-RANKL ou anti-

OPG foram sonicadas até sua completa dispersão e adicionadas, a um volume de 

25 ml a cada poço, junto a 25 ml  de tampão de ensaio, como fornecido no kit 

Milliplex MAP. As amostras foram mantidas neste meio reacional por 18 horas, a 

4°C, em agitação constante, com auxílio de um agitador de microplacas.  

 Ao término do tempo de incubação, o meio reacional foi removido por filtração 

a vácuo (a partir do filtro presente no fundo da placa de 96 poços) e cada poço 
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lavado 3 vezes com 200 ml de uma solução de lavagem fornecida no kit. Em 

seguida, 50 ml de solução contendo os anticorpos de detecção foram adicionados a 

cada poço, sendo incubados por 1 hora a temperatura ambiente, para permitir a 

complexação com o analito, formando o “sanduíche” do imunoensaio. Finalmente, 

50 ml da solução contendo o complexo estreptavidina-ficoeritrina foram adicionados 

aos poços, e incubados mais uma vez em constante agitação à temperatura 

ambiente por 30 minutos. O meio foi removido mais uma vez por filtração a vácuo 

seguida de 3 novas lavagens com 200 ml de tampão de lavagem. Ao término desta 

etapa, as micropérolas foram ressuspensas em 100 ml de sheath fluid (fluido que 

transporta as microesferas por dentro do aparelho de detecção), sob agitação por 5 

minutos.  

 As placas foram levadas ao sistema Luminex 200 e a intensidade de 

fluorescência das microesferas e dos anticorpos de detecção marcados com 

ficoeritrina foi detectada em todos os poços. Os resultados foram analisados através 

do software xPONENT v. 3.0 (Luminexcorp, EUA). 

 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Aos dados obtidos a partir das dosagens dos dois analitos, para os diferentes 

grupos experimentais, foi aplicada uma análise não-paramétrica (Kruskal-Wallis), 

considerando-se um nível de significância alfa = 0,05. As diferenças entre os grupos 

experimentais foram avaliadas através de um pós-teste de Dunn. A análise foi 

realizada com o auxílio do software InStat (GraphPad Software Inc., EUA). 
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V – RESULTADOS  

 
 
 A distribuição dos participantes desta pesquisa quanto ao gênero, idade e 

parâmetros clínicos avaliados são apresentados na tabela 1. As figuras 3 e 4 

ilustram a profundidade clínica de sondagem mensurada em todos os integrantes do 

estudo. A coleta do fluido gengival é apresentada nas figuras 5 e 6. 

   Tabela 1. Gênero, idade e dados clínicos dos indivíduos de cada grupo 

   

 

Figuras 3 e 4. PCS grupos controle e teste, respectivamente.   
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 Figuras 5 e 6. Momento da coleta do FG em indivíduos do grupo controle e teste,    

respectivamente.  

 

 O presente estudo não evidenciou diferenças estatisticamente significativas 

entre a relação RANKL/OPG avaliada intra-paciente, porém houve diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo teste (sítio “ativo”) e o grupo controle. 

 O gráfico abaixo (Gráfico 1) demonstra os valores da relação RANKL/OPG 

em cada um dos grupos estudados. 

  Gráfico 1. Valores da relação RANKL/OPG em cada grupo estudado 
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VI – DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo avaliou a relação RANKL/OPG em pacientes portadores 

de periodontite crônica inseridos em um programa de TPS. A análise do dados relata 

não haver diferença estatisticamente significativa entre a relação RANKL/OPG intra-

paciente. As medidas clínicas adotadas em cada consulta de manutenção 

periodontal parecem exercer um controle eficaz sobre os agentes 

periodontopatogênicos que juntamente com possíveis fatores contribuintes 

promovem a exacerbação da doença. Desta forma, o acompanhamento destes 

pacientes a longo prazo se mostra uma importante medida clínica a ser adotada com 

o objetivo de preservar as estruturas periodontais de suporte. 

