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RESUMO 

 

 

O câncer tornou-se um problema de saúde pública mundial e analisar o impacto dessas lesões 

na qualidade de vida das pessoas e compreender os mecanismos que modulam sua evolução é 

fundamental para interferir na sua progressão. Atualmente, estudos propuseram possível 

correlação entre periodontite, uma das mais comuns patologias dentárias, e o risco de câncer.  

O objetivo deste trabalho é a partir de uma revisão sistemática de trabalhos publicados com 

resultados laboratorias, em modelos animais experimentais e estudos in vitro, avaliar a relação 

entre periodontite e a carcinogênese do carcinoma de células escamosas oral. A busca da 

literatura foi realizada na base de dados PubMed, utilizando as palavras-chave: (periodontitis) 

and (mouth neoplasms or carcinoma, squamous cell) and (animal model or mice or mouse or 

rats or in vitro). O período de pesquisa incluiu estudos publicados entre 1965 a julho de 2018. 

Foram excluídos artigos de revisão, artigos fora do tema e artigos clínicos em humanos. Foram 

encontrados 308 artigos. Foram excluídos 1 artigo por ser duplicata, 254 artigos fora do tema, 

15 artigos de revisão e 35 artigos sobre estudos clínicos em humanos. Cinco artigos foram 

incluídos porque demonstraram possível associação entre periodontite e câncer. Nesses 

trabalhos foi demonstrado que a periodontite aumenta tanto a progressão do câncer, com um 

maior índice de invasividade de tecidos adjacentes e aumento da expressão de marcadores, 

quanto sua incidência. Os resultados sugerem que a extensão da periodonite está associada, de 

forma causal, a incidência e progresssão do câncer oral e a utilização de estudos laboratoriais, 

in vivo e in vitro, é muito significativa para o entendimento da associação desses processos 

biológicos. Os achados atuais ressaltam a importância de mais estudos nesta área, para a 

compreensão adicional da associação periodontite e câncer, mas também para o 

desenvolvimento de novas estratégias de prevenção / tratamento para cavidade oral de 

carcinoma de células escamosas oral no cenário de infecção oral crônica. 

 

 

Palavras chaves:   Carcinoma de células escamosas, câncer oral, doença periodontal, 

periodontite.
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ABSTRACT 

 

 

Cancer has become a worldwide public health problem and the analysis of its changes in 

people's quality of life and the mechanisms that modulate its evolution is fundamental to 

interfere with its progression. Currently, studies have proposed a possible distinction between 

periodontitis, one of the most common dental pathologies, and the risk of cancer. The 

objective of this work is from a review of published works, with laboratory results, in 

experimental models and in vitro studies, a relation between periodontitis and a 

carcinogenesis of oral squamous cell carcinoma. The literature search was carried out in the 

PubMed database, using as keywords: (periodontitis) and (oral neoplasms or carcinoma of 

squamous cell) e (animal model or mice or mice or in vitro). The study period included 

studies published between 1965 and July 2018. We included review articles, articles on the 

subject and clinical articles in humans. Were found 308 articles. 1 duplicate article, 254 non-

subject articles, 15 review articles and 35 clinical studies in humans were excluded. The five 

were included because they demonstrated an association between periodontitis and cancer. 

In these studies was shown that periodontitis increases both the progression of cancer, the 

higher its rate of invasion of data and the increase of the expression of markers, as well as its 

incidence. The results suggest that periodontitis is causally associated with progressive and 

progressive oral cancer and the use of laboratory studies, in vivo and in vitro, is very important 

for understanding the association of these biological processes. The findings were highlighted 

by the importance of further studies on the area, the complementarity of the periodontitis 

association and cancer, but also for the development of new strategies for prevention / 

treatment of the oral cavity of the oral squamous cell carcinoma. 

 

 

 

 

Keyword: squamous cell carcinoma, oral cancer, periodontal diseases, periodontitis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Segundo a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC / OMS/ WORLD 

CANCER REPORT, 2017), o impacto global do câncer mais que dobrou nos últimos 30 anos. 

Com o número de casos de câncer aumentando, expandir o conhecimento acerca das neoplasias 

é de importância mundial (AMMAJAN et al., 2013).  

  Os tumores de cabeça e pescoço são o sexto tipo de tumor mais comum em todo o 

mundo (GUERRERO-PRESTON et al., 2014). Entre os tipos de tumores de cabeça e pescoço, 

o carcinoma de células escamosas oral (CCEO), também denominado de carcinoma 

escamocelular, carcinoma epidermóide ou carcinoma espinocelular, é a neoplasia maligna mais 

comum (REGEZI et al., 2012; MASSANO et al., 2006). Com incidência e mortalidade, dentre 

os tumores de cabeça e pescoço, de cerca de 95% dos casos (CASIGLIA e WOO, 2001), severa 

morbidade e uma sobrevida de aproximadamente 50% em cinco anos (DIEZ-PEREZ et al., 

2011), gerando por volta de 355.000 mil mortes anuais (JEMAL et al., 2011). No Brasil, o 

câncer de boca é o 5º câncer mais comum entre os homens e o 12º entre as mulheres (INCA, 

2018). Em 2018, a estimativa no Brasil é de 14.700 mil novos casos (INCA, 2018) e 4.672 mil 

óbitos em homens e 1.226 mil em mulheres (BRASIL, 2017).  

  O consumo do tabaco, o uso excessivo de bebidas alcoólicas e infecção por HPV são 

alguns dos fatores de risco mais comuns para o câncer de boca. Porém alguns estudos 

epidemiológicos têm sugerido uma correlação entre câncer oral e a doença periodontal (DP) ou 

periodontite (CHUNG et al., 2016; GALVÃO-MOREIRA e DA CRUZ, 2016).    

  As doenças periodontais de acordo com a Organização Mundial de Saúde são a segunda 

maior causa de patologia dentária na população humana, sendo denominada como uma doença 

inflamatória causada por infecção bacteriana consequentemente associada o biofilme dentário 

(ANTONINI, 2013). A periodontite deve ser vista como um processo originado do 

desequilíbrio entre mecanismos de agressão bacteriana e defesa do hospedeiro. A gengivite é a 

fase inicial da doença periodontal que ocorre do resultado de uma inflamação causada pela 

presença de bactérias localizadas na margem gengival. Com isso, o indivíduo terá a formação 

de biofilme dental, decorrente de uma má higiene oral (ALVES et al., 2007). Clinicamente, sua 

evolução é detectável pela perda continuada da inserção do osso, ligamento periodontal e 

cemento que pode levar a perda de dente (VOZZA et al., 2015). Múltiplos fatores estão 

associados ao estabelecimento e progressão da periodontite, como bases genéticas, 

epigenéticas, medicamentosas e fatores ambientais (MEYLE e CHAPPLE, 2015).   
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  Uma vez formada a periodontite, observa-se grande perda de inserção de tecido 

conjuntivo e grave agressão promovida pelo biofilme subgengival (região que adentra a porção 

radicular do dente) gerando dessa maneira, uma inflamação dos tecidos de sustentação e de 

proteção dos dentes (RYAN, 2005). Muitas vezes a periodontite crônica é de evolução lenta e 

esta perda de inserção está associada aos padrões de higiene bucal.   

  Sabe-se que a inflamação crônica é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer 

humano (MATKOWSKYJ, 2013), que conduz a proliferação celular, aumentando o risco de 

formação de células anormais e consequentemente o desenvolvimento do câncer. Uma hipótese 

para está possível associação é o aumento de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea 

devido a uma infecção crônica (MANTOVANI et al., 2008). Desta forma a resposta imune 

ativada na doença periodontal crônica é proposta como um potencial fator etiológico 

carcinogênico (MICHAUD et al., 2008). A infecção persistente provocada pela periodontite 

pode induzir uma inflamação crônica e ação pró-tumor de células inflamatórias (COUSSENS 

e WERB, 2002; KARIN et al., 2007).   

  Nas últimas décadas a periodontite tornou-se foco de grande interesse por conta de seu 

possível impacto sistêmico. O principal argumento para sustentar esta influência se baseia nas 

injúrias da manutenção de um estado infecto-inflamatório crônico por longos períodos, sendo 

os mediadores da inflamação e patógenos periodontais transportados via saliva e corrente 

sanguínea dos sítios doentes para os saudáveis (VOZZA et al., 2015). Variados estudos 

conseguiram traçar com sucesso uma relação entre o quadro da periodontite instalada e outras 

desordens sistêmicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares e 

malformações neonatais (SAYEHMIRI et al., 2015). Da mesma forma, existe um volume 

substancial de evidências que fortalecem a associação entre inflamação e infecção com o câncer 

(MANTOVANI et al., 2008; SAYEHMIRI et al., 2015).    