 A análise laboratorial das amostras do presente estudo foi realizada através  

do imunoensaio a partir de kits baseados na tecnologia xMAP (Milliplex MAP kit, 

Millipore, EUA) e em um sistema de luminometria de fluxo Luminex 200 

(Luminexcorp, EUA). Este estudo foi pioneiro no emprego desta tecnologia de ponta 

na avaliação de RANKL e OPG presente no FG de pacientes com periodontite 

crônica. Este imunoensaio apresenta alta sensibilidade e rapidez na execução das 

análises laboratoriais o que confere maiores benefícios alcançados com seu 

emprego. A literatura revela a execução de imunoensaios através da técnica ELISA 

para a mensuração de RANKL e OPG em pacientes com PC (VERNAL et al, 2004; 

MOGI et al, 2004; LU et al, 2006; BOSTANCI et al, 2007 B; SAKELLARI, MENTI & 

KONSTANTINIDIS, 2008; SILVA et al, 2008 e BOSTANCI et al, 2011). 

 As relações RANKL/OPG dos grupos teste e controle também foram 

comparadas neste estudo. Houve diferença estatisticamente significativa entre as 
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relações RANKL/OPG do grupo teste (sítio “ativo”) e o grupo controle. 

Curiosamente, a relação RANKL/OPG mostrou-se elevada em três integrantes do 

grupo controle. Após investigação, alguns dados clínicos chamaram a atenção 

nestes indivíduos, como restaurações classe II e apinhamentos dentários, possíveis 

agentes retentores de placa bacteriana, o que poderia justificar uma maior relação 

RANKL/OPG, ocasionada por uma gengivite subclínica.  

 A literatura não evidenciou haver um padrão de uniformidade nos valores da 

relação RANKL/OPG nas diferentes condições periodontais – saúde, gengivite, 

periodontite crônica e periodontite agressiva (Tabela 2). Nesta pesquisa, apesar de 

uma notável diferença entre a relação RANKL/OPG de sítios “ativos” de pacientes 

em TPS e o grupo controle, a média dos dados apresenta a mesma ordem de 

magnitude que a relatada pela literatura para indivíduos saudáveis. Este fato ratifica 

a importância da inclusão de pacientes portadores de PC em um programa de TPS, 

pois mesmo com a presença de sinais clínicos da doença, os valores da relação 

RANKL/OPG foram compatíveis com saúde. 
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 Tabela 2. Estudos da relação RANKL/OPG em diferentes condições periodontais 

  

O resultado obtido neste experimento contraria os dados de DEREKA et al 

(2010). Os autores relataram haver um ligeiro aumento da relação RANKL/OPG em 

tecidos gengivais de pacientes com periodontite crônica submetidos a um tratamento 

periodontal não-cirúrgico. Esta diferença entre os resultados pode ser explicada, 

pois os pacientes avaliados por DEREKA et al (2010), estavam incluídos na fase de 

terapia básica periodontal e a mensuração da relação RANKL/OPG foi realizada no 

intervalo de 4 a 6 semanas após o início da terapia periodontal. No entanto, os 

pacientes avaliados no presente estudo participam de um programa de TPS com 
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visitas regulares ao especialista com intervalos de 3 a 6 meses e estão sob 

acompanhamento por um período mínimo de 2 anos.  

 BOSTANCI et al (2011), também não observaram diferenças significativas na 

relação RANKL/OPG em pacientes com periodontite crônica após tratamento 

periodontal e acompanhamento por quatro meses.  

 Portanto, a periodicidade em que os pacientes são submetidos a consultas de 

TPS mais uma vez se mostra necessária no controle da osteoclastogênese, visto 

que pacientes inseridos neste regime de tratamento apresentaram uma relação 

RANKL/OPG equivalentes à apresentada por indivíduos saudáveis. 

 O programa de TPS parece controlar a progressão da PC, porém 

investigações adicionais devem ser realizadas para confirmar este dado pois, o 

presente trabalho foi o primeiro a investigar a relação RANKL/OPG em pacientes 

portadores de PC em acompanhamento periódico de suas condições periodontais. 
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VII – CONCLUSÕES 

 

 Pacientes portadores de PC inseridos em um programa de TPS não 

apresentaram diferença entre a relação RANKL/OPG de sítios “ativos” e “inativos”. 