  Diversos estudos (BALKWILLI et al., 2005; TEZAL et al., 2005; TEZAL et al., 2007; 

GONDIVKAR et al., 2013; NIBALI et al., 2014; SAYEHMIRI et al., 2015) sugerem que o 

processo infeccioso-inflamatório da periodontite é capaz de engatilhar complexas reações 

envolvendo mediadores da inflamação e microorganismos que podem afetar o painel de 

expressão gênica do indivíduo, influenciando o risco de desenvolvimento tumoral e a 

progressão subsequente da doença. Em campo, estes dados parecem encontrar apoio nos 

resultados de estudos epidemiológicos (ARORA et al., 2010; YAO et al., 2014; JAVED, 2016). 

  Na continuidade, o estado de saúde periodontal também pode atuar sobre a morbidade 

e mortalidade durante o tratamento oncológico. Portadores de um periodonto comprometido 

tendem a desenvolver mais complicações orais durante a radioterapia e a quimioterapia do que 
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aqueles com bom controle de higiene oral. O mesmo é observado quanto ao risco de bacteremias 

(WONG, 2014). Estas complicações podem transcorrer ao longo do tratamento oncológico ou 

se estender indefinidamente após ele, em muitos casos levando a danos diretos ou indiretos ao 

periodonto (AMMAJAN et al., 2013).   

   

1.1 Câncer de cabeça e pescoço 

  O termo amplo câncer é empregado para nomear o conjunto de doenças caracterizado 

pelo crescimento e proliferação descontrolado de células anormais (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2015). Este desequilíbrio deriva de falhas nos processos ordenados que controlam 

a multiplicação e o tempo de vida da célula. As modificações do comportamento celular são 

em sua maioria resultados de alterações ou mutações em seu material genético. Variações 

específicas, somadas à composição genética do indivíduo e seus hábitos, como tabagismo e 

alcolismo, influenciam a proporção em que a doença se desenvolve e progride dentro da 

própria célula transformada, como também de interações entre essas células e o seu 

microambiente (CONMY e NASHEUER,2010). De forma semelhante, a interação entre as 

células cancerosas com o microambiante tumoral e fatores sistêmicos podem atuar sobre esta 

evolução (AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, 2014).    

 Denomina-se CCEO o subgrupo que acomete as regiões de cavidade oral, cavidade 

nasal, laringe e faringe (orofaringe, nasofaringe e hipofaringe). Embora uma variedade de 

manifestações malignas ocorra nestes sítios, como linfomas e o sarcoma de Kaposi, há uma 

representação majoritária de cerca de 90% do carcinoma espinocelular (BARASCH e COKE, 

2007; DIEZ-PEREZ et al., 2011; THOMPSON et al., 2014). Com apenas este estrato, o câncer 

de cabeça e pescoço se elenca como o sexto câncer mais comum no mundo (GUERRERO-

PRESTON et al., 2014), somando cerca de 640.000 mil novos casos anualmente (JEMAL et 

al., 2011). Seu tratamento é fundamentado na ressecção cirúrgica, na radioterapia e na 

quimioterapia, sendo instituída uma abordagem única ou a combinação de técnicas 

(AMMAJAN et al., 2013).    

  Já a respeito dos avanços terapêuticos e cirúrgicos no manejo destas neoplasias nas 

últimas décadas, ainda se observa severa morbidade e uma sobrevida de aproximadamente 

50% em cinco anos (DIEZ-PEREZ et al., 2011), gerando por volta de 355.000 mil mortes 

anuais (JEMAL et al., 2011). O Brasil é um dos países com a maior incidência de neoplasias 

no trato digestivo e aéreo superior, como a boca, faringe e laringe (MARQUES e DIB, 2004). 
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Ocasionalmente o CCEO é precedido por lesões de potencial maligno, como as leucoplasias e 

as eritroplasias (BANOCZY e CSIBA, 1976; GUPTA et al., 1980; BANOCZY et al., 2001; 

DIEZ-PEREZ et al., 2011; KURIBAYASHI et al., 2015; LI et al., 2015).    

  Considera-se que os mais importantes fatores etiológicos para a carcinogênese dos 

CCEO sejam a exposição ao tabaco e o consumo excessivo de álcool (ROTHMAN, 1978; 

MAIER et al., 1992; RAITIOLA e PUKANDER, 1997; RIEDEL et al, 2003; HASHIBE et 

al., 2007; LACKO et al., 2014). Assim, o risco do desenvolvimento neoplásico está 

diretamente relacionado à duração do hábito e número de cigarros fumados e é 

consideravelmente elevado naqueles que consomem mais de 50 g de álcool ao dia (ABBASI 

et al., 2009). O tabaco, além de ser um iniciador do tumor por conta de seu material 

carcinogênico, também pode conduzir à oncogênese por engatilhar uma inflamação crônica 

(TAKAHASHI et al., 2010).    

   A questão microbiológica também marca forte conexão com o risco de 

desenvolvimento tumoral, visto que a presença do HPV (papilomavírus humano) está 

associada a uma porção expressiva dos casos de câncer orofaríngeos e o vírus Epstein-Barr à 

maioria dos carcinomas nasofaríngeos (TAO e CHAN, 2007; VIDAL e GILLISON, 2008). 

Outros fatores de risco são a higiene oral deficitária, o hábito de mascar betel, a exposição a 

outros químicos carcinogênicos, a idade, o gênero, a inflamação crônica e possivelmente a 

exposição ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) (HASEGAWA et al., 2002; POWLES 

et al., 2004; LIN et al., 2005; STURGIS e PYTYNIA, 2005; ABDULAMIR et al., 2008; 

CHOI; MYERS, 2008; MEURMAN e UITTAMO, 2008; GILLISON, 2009; DIEZ-PEREZ et 

al., 2011).   

  A despeito de grande parcela da população se expor a estes fatores carcinogênicos, 

apenas parte dela desenvolverá o câncer. Esta individualidade de experimentar ou não a 

doença, mesmo frente aos mesmos estímulos, pode ser creditada às particularidades do 

material genético de cada sujeito e sua habilidade ou inabilidade de metabolizar carcinogênicos 

ou pró-carcinogênicos e reparar seu DNA (SHARMA et al., 2011). Processos de 

biotransformação, detoxificação, eliminação de pró-carcinogênicos, mecanismos de reparação 

do DNA e vias de apoptose são alguns dos mais importantes meios de defesa do organismo 

contra inúmeros cânceres (LACKO et al., 2014). Variantes estruturais polimórficas existem 

nos genes que codificam as enzimas empenhadas nesses processos, sendo que um 

polimorfismo genético pode alterar seu funcionamento e assim fornecer uma justificativa para 

diferenças individuais na resposta contra fatores oncogênicos e na suscetibilidade ao câncer 

(HOEIJMAKERS, 2001; HECHT, 2003; LACKO et al., 2009; FLORES-OBANDO et al., 
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2010; WENG et al., 2012).   

  Assim, o CCEO é causado pela interação entre exposição a fatores carcinogênicos e 

genótipos susceptíveis. Tipicamente esta susceptibilidade se origina por conta de uma série 

desfavorável de polimorfismos genéticos comuns, sendo o polimorfismo de nucleotídeo único 

(SNP), onde um nucleotídeo é translocado por outro qualquer na sequência genômica, o mais 

comum (LACKO et al., 2014). Contudo, não são apenas alterações na estrutura do 

sequenciamento genético que podem levar a uma vulnerabilidade à doença. Recentemente, o 

efeito das alterações epigenéticas na carginogênese tem sido explorado, ampliando a questão 

da susceptibilidade para além do campo genômico (BJORNSSON et al., 2004; JONES e 

BAYLIN, 2007; DONG et al., 2008; BAYLIN e JONES, 2011; LACKO et al., 2014). 

 

1.2 Doenças periodontais 

  A boca é composta por uma enorme diversidade de microrganismos, incluindo mais de 

750 espécies distintas de bactérias, que estão em constante contato com o epitélio escamoso 

bucal desencadeando uma variedade de desafios microbianos do ponto de vista celular e 

molecular (KUMAR, 2013). Neste contexto, deve-se chamar a atenção para como isso poderia 

estar relacionado com o desenvolvimento de câncer bucal.       

  As doenças infecciosas bucais que estão mais associadas ao câncer bucal são as doenças 

periodontais (FITZPATRICK e KATZ, 2010; YAO et al., 2014). Esta relação tem recebido 

especial atenção nos últimos anos e, segundo uma recente meta-análise, as doenças 

periodontais podem incrementar em até três vezes o risco de desenvolvimento câncer de boca 

(YAO et al., 2014). Dentre as doenças periodontais, a periodontite é o estágio mais 

preocupante. A periodontite é uma condição crônica caracterizada pela inflamação das 

estruturas de proteção e sustentação do dente (periodonto) e que a sua patogênese é causada 

pela combinação da resposta do hospedeiro frente a um desafio microbiano pelo biofilme 

dentário (READY et al., 2008). Ela contribui para o estabelecimento da condição inflamatória 

em pacientes geneticamente suscetíveis, o que estaria potencialmente envolvido no aumento 

de produção de mediadores inflamatórios e no colapso das vias responsáveis pela resolução 

imune (MOUTSOPOULOS e MADIANOS, 2006).   

  Há muito tempo as bactérias são aceitas como agentes etiológicos da doença 

periodontal, no entanto a bactéria sozinha não causa periodontite. A susceptibilidade para a 

doença periodontal é determinada pela ação das bactérias frente à resposta do sistema imune e 
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inflamatória do hospedeiro e a exposição a fatores de risco hereditários ou adquiridos (PAGE, 

2007).   

  Com a progressão da doença o indivíduo perde continuamente as fibras colágenas (pela 

ação de proteinases e metaloproteinases de matriz) que dão lugar para que o infiltado celular 

inflamatório espalhe-se. Neste espaço ocorre a formação das bolsas periodontais com grande 

diversidade de desenvolvimento microbiológico do biofilme. O desenvolvimento da doença 

periodontal ocorre até a perda de todas as fibras colágenas com a migração do epitélio 

juncional, reabsorção óssea e consequentemente perda dentária (KINANE et al., 2010). 

  A cavidade bucal possui um ecossistema muito diversificado, com a presença de até 

600 espécies diferentes que colonizam os diversos habitats. A colonização começa logo ao 

nascer durante a passagem do recém-nascido através do canal de parto (PAPAIOANNOU et 

al., 2009). A microbiota existente apresenta relação harmoniosa com o hospedeiro. Entretanto, 

uma vez que esta homeostase é perdida, um número significativo de microrganismos torna-se 

patogênico, dando origem a infecções oportunistas que incluem infecções em mucosas, cárie 

e doença periodontal (SALAKO et al., 2004).   

  A “hipótese da placa ecológica” relata o conceito de que as doenças periodontais 

surgem devido a fatores ambientais. As principais características desta hipótese são que a 

seleção de bactérias patogênicas são diretamente ligadas a alterações no ambiente e as doenças, 

e não precisam ter uma etiologia específica. O desenvolvimento da doença periodontal irá 

depender do grau de interferência de fatores ambientais e mudanças do meio para aumentar ou 

reduzir o processo inflamatório e alterar a microbiota bucal.  (MARSH, 2003).   

  A diversidade da microbiota presente nas doenças periodontais é bastante grande, 

sendo que já foram identificados como os principais responsáveis pela destruição dos tecidos 

periodontais os periodontopatógenos Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola e 

Tannerella forsythia (SOCRANSKY et al., 1998; READY et al., 2008). Uma revisão da 

literatura recente descreveu a possível relação da carcinogênese com alguns 

periodontopatógenos, em especial Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum, 

ressaltando diferentes mecanismos como a inibição de apoptose, ativação de proliferação 

celular, promoção de invasão celular, indução de inflamação crônica e produção de 

carcinógenos (PERERA et al., 2016). Em outra revisão sistemática com meta-análise mostrou-

se que a presença de P. gingivalis pode aumentar em 1,36 vezes o risco de desenvolver câncer 

(SAYEHMIRI et al., 2015).   

   A associação entre os tipos de espécies foi representada por uma pirâmide, onde a base 

compreende os complexos que abrangem espécies colonizadoras da superfície do dente, que 
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se proliferam nos estágios iniciais da doença periodontal, os complexos foram denominados 

como laranja, amarelo, verde, roxo, azul e vermelho (Figura 1). Na porção intermediária da 

pirâmide está o complexo laranja, que inclui as subespécies de Fusobacterium nucleatum, 

Prevotella intermedia e Prevotella nigrescens, Parvimonas micra (anteriormente denominada 

Peptostreptococcus micros), Campylobacter rectus, Campylobacter showae e Campylobacter 

gracilis, Eubacterium nodatum e Streptococcus constellatus (SOCRANSKY et al., 1998; 

SOCRANSKY e HAFFAJEE, 2002), é considerado como a transição dos colonizadores 

iniciais e as espécies do complexo vermelho localizado no topo, que representa os 

colonizadores mais dominante nos estágios finais de desenvolvimento de biofilme, sendo 

formado pelas bactérias gram negativas P. gingivalis, Tannerella forsythia (até 2002 

denominada Bacteroides forsythus) e Treponema denticola.    

  A microbiota do complexo vermelho e laranja estão intimamente relacionadas, pois 

raramente bactérias do complexo vermelho são detectadas na ausência das do complexo laranja 

e quanto maiores os níveis detectados de bactérias do complexo laranja, maiores os níveis de 

colonização pelo complexo vermelho (SOCRANSKY e HAFFAJEE, 2002). Por outro lado, 

os complexos amarelo e verde apresentam uma preferência similar entre eles e uma fraca 

correlação com os complexos laranja e vermelho, enquanto o roxo não apresenta relações com 

os outros complexos (SOCRANSKY et al., 1998). Clinicamente, os complexos amarelo e 

verde estão associados com bolsas rasas (com profundidade < 3 mm), enquanto o laranja e o 

vermelho relacionam-se com lesões mais avançadas e com o aumento dos índices periodontais 

(SOCRANSKY et al., 1998). Haffajee e colaboradores (2008), estudaram a relação entre a 

composição microbiana das amostras de biofilme subgengival e os parâmetros clínicos e 

concluíram que as espécies do complexo vermelho e laranja atuam nos sítios mais inflamados, 

além disso, existe uma forte correlação entre os níveis bacterianos no biofilme subgengival e 

profundidade de bolsa e nível clínico de inserção.   

  As famílias de receptores Toll-Like foram identificadas e classificadas em mais de 10 

tipos, os TLRs 2 e 4 são os principais envolvidos com a doença periodontal, funcionando como 

receptores de reconhecimento padrão (PRR), estando presentes em células do sistema imune, 

como neutrófilos, monócitos e células dendríticas residentes e em células epiteliais gengivais, 

fibroblastos gengivais e do ligamento periodontal (MAHANONDA e PICHYANGKUL, 

2007), além disso, são responsáveis pelo reconhecimento dos padrões moleculares associados 

a patógenos (PAMP), sendo esses expressos em inúmeros agentes infecciosos (ASSUMA et 

al.,1998, O´NEIL, 2002). A ligação do LPS ao TLR4 induz produção de citocinas 

inflamatórias da resposta imune inata, que contribuem para a destruição tecidual (FERRAZ et 
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al., 2011). Citocinas e quimiocinas estão envolvidas na imunopatogênese da doença 

periodontal por induzirem a migração seletiva de distintos tipos celulares e por promoverem a 

manutenção de subtipos de leucócitos específicos nos tecidos periodontais (SOUTHERLAND 

et al.,2006).    

 

Figura 1: Pirâmide de espécies no biofilme subgengival (SOCRANSKY & HAFFAJEE, 2002). 

 

  Pesquisas têm demonstrado relação entre a progressão da doença periodontal e a 

expressão de citocinas do tipo Th1 nos sítios de inflamação, como as IL-1, IL-2, IFN-γ e o 

TNF-alfa (Fator de Necrose Tumoral alfa), sendo que a IL-1β (Interleucina-1 beta), IL-6 

(Interleucina-6), TNF-α e mediadores lipídicos de prostaglandina E2 (PGE2) estimulam 

macrófagos e induzem alterações no tecido conjuntivo e matriz extracelular (MIYASAKI, 

1991; TOKORO et al., 1996; SOUTHERLAND et al., 2006). O fator de transcrição NF-κβ é 

o principal responsável por iniciar a transcrição de várias citocinas, fatores de crescimento e 

moléculas de adesão, como: TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 (Interleucina-8). O sistema imune do 

hospedeiro é essencial no processo da doença, já que durante um processo infeccioso suas 

células se concentram no local da infecção (PALMA-CARLOS, 1993).   
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  A atividade inflamatória observada na doença periodontal é um processo decorrente da 

migração e recrutamento celular e o estabelecimento dessa atividade, envolve o deslocamento 

inicial e adesão dos leucócitos ao endotélio vascular, assim como sua posterior migração para 

o tecido, processos que compreendem várias etapas e envolvem diversas proteínas de adesão 

e quimiotáticas (TEDDER et al., 1995; NAHID et al.,2011). Após atravessarem as paredes 

dos vasos, respondendo aos estímulos quimiotáticos, os leucócitos dirigem-se ao sítio 

inflamatório no qual realizarão suas funções efetoras.     