Entretanto, a relação RANKL/OPG do grupo controle se mostrou aumentada quando 

comparada aos sítios “ativos” de pacientes em TPS, porém ambas dentro do limite 

compatível com saúde, sugerindo o forte potencial de eficácia da TPS no controle da 

progressão da doença periodontal, quando realizadas periodicamente. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO RANKL/OPG EM PORTADORES DE PERIODONTITE 
CRÔNICA INSERIDOS EM UM PROGRMA DE TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE. 

 Pesquisador Responsável: Dr. José Mauro Granjeiro CPF 056912688-64 

Instituições a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 2629-9255 99883498  

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade:______anos                                              R.G. :_________________________ 

Responsável legal (quando for o caso):____________________________________ 

R.G. Responsável legal:_________________________ 

 O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : AVALIAÇÃO DA 
RELAÇÃO RANKL/OPG EM PORTADORES DE PERIODONTITE CRÔNICA INSERIDOS EM UM 
PROGRAMA DE TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE, de responsabilidade do pesquisador Dr. 
José Mauro Granjeiro.  

 O Sr(a) será atendido(a) na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, 
na clínica de Periodontia II e irá participar, caso concorde, de um estudo que irá avaliar os 
componentes de sua saliva. A pesquisa tem como objetivo avaliar, através da saliva, se o Sr(a) 
apresenta doença periodontal (Periodontite) em atividade.  

Não será cobrado ao Sr(a), nenhum valor para a realização desta pesquisa. 

Um cone de papel miniatura será utilizado para coletar uma amostra de saliva para posterior 
estudo laboratorial. Por se tratar de um método não invasivo, sua saúde não será prejudicada. 

Informações (respostas e esclarecimentos) serão dadas a qualquer dúvida que possa surgir 
acerca dos procedimentos.  

A identidade do Sr(a) se manterá em caráter confidencial incluindo as informações contidas 
em seu prontuário. A região estudada poderá ser fotografada, caso necessário, porém seu rosto não 
aparecerá em nenhuma das fotos de modo a não identifica-lo. Estas fotos poderão ser publicadas em 
revista científica. 

O Sr(a) terá liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo sem que isso traga prejuízo em posteriores tratamentos que possa vir a 
necessitar dentro desta Instituição e em outras Instituições. 

Eu,____________________________________, R.G. no _______________declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Eu,_____________________________________, R.G.no _________________ , responsável legal 
por ____________________________________, R.G. no __________________,declaro ter sido 
informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

   Niterói, ________de ______________de ________. 

_________________________________                           _________________________________  

assinatura do paciente ou responsável legal      assinatura responsável pelo consentimento 

 _________________________________                    _________________________________  

                   Testemunha                                                                         Testemunha  
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ANEXO 2 
 

ANAMNESE 
  

PACIENTE:_____________________________________________________________   

IDADE:_________ 

END:____________________________________________________________ 

TEL:_____________________ 

  

  

-FUMANTE?  (  ) SIM       (  )NÃO 

-DIABETES?  (  ) SIM       (  )NÃO 

-DESORDENS IMUNES?  (  ) SIM       (  )NÃO 

-USO DE ANTIBIÓTICO E/OU ANTIINFLAMATÓRIO NOS ÚTIMOS 3 MESES? 

    (  )  SIM       (  )NÃO 

- OSTEOPOROSE? (  ) SIM       (  )NÃO 

∗DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSE EXCLUÍDO POR: 

          -DENSITOMETRIA ÓSSEA?(  ) SIM       (  )NÃO 

          -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA? (  ) SIM       (  )NÃO 

∗PARA MULHERES: 

          -PÓS-MENOPAUSA?  (  ) SIM       (  )NÃO 

          -REPOSIÇÃO HORMONAL?  (  ) SIM       (  )NÃO 

 
 

 