   Em indivíduos sadios, a resposta imunológica proporciona uma defesa específica e 

bem regulada, impedindo, deste modo, o desenvolvimento da doença periodontal. No entanto 

fatores de risco ambientais, como o fumo, estresse psicológico e doenças sistêmicas como 

diabetes, modificam a resposta do hospedeiro e podem ser os principais determinantes da 

enorme variação com relação à suscetibilidade. Esses fatores podem alterar os mecanismos 

patológicos pelos quais as bactérias causam inflamação e, consequentemente, modificar a 

progressão da doença, sua gravidade e seu efeito. Ainda, a contribuição relativa de fatores 

genéticos, como polimorfismos em receptores de células fagocíticas e de citocinas, como 

(TNF-α) (GALBRAITH et al., 1998; SHIMADA et al., 2004), IL-1 (KORNMAN et al., 1997; 

GORE et al., 1998) e IL-10 (SCAREL-CAMINAGA et al., 2004), têm sido sugeridos como 

significantes na determinação da suscetibilidade a infecções bacterianas relacionadas à doença 

periodontal inflamatória e sua gravidade.   

   Embora a doença periodontal resulte, primariamente, de uma resposta inflamatória à 

presença de bactérias no biofilme dental, a suscetibilidade inata do paciente determina o 

resultado final do processo da doença, assim, é a natureza da resposta inflamatória que 

determina a característica destrutiva da doença. Com o aumento da presença de bactérias, seus 

produtos interagem com o epitélio gengival para induzir a expressão de moléculas de adesão e 

a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNF-α, Interferon-gama ou IFN-γ, Fator de 

Crescimento Fibroblástico básico ou bFGF), quimiocinas e enzimas (Óxido Nítrico Sintase 

induzível ou iNOS e Metaloproteinases ou MMPs) caracterizando o processo de destruição 

(BIRKEDAL-HANSEN, 1993; ASSUMA et al., 1998; CHANG et al., 2002; GEMMEL et al., 

2002).   

  

1.3 O processo infecto-inflamatório periodontial e o câncer  

  Já no século XIX, Rudolf Virchow foi o primeiro a levantar a hipótese de uma ligação 

entre a microinflamação e o desenvolvimento neoplásico ao observar a presença frequente de 
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infiltrado inflamatório na área tumoral (HEIDLAND et al., 2006; ROKAVEC, ONER e 

HERMEKING, 2016). Anos depois, Peytn Rous reconheceu o desenvolvimento de um “estado 

neoplásico subliminar” induzido por alterações somáticas ocasionadas por carcinogênicos 

químicos ou virais (MACKENZIE e ROUS, 1941; ROUS e KIDD, 1941). O termo atual que 

define este estado é iniciação, sendo caracterizado por uma aparente normalidade tecidual. A 

malignidade seria desencadeada por um estímulo subsequente, denominado promoção, quando 

estas células fossem expostas a fatores como irritantes químicos, hormônios, irritação crônica 

e inflamação (COUSSENS e WERB, 2002). Mais recentemente, o conceito de imunomediação 

também fortaleceu o elo entre inflamação crônica e o câncer ao descrever as interações entre 

sistema imune e a formação e desenvolvimento tumoral (DUNN et al., 2002).   

  Durante seu curso, a imunoedição subdivide-se em três fases: eliminação, equilíbrio e 

escape ou evasão. Na primeira, as células neoplásicas recém-formadas entram em contato com 

células do sistema imune e agentes pró-inflamatórios, podendo ou não resultar em sua 

destruição. As sobreviventes atuam na segunda fase, onde entram em equilíbrio com o sistema 

imunológico, sendo a ação deste ainda suficiente para coibir a progressão do tumor. Na 

sequência, este mesmo mecanismo contribui para uma seleção das variantes antigênicas de 

menor imunogenicidade, como as com mutações e outras alterações na expressão gênica, que 

resistem ou suprimem as células imunológicas, desencadeando a terceira fase. Assim, estas 

células neoplásicas já não são mais contidas pelo sistema imune, findando no escape e 

progressão da doença (DUNN et al., 2002).   

  A inflamação é um mecanismo de defesa não específico desencadeado por danos 

teciduais de qualquer natureza (FERNANDES et al., 2015). Este processo consiste na ativação 

das células do sistema imune inato, especialmente os neutrófilos, macrófagos e células 

dentríticas, e de uma complexa cascata de eventos envolvendo mediadores solúveis, como as 

citocinas e quimiocinas (SIMONATTO e NATOLI, 2013). Seu objetivo primário é destruir ou 

isolar rapidamente um agente agressor, restabelecendo a homeostasia e reparando danos.

 Na ausência de agressão, genes importantes no processo inflamatório não são 

expressos, o que sugere que a resposta inflamatória é naturalmente suprimida a fim de 

preservar a saúde e não induzir a potenciais injúrias (FERNANDES et al., 2015). Em situações 

normais a inflamação é auto-limitante, com a liberação de citocinas pró-inflamatórias sendo 

procedida pela de anti-inflamatórias. Assim, pode-se atribuir os casos de cronicidade a uma 

persistência dos fatores promotores ou a uma falha nos mecanismos responsáveis pela 

resolução da reação inflamatória (COUSSENS e WERB, 2002).   

  Este painel formado pela constante renovação celular e presença de agentes pró e anti-
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inflamatórios e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem causar danos ao DNA e/ou 

alterações na expressão gênica. A instabilidade resultante estaria relacionada tanto com a 

transformação inicial de células neoplásicas quanto com a progressão do tumor (KUNDU e 

SURH, 2008; FELLER et al., 2013). Já é aceito que a inflamação crônica representa um fator 

de risco importante para o desenvolvimento e progressão de neoplasias, sendo esta relação 

notada em aproximadamente uma em cada quatro manifestações da doença (PARKIN, 2006). 

Esta influência pode se manifestar em vários eventos, como na transformação celular e na 

progressão, sobrevivência, invasão, angiogênese e metástase do tumor (YASMIN et al., 2015). 

 O ambiente oral é propício ao stress inflamatório, visto que mantém contato constante 

com agentes irritantes e carcinogênicos, como microorganismos, o tabaco e o álcool (GASCHE 

et al., 2011). Algumas condições inflamatórias bucais já foram associadas com a patogênese 

do CCEO, como a fibrose submucosa, o líquen plano, o lúpus eritematoso discoide e a doença 

periodontal crônica (FELLER, ALTINI e LEMMER, 2013). No entanto, como a incidência de 

lesões orais crônicas é muito superior à do câncer oral, fica claro que apenas em poucos casos 

são as responsáveis por induzir à carcinogênese (FELLER, ALTINI e LEMMER, 2013). Ainda 

assim, qualquer risco em potencial merece atenção.   

  A doença periodontal em suas manifestações mais severas instaura uma significativa 

carga inflamatória no organismo. A despeito de sua natureza localizada, concentrações 

elevadas de marcadores inflamatórios podem ser encontrados no sangue de pacientes com 

periodontite, o que pode ampliar seu campo de influência (KHAW et al., 2014). Isto poderia 

explicar os impactos na progressão de condições sistêmicas em pacientes com periodonto 

comprometido, como nas doenças cardiovasculares, no diabetes mellitus, na artrite reumatoide 

e no câncer (LOOS, 2005; TEZAL et al., 2012; KHAW et al., 2014).   

 Nos casos do câncer de cabeça e pescoço, a saliva também parece desempenhar um 

importante papel na interação e mobilidade anatômica dos carcinogênicos. Além de atuar como 

meio para a dispersão destes produtos, ainda favorece a origem de novos agentes agressores 

através da metabolização do tabaco, do álcool e de componentes alimentares por meio de 

enzimas salivares. Somando-se a isto, também é um veículo para as citocinas inflamatórias, 

bactérias e vírus, como o HPV e Epstein- Barr, originadas das bolsas periodontais (COSTA et 

al., 2010; EBERSOLE et al., 2013). Concentrações estatisticamente elevadas de IL-1β, IL-6, 

IL-4, MMP-8 já foram encontradas na saliva de pacientes com DP quando comparado a 

indivíduos saudáveis (PRAKASAM; SRINIVASAN, 2014). Esta atuação transportadora pode 

ser intuída ao observar que mais de 75% do câncer de cabeça e pescoço ocorrem em áreas de 

drenagem salivar (HORMIA et al., 2005; SAYGUN et al., 2005; TEZAL et al., 2009).  
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 Tezal et al. (2007) pontuam ainda que os microorganismos possuem o potencial de 

ativar células como neutrófilos, macrófagos, fibroblastos e células epiteliais para gerar 

espécies reativas de oxigênio e hidrogênio, MMPs e outras substâncias que podem induzir ao 

dano do DNA. Em paralelo, a produção de citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e 

outros sinalizadores irão auxiliar na sobrevivência, proliferação, migração, angiogênese e 

inibição de apoptose, resultando em um ambiente propício ao acúmulo de mutações nas células 

epiteliais.  

  Mudanças na expressão gênica podem ser resultado de processos epigenômicos, indo 

desde a modulação de genes específicos até uma reprogramação mais ampla (ROKAVEC, 

ONER e HERMEKING, 2016). A produção persistente de citocinas, quimiocinas, radicais 

livres, prostraglandia, fatores de crescimento, metaloproteinases e enzimas como a 

ciclooxigenase podem induzir a alterações genéticas e epigenéticas e atuar sobre a 

carcinogênese e desenvolvimento tumoral (FERNANDES et al., 2015; YASMIN et al., 2015). 

Estes produtos são produzidos tanto pelo tumor quanto pelas células saudáveis circundantes 

(GASCHE et al., 2011).   

  A cronicidade de uma inflamação é sustentada pelo estímulo imunológico gerado por 

agressores químicos e microbiológicos (GASCHE et al., 2011). No caso da DP, o fator 

bacteriano desempenha um papel importante. Hooper et al., 2009, concluiram por meio de uma 

revisão sistemática que há uma soma considerável de evidências para sugerir uma ligação 

epidemiológica e etiológica entre infecções bucais e o câncer oral. Uma delas é contribuição 

de tipos bacterianos, como os Streptococci, no aumento da concentração bucal de acetaldeídos 

(KURKIVUORI et al., 2007; SCHWABE e JOBIN, 2013). Em um estudo comparativo, 

indivíduos com má higiene oral apresentaram níveis de acetaldeído maiores do que os com 

bons hábitos de escovação em um modelo ajustado quanto ao gênero, idade e consumo de 

álcool e fumo (HOMANN et al., 2001).    

  Células gástricas cancerosas também foram utilizadas por Huang et al. (2012), onde 

notaram um aumento do nível de metilação no gene de E-caderina após estimulação da 

Helicobacter pylori. A ação bacteriana induziu a eventos epigenômico via estimulação da IL-

1β, que influencia a transcrição do gene NF-κB, resultando na ativação de DNMTs (DNA 

metiltransferase) pela produção de óxido nítrico. Este processo possivelmente indica um papel 

do óxido nítrico na alteração epigenômica que liga inflamação à carcinogênese. Outra possível 

explicações para a associação entre periodontite e desenvolvimento do CCEO é a invasão do 

tumor por Porphyromonas gingivalis, levando à indução da expressão de proMMP e sua 

ativação.   



21 
 

 

  A análise imunohistoquímica para investigar a presença de Porphyromonas gingivalis 

e Streptococcus Gordonii em biópsias de carcinoma de gengiva e gengiva normal mostrou a 

presença das bactérias nas duas amostras, porém em níveis significativamente maiores (> 33%) 

nas amostras de carcinoma. A intensidade da marcação também foi aumentada 

significativamente em 2 vezes em amostras de carcinoma, sugerindo potencial associação das 

bactérias com carcinoma de gengiva (KATZ et al., 2011). Também foi demonstrado que as P 

ginigivalis pode induzir à expressão dos receptores B7-H1 e B7-DC em células de carcinoma 

e queratinócitos gengivais humanos, o que pode facilitar o escape de neoplasias orais. O 

receptor B7-H1 das células do hospedeiro podem influenciar a cronicidade de desordens 

inflamatórias que frequentemente precedem o desenvolvimento do câncer em humanos 

(GROEGER et al., 2011).   

  Assim, diversos achados biológicos evidenciam que há plausibilidade na relação entre 

a DP e entidades neoplásicas, sendo que de forma correlacional, na qual a extensão da doença 

periodontal está associada a incidência e progressão do câncer oral. Sendo que uma relação de 

causa e efeito ainda não foi comprovada, cabendo a realização de mais estudos para questionar 

a veracidade deste elo.  
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2. JUSTIFICATIVA 

  O câncer se tornou um problema de saúde pública mundial, tornando-se importante 

compreender os mecanismos que modulam o seu desenvolvimento e progressão. Tendo a 

doença periodontal possível relação de causa e efeito com o CCEO, realizar pesquisas nesta 

área é necessária para a compreensão adicional desta possível correlação. Além de ser 

importante para o desenvolvimento de medidas para interferir na sua progressão e para a 

realização de formas de estabelecer uma terapêutica específica e até mesmo preventiva. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é, a partir de uma revisão sistemática de trabalhos publicados 

com resultados experimentais, in vivo e in vitro avaliar a relação causal entre periodontite e a 

carcinogênese do carcinoma de células escamosas oral.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Avaliar, através de revisão da literatura, o papel da periodontite como fator de risco ao câncer 

de boca. 

- Investigar como a extensão periodontite afeta a carcinogênese do carcinoma de células 

escamosas oral. 

- Investigar na literatura os estudos que comprovem essa relação causal em modelos animais. 

- Investigar na literatura os estudos que comprovem essa relação causal em estudos in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

4. ARTIGO 

 

Trabalho a ser submetido ao periódico “Oral Diseases”. 

Tipo de Artigo: Revisão Sistemática.        

Título: Periodontite e câncer de boca – Como a periodontite pode influenciar na 

carcinogênese do carcinoma de células escamosas oral? Uma revisão sistemática dos 

achados laboratoriais. 

Authors: 

GEISOELLEN FELICIO ARAUJO  

Departamento de Ciências Básicas, Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Fone: 55- 21-971764984. E-mail: 

geisoellenfelicio@hotmail.com 

SUIANE DA SILVA COUTO PEREIRA  

Departamento de Ciências Básicas, Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Telefone: 55-22-857218080. E-mail: 

suiane_odonto@hotmail.com  

LUCAS NICOLAU DE QUEIROZ  

Departamento de Ciências Básicas, Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Telefone: 55-22-939391120. E-mail: 

lucasnicolaunf@gmail.com 

VINICIUS D'AVILA BITENCOURT PASCOAL  

Faculdade de Ciências Básicas da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio 

de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Telefone: 55-22-707075454. E-mail: 

viniciuspascoal@id.uff.br 

REBECA DE SOUZA AZEVEDO  

Departamento de formação específica, Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 



25 
 

 

Rio de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Telefone: 55-22-981172255. E-mail: 

rebecadesa@gmail.com 

BRUNO KAUFMANN ROBBS  

Departamento de ciências básicas da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Fone: 55- 21- 97721259. E-mail: 

brunokr@id.uff.br 

Autor para correspondência: BRUNO KAUFMAMM ROBBS  

Departamento de ciências básicas da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, Brasil. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 anos, Centro, 28625-650, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Fone: 55- 21- 97721259. E-mail: 

brunokr@id.uff.br 

 

Resumo: 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é, a partir de uma revisão de trabalhos publicados 

com resultados em modelos animais experimentais e em estudos in vitro, avaliar a relação 

causal entre periodontite e a carcinogênese do carcinoma de células escamosas oral. 

Material e métodos: A busca da literatura foi realizada na base de dados PubMed, 

utilizando as palavras-chave: (periodontitis) AND (Mouth neoplasms OR Carcinoma, 

Squamous cell) AND (Animal model OR mice OR mouse OR rats OR in vitro). O período 

de pesquisa incluiu estudos publicados entre 1965 a julho de 2018. Foram excluídos 

artigos de revisão, artigos fora do tema e artigos clínicos em humanos. Resultados: Foi 

demonstrado que a infecção aumenta tanto a progressão do câncer, com um maior índice 

de invasividade de tecidos adjacentes e aumento da expressão de marcadores 

inflamatórios. Conclusão: Pode-se concluir que a periodontite está associada ao câncer 

oral. Os resultados sugerem que a extensão e agravamento da doença periodontal está 

correlacionada à incidência e progressão do câncer oral. E a utilização de animais 

experimentais e estudos in vitro são muito significativos para o entendimento da 

associação desses processos biológicos. Os achados atuais ressaltam a importância de 

mais estudos nesta área, para a compreensão adicional desta possível correlação e para o 

desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e tratamento. 
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Introdução:  

  Segundo a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC / OMS/ World 

Cancer Report, 2017), o impacto global do câncer mais que dobrou nos últimos 30 anos. 

Com o número de casos de câncer aumentando, expandir o conhecimento acerca das 

neoplasias é de importância mundial (AMMAJAN et al., 2013).  

  Os tumores de cabeça e pescoço são o sexto tipo de tumor mais comum em todo 

o mundo (GUERRERO-PRESTON et al., 2014). Entre os tipos de tumores de cabeça e 

pescoço, o carcinoma de células escamosas oral (CCEO), também denominado de 

carcinoma escamocelular, carcinoma epidermóide ou carcinoma espinocelular, é a 

neoplasia maligna mais comum (REGEZI, SCIUBBA & JORDAN, 2012; MASSANO et 

al., 2006). Com incidência e mortalidade dentre os tumores de cabeça e pescoço de cerca 

de 95% dos casos (Casiglia & Woo, 2001), severa morbidade e uma sobrevida de 

aproximadamente 50% em cinco anos (DIEZ-PEREZ et al., 2011), gerando por volta de 

355.000 mortes anuais (JEMAL et al., 2011). No Brasil, o câncer de boca é o 5º câncer 

mais comum entre os homens e o 12º entre as mulheres (INCA, 2018). Em 2018, a 

estimativa no Brasil é de 14.700 de novos casos (INCA, 2018) e 4.672 óbitos em homens 

e 1.226 em mulheres (BRASIL, 2017).  

  O consumo do tabaco, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e infecção por 

HPV são alguns dos fatores de risco mais comuns para o câncer de boca. Porém alguns 

estudos epidemiológicos têm sugerido uma correlação entre câncer oral e a periodontite 

(Chung et al., 2016; Galvão-Moreira & da Cruz, 2016).  

Periodontite e a possível correlação com o câncer de boca: 

  A periodontite deve ser vista como um processo originado do desequilíbrio entre 

mecanismos de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente. A 

gengivite é a fase inicial da doença periodontal que ocorre do resultado de uma 

inflamação causada pela presença de bactérias localizadas na margem gengival. Com 

isso, o indivíduo terá a formação da placa ou biofilme dental, decorrente de uma má 

higiene oral (ALVES et al., 2007).   

  É considerada umas das doenças bucais mais comuns, sendo denominada como 

uma doença inflamatória causada por infecção bacteriana consequentemente associada a 

este biofilme dentário (ANTONINI, 2013). Uma vez formada a periodontite, observa-se 

a grande perda de inserção de tecido conjuntivo e grave agressão promovida pela placa 

bacteriana subgengival (região que adentra a porção radicular do dente) gerando dessa 
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maneira, uma inflamação dos tecidos de sustentação e de proteção dos dentes (RYAN, 

2005). Muitas vezes a periodontite crônica é de evolução lenta e a perda de inserção está 

associada aos padrões de higiene bucal.   

  Sabe-se que a inflamação crônica é um fator de risco para o desenvolvimento de 

câncer humano (MATKOWSKYJ, 2013), que conduz a proliferação celular, aumentando 

o risco de formação de células anormais e consequentemente o desenvolvimento do 

câncer. Uma hipótese para esta possível associação é o aumento de marcadores 

inflamatórios na corrente sanguínea devido a uma infecção crônica (MANTOVANI et 

al., 2008). Desta forma a resposta imune ativada na periodontite crônica é proposta como 

um potencial fator etiológico carcinogênico (MICHAUD et al., 2008). A infecção 

persistente provocada pela periodontite pode induzir uma inflamação crônica e ação pró-

tumor de células inflamatórias (COUSSENS & WERB, 2002; KARIN et al., 2007).  

  O objetivo deste estudo é revisar sistematicamente a literatura para analisar, em 

modelo animal experimental e em modelos in vitro, a influência da periodontite na 

evolução do câncer oral, estabelecendo desta forma uma possível relação de causa e 

efeito. 

Modelos animais de indução de periodontite: 

  Estudos utilizando modelos animais para simular a periodontite e o câncer oral 

possibilitaria uma análise da existência de uma possível relação causal entre ambas as 

doenças, demonstrando se a periodontite realmente está envolvida na evolução e 

desenvolvimento do câncer oral.     

  Atualmente existem diversos modelos animais que mimetizam o desenvolvimento 

da periodontite humana. Esses modelos permitem o estudo tanto da evolução quanto de 

possíveis tratamentos para a doença periodontal e doenças associadas a ela. Dentre esses 

modelos os principais se encontram descritos abaixo.  

  Modelos Experimentais de Periodontite Induzida por Ligadura: A doença 

periodontal induzida por ligadura em ratos foi descrita em 1966 (ROVIN et al., 1966) e 

é atualmente um dos modelos mais utilizados em pesquisas periodontais. Neste modelo, 

um fio de algodão, seda ou nylon é colocado na área cervical dos molares maxilares ou 

mandibulares de ratos para induzir acúmulo de placa bacteriana. A placa bacteriana 

aderida sobre o fio facilita a invasão para o tecido conjuntivo e leva a alterações no tecido 

periodontal como em periodontites humanas, como ruptura e migração apical do epitélio 

juncional, influxo de células inflamatórias e perda das fibras do ligamento periodontal e 
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destruição óssea (KLAUSEN et al., 1991). Assim como na periodontite em humanos, a 

perda óssea alveolar nos modelos de ligadura é dependente da presença de bactérias. Com 

o intuito de proporcionar uma indução mais rápida e evidente da doença periodontal, há 

a opção da colocação de ligaduras embebidas em cultura de bactérias 

periodontopatogênicas (LI & AMAR, 2007; KIMURA et al., 2000; YUAN et al., 2011).    

 Sabe-se que a relevância do modelo de ligaduras em ratos tem sido questionada 

com a justificativa de que a lesão mecânica do segmento poderia agravar a destruição 

periodontal. Além disso, a perda óssea causada pela remodelação óssea fisiológica em 

ratos e camundongos tem sido considerada como outra desvantagem de modelos de 

periodontite induzida experimentalmente para os modelos de ligadura (HOFFMAN & 

SCHOUR, 1940; KUHR et al., 2004). Modelos de ligadura são considerados modelos 

que desencadeiam doença aguda já que a destruição óssea é rápida e severa e, 

normalmente mostra perda de inserção acima de 50%, em um período entre uma a duas 

semanas (KARIMBUX et al., 1998). Após este período, é esperado uma diminuição na 

intensidade da destruição tornando-se uma reação crônica.   

  Modelos Experimentais de Periodontite Induzida por Gavagem Oral de bactérias 

periodontopatogênicas: A introdução de cepas de bactérias humanas por gavagem oral e 

o subsequente impacto sobre o periodonto têm sido estudados em vários modelos de 

roedores (KLAUSEN et al., 1991). Um modelo experimental de periodontite foi 

desenvolvido com a introdução de cepas de P. gingivalis em ratos para induzir a perda 

óssea alveolar (BAKER et al., 1999; LALLA et al., 1998). Posteriormente, este modelo 

foi replicado utilizando outros patógenos, incluindo Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (GARLET et al., 2006), Tannerella forsythia e Porphyromonas 

gulae, um periodontopatógeno encontrado em animais equivalente a Porphyromonas 

gingivalis em humanos (HARDHAM et al., 2005). A perda óssea, normalmente, demora 

mais de quatro semanas e é mensurado histologicamente por análise morfométrica ou por 

tomografia computadorizada (GARLET et al., 2006; WILENSKY et al., 2005).   

  A utilização de modelos de gavagem oral para tratar uma grande variedade de 

hipóteses relacionadas à patogênese da doença periodontal foi avaliada variando o papel 

da resposta do hospedeiro às características de virulência de periodontopatógenos 

suspeitos, além da ligação destes fatores com os parâmetros sistêmicos (GRAVES et al., 

2008).   

Modelos animais de câncer de boca: 
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  Alguns modelos experimentais de indução de câncer de boca são descritos na 

literatura utilizando a indução (carcinogênese) química, como o 9,10-dimetil-1,2- 

benzantraceno (DMBA) ou óxido de nitroquinolina (4NQO), o transplante de células do 

carcinoma escamoso e do carcinoma adenóide cístico em camundongos 

imunossuprimidos e o transplante das linhagens celulares de carcinomas espinocelulares. 

Já os modelos de metástases ósseas na região maxilofacial são realizados através da 

injeção intra-cardíaca de células do câncer de mama de humanos (CHAUDHRY et al., 

1966; TURBINER & SHKLAR, 1969; HINDY et al., 1995).   

  Na tentativa de desenvolver a carcinogênese oral em animais, uma variedade de 

carcinógenos químicos foi utilizada, entretanto, muitos falharam, pois, a incidência na 

formação da neoplasia maligna (penetrância) foi muito baixa. Dentre eles, o DMBA que 

apesar de ainda ser utilizado, está entrando em desuso devido à baixa eficiência do método 

(TANG et al., 2004; MOGNETTI et al., 2006). Atualmente o 4NQO, carcinógeno 

sintético solúvel em água, é o melhor carcinógeno disponível para a produção da 

tumorigênese oral em roedores (KANOJIA & VAIDYA, 2006). O 4NQO induz a 

formação dos estágios seqüenciais da carcinogênese (iniciação, promoção e progressão) 

e estudos evidenciam que as alterações histológicas e moleculares induzidas por esse 

composto são similares as que ocorrem em humanos. Acredita-se que os efeitos 

carcinogênicos do 4NQO sejam decorrentes da redução enzimática do seu grupo nitro 

presente em um dos seus anéis aromáticos, seguida da formação de um composto 

intermediário conhecido como 4-hidroxiaminoquinolona-N-óxido (4HAQO), que é um 

metabólito carcinogênico implicado na formação de erros no DNA (KAPLAN et al, 

2002) 

Cultura de células in vitro: 

  O cultivo de células é caracterizado por permitir a manutenção de células vivas 

(in vitro) em laboratório independente do organismo que a originou. A cultura celular é 

uma extensão da técnica de cultura de tecidos, um termo genérico utilizado para incluir 

culturas in vitro de órgãos, tecidos e células (FRESHNEY, 2005).   

 Convencionou-se a denominar uma cultura celular como primária, quando suas 

células são diretamente obtidas de um tecido humano ou animal. Linhagens celulares 

contínuas, por outro lado, são aquelas nas quais as células sofreram imortalização, 

adquiriram a capacidade de se multiplicar indefinidamente. Comparadas às culturas 

primárias, experimentos empregando células de linhagens contínuas tendem a apresentar 
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menor variação nos resultados obtidos, oferecendo maior reprodutibilidade e fidelidade 

dos dados (FRESHNEY, 2006).   

  Linhagens celulares estabelecidas a partir de células neoplásicas e não neoplásicas 

são também utilizadas intensamente em estudos pré-clínicos para o desenvolvimento de 

novas abordagens diagnósticas e em estudos sobre a biologia de doenças, como o câncer. 

Sob condições laboratoriais apropriadas, células malignas proliferam indefinidamente, de 

modo que também são imortalizadas (BOEHM & HAHN, 2004). Tendo em vista que as 

alterações genéticas presentes em linhagens de células malignas se assemelham às 

alterações existentes nos tumores de origem, a utilização de células transformadas 

encontra vasta aplicação no desenvolvimento de tratamentos contra o câncer (MASTERS, 

2000; BERZOFSKY et al 2004). Portanto, a utilização de modelos biológicos que melhor 

representem o organismo in vivo, tanto em processos fisiológicos como patológicos, 

permitirão aos investigadores resultados mais conclusivos e terapêuticas mais seguras. 

Principais periodontopatógenos: 

  Foi descrito uma possível relação da carcinogênese com alguns 

periodontopatógenos, em especial Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium 

nucleatum, ressaltando diferentes mecanismos como a inibição de apoptose, ativação de 

proliferação celular, promoção de invasão celular, indução de inflamação crônica e 

produção de carcinógenos (PERERA et al., 2016). Foi demosntrado também, que a 

presença de P. gingivalis pode aumentar em 1,36 vezes as chances de desenvolver câncer 

(SAYEHMIRI et al., 2015).     

  Estudos sobre os mecanismos biológicos para a relação das doenças periodontais 

e o câncer bucal em sua maioria são recentes (SAHINGUR e YEUDALL, 2015; PERERA 

et al., 2016). A maioria destes estudos são in vitro e tem a P. gingivalis como o agente 

etiológico para simular as doenças periodontais em células epiteliais e/ou de câncer bucal 

(SAHINGUR e YEUDALL, 2015; PERERA et al., 2016). Esse interesse emergiu de um 

estudo em que foram encontrados a presença de P. gingivalis em biópsias de carcinoma 

espinocelular de gengiva e se verificou a habilidade de penetrar em tecidos de câncer 

bucal (KATZ et al., 2011). Por outro lado, estudos in vivo relacionando as duas doenças 

são quase inexistentes.  

Importância do uso de modelos experimentais na determinação de causa e efeito 

entre a periodontite e o câncer: 
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  Células mantidas em cultura são modelos biológicos mais simples que os 

estabelecidos com base em animais de experimentação e tendem a fornecer respostas 

simplificadas para problemas complexos de investigação biomédica (FRESHNEY, 

2006). Os dados produzidos a partir de culturas de células eucariotas in vitro podem ser 

suficientemente informativos, particularmente para estudos funcionais, bioquímicos e 

moleculares, como também para análise de alvos farmacológicos e produção de produtos 

biológicos, incluindo vacinas e anticorpos, por exemplo (FRESHNEY, 2005).  

 Nos dias atuais, a utilização de animais experimentais é muito significativa para o 

entendimento de processos biológicos (VICTAL et al, 2014). De acordo com a ANVISA 

(2012) a experimentação com modelo animal tem sido utilizada como uma maneira de se 

determinar a qualidade e a segurança de diversas substâncias estudadas e observadas em 

diversas áreas da saúde. Modelos animais experimentais podem ser uteis para o estudo 

dos mecanismos de doenças periodontais (ABE et al, 2013) e da carcinogênese 

(MARTINEZ, 2012) e analisar uma possível relação de causa e efeito entre eles.   

   

Metodologia: 

  A busca da literatura foi realizada na base de dados PubMed, utilizando as 

palavras-chave: (periodontitis) AND (Mouth neoplasms OR Carcinoma, Squamous cell) 

AND (Animal model OR mice OR mouse OR rats OR in vitro). O período de pesquisa 

incluiu estudos publicados entre 1965 a julho de 2018. Foram excluídos 1 artigo por ser 

duplicata, 254 artigos fora do tema, 15 artigos de revisão e 35 artigos sobre estudos 

clínicos em humanos. Cinco artigos foram incluídos porque demonstraram uma possível 

associação entre periodontite e câncer (figura 1). 
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Figura 1: Metodologia do estudo. 

 

Discussão: 

 As infecções crônicas são cada vez mais reconhecidas como um fator importante 

epidemiológico / ambiental no desenvolvimento do câncer oral. Contudo, ainda há 

carência de evidências experimentais que comprovem a relação de causa e efeito entre 

essas duas patologias (tabela 1). Após a revisão sistemática do tema foram encontrados 

três trabalhos que demostram essa possível associação em modelos animais e quatro 

trabalhos em estudos in vitro.  

 

Pesquisas de artigos na base de dados Pubmed 

308 artigos como 

resultado da 

pesquisa 

307 artigos no 

total 254 artigos fora do tema  

 

15 artigos de revisão 

33 artigos de estudos 

clínicos e laboratoriais 

 

  

53 artigos incluídos na 

pesquisa 

1 artigo excluído 

por ser duplicata 

Resultado final de 5 

artigos 
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Autor/ano Modelo Resultados 

Lenz et al, 2005 In vivo CCEO foram observados de forma mais 

severa em casos onde a periodontite se 

apresentava mais intensa, favorecida pela 

dieta dos animais e pelo excesso de 

crescimento gengival (através do usos de 

antagonistas dos canias de cálcio). 

Groeger et al, 2011 In vitro  Membrana de P. gingivalis foi responsável 

pela supra-regulação do receptor imuno-

regulador PD-L1 em células de carcinoma 

escamoso e queratinócitos gengivais e, 

portanto, pode contribuir a evasão imune de 

carcinomas orais. 

Gallimidi et al, 2015 In vivo e in vitro P. gingivalis / F. nucleatum na infecção 

crônica foram capazes de promover tanto o 

crescimento quanto aumentar a malignidade 

(invasividade) dos tumores induzidos por 

4NQO e de células de carcinoma escamoso, 

mostrando ainda o aumento de sinalização 

da via de citocinas IL-6. 

Lee et al, 2017 In vitro P. gingivalis aumenta a incidência e 

desenvolvimento do câncer bucal. P. 

gingivalis promoveu a migração celular que 

foi levemente aumentada pela co-infecção 

com Fusobacterium nucleatum. Células 

normais adquirem mudanças moleculares / 

celulares durante a infecção de longo prazo. 

Woo et al, 2017 In vitro e in vivo Crescimento mais lento do CCEO observado em 

células infectadas por P. gingivalis, indicou que a 

infecção crônica poderia retardar o crescimento 

do tumor. Camundongos com CCEO infectados 

com P. gingivalis formaram mais focos 

metastáticos do que as células não infectadas. 

Tabela 1: resultados em estudos in vitro e in vitro que correlacionam o câncer e a periodontite.  

  

Relação causal da periodontite na evolução do câncer oral: achados em modelos 

animais.  

  Em Gallimidi et al (2015) um modelo animal foi estabelecido usando a 

carcinogênese oral por 4NQO associada à periodontite induzida por gavagem, relatando 

que a infecção bacteriana crônica promove o CCEO. Os resultados indicam que os 

patógenos periodontais Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum 

estimulam a tumorigênese através da interação direta com células epiteliais orais. Além 
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disso, esses agentes patogênicos orais estimularam a proliferação do CCEO e induziram 

a expressão de moléculas chaves implicadas na carcinogênese. Esses achados 

representam a primeira demonstração de um mecanismo onde bactérias orais atuam 

diretamente no processo de tumorigênese de CCEO.   

  Neste trabalho, para elucidar o papel de infecção oral crônica na patogénese do 

CCEO, foi estabelecido e caracterizado um novo sistema experimental, que combinou o 

modelo de periodontite crónicas em camundongo com o agente cancerígeno 4-

nitroquinolina-1-óxido de (4NQO) - modelo de carcinogênese oral. Um grupo de 

camundongos tratados com 4NQO foram repetidamente infectados com uma mistura de 

dois principais patógenos periodontais humanos, P. gingivalis e F. nucleatum por 

gavagem. A infecção com ambas as bactérias é um modelo de periodontite experimental, 

conhecida por induzir uma resposta inflamatória pronunciada na gengiva que leva à 

ativação dos osteoclastos e à reabsorção óssea alveolar (POLAK et al, 2009). Além de 

estarem formando agregação dentro de biofilmes na superfície do dente e dentro da bolsa 

gengival, neste modelo experimental, as bactérias P. gingivalis e F. nucleatum também 

estavam presentes na superfície da língua dos camundongos.   

  Neste trabalho, foi demonstrado que o P. gingivalis / F. nucleatum na infecção 

crônica foram capazes de promover tanto o crescimento quanto aumentar a malignidade 

(invasividade) dos tumores induzidos por 4NQO, mostrando ainda o aumento de 

sinalização da via de citocinas IL-6. Foi demonstrado que a infecção aumenta tanto a 

progressão do câncer, com um maior índice de invasividade de tecidos adjacentes e 

aumento da expressão de marcadores tumorais como da ciclina D, quanto é capaz de 

induzir aumento da proliferação de células tumorais tanto in vivo quanto in vitro. A 

infecção crônica na cavidade oral provavelmente contribuiu para a tumorigênese por 

vários mecanismos, incluindo a ativação aberrante de células imunes, a indução de dano 

do DNA e níveis aumentados de bioativos derivados de imunocitos que facilitam a 

progressão tumoral. A principal novidade deste artigo reside na demonstração de que os 

patógenos periodontais são capazes de estimular diretamente as células cancerosas de 

origem epitelial, resultando em indução de CCEO, promovendo fatores de crescimento 

celular, sugerindo uma relação de causa e efeito. Assim, na história evolutiva da interação 

microbiana / mucosa / imunidade na patogênese da cavidade oral do CCEO, este estudo 

adiciona um novo nível de complexidade, destacando o papel de uma interação direta 

entre patógenos e células epiteliais.    

  Em Lenz et al (2005), também foi possível observar essa correlação da 
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periodontite com a progressão do câncer, na qual carcinomas de células escamosas orais 

foram observados de forma mais severa em casos onde a periodontite se apresentava mais 

intensa. Antagonistas dos canais de cálcio são conhecidos por induzir crescimento 

gengival excessivo em animais de laboratório e que associados a uma ingestão crônica de 

uma dieta contendo fibras de aveia e cevada podem ser considerados fatores 

predisponentes que conduzem a periodontite crônica (MADSEN,1989). Um aumento 

inesperado na incidência de carcinomas de células escamosas orais foi observado, 

relacionado à dose de uso de um novo bloqueador de canal de cálcio (dicloridrato de 

mibefradil) em um estudo de carcinogenicidade de 2 anos. Neste trabalho ratos Wistar 

receberam doses diárias crescentes desse composto misturado com uma dieta padrão. Foi 

observado um aumento tanto da incidência quanto da agressividade de CCEO associada 

a uma maior incidência de periodontite nas doses mais elevadas desse composto. Ensaios 

do composto para genotoxicidade foram negativos indicando que um efeito direto 

mutacional do novo composto no desenvolvimento do CCEO era altamente improvável. 

O excesso de crescimento gengival induzido pela droga aumentou a oportunidade de 

aprisionamento e penetração de corpos estranhos (por exemplo, partículas de alimentos e 

pelos), porque a gengiva inchada era mais suscetível a lesão mecânica. Com base nos 

dados, a inflamação gengival, que ocorre constantemente e repetidamente em ratos, 

provavelmente contribuiu para a indução e exacerbação das lesões periodontais o que 

corroboraram com o desenvolvimento tumoral.  

  Para investigar os mecanismos patogênicos subjacentes, um segundo estudo pelo 

mesmo grupo com acompanhamento também de 2 anos na mesma linhagem de ratos foi 

iniciado e a influência da dieta e / ou uma possível irritação local pelo medicamento foi 

avaliada. Neste segundo estudo, o composto foi administrado por gavagem oral em doses 

diárias crescentes aos ratos mantidos na dieta padrão ou em uma dieta de baixa fibra 

assumida como menos agressiva em termos de indução de lesões periodontais. O 

crescimento excessivo gengival dependente da dose foi observado na área dos incisivos 

e dentes molares de todos os grupos tratados. Apresença de CCEO foi dependente da dieta 

utilizada. Neste último estudo, um total de 8 carcinomas de células escamosas orais foram 

detectados em associação com um aumento incidência de periodontite severa (no grupo 

alimentados por dieta padrão e doses altas do composto).  

  Estes resultados indicam que o aumento da incidência de carcinomas de células 

escamosas orais observados após a administração crónica do composto não é devido a um 
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efeito tumorigénico direto da droga. A formação de tumores é atribuível à doença 

periodontal severa favorecida pela dieta e pelo excesso de crescimento gengival.  

Relação causal da periodontite na evolução do câncer oral: achados em modelos in 

vitro.   

  Em Lee et al., 2017, destacou a importância do estudo da Porphyromonas 

gingivalis que é um patógeno oral associado a periodontite crônica que sobrevive com 

sucesso e persiste no epitélio oral. Estudos recentes correlacionaram positivamente a 

periodontite com o aumento do risco e da gravidade do carcinoma de células escamosas 

oral (CCEO). Curiosamente, a presença de P. gingivalis aumenta as propriedades 

tumorigênicas independentemente da periodontite e, portanto, tem sido proposta como 

um agente etiológico potencial para o CCEO. No entanto, as alterações moleculares 

iniciais induzidas por P. gingivalis promove a predisposição à transformação cancerosa 

através da EMT (transição epitelial-mesenquimal), que nunca foi estudada em células 

humanas, imitando mais de perto o estado fisiológico das células in vivo.    

  Neste estudo, foi examinado pela primeira vez em células humanas a expressão e 

ativação de mediadores chave EMT (transição epitélio-mesenquimal) durante a infecção 

por P. gingivalis a longo prazo in vitro em cultura de células primárias de queratinócitos 

humanos foram selecionados aleatoriamente e anonimamente. Descobriu que na infecção 

por P. gingivalis aumenta significativamente durante o curso da infecção, a expressão de 

um regulador importante da EMT e de diferentes metaloproteinases de matriz. 

Adicionalmente, a expressão proteica do filamento intermediario mesenquimal, 

Vimentina, foi substancialmente aumentada ao longo da infecção por P. gingivalis. A 

análise da molécula de adesão E-caderina mostrou uma diminuição significativa na sua 

expressão e uma perda de localização da membrana juntamente com a β-catenina. Esse 

conjunto de dados sugere que a infecção por P. gingivalis in vitro é capaz de induz 

diferentes marcadores de EMT. Além disso, a infecção por P. gingivalis promoveu a 

migração celular que foi levemente aumentada pela co-infecção com Fusobacterium 

nucleatum, outro patógeno oportunista oral. Portanto, este estudo demonstra que as 

células adquirem mudanças moleculares / celulares que são consistentes com a indução 

de EMT durante a infecção de longo prazo por P. gingivalis.   

  Em Woo et al, 2017, foi apresentado evidências experimentais in vitro e in vivo 

que a infecção sustentada por P. gingivalis promove metástase à distância do câncer bucal 

e afeta o crescimento do tumor.  E para investigar se periodontite crônica poderia afetar 
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o crescimento do câncer bucal in vivo, foi comparado o volume do tumor induzido por 

xenotransplante de células de CCEO (linhagem celular de CCEO humana, OSC-20) 

infectadas por P. gingivalis e as do controle não infectadas, em camundongos. Foi 

observado que tumores induzidos por células não infectadas foram significativamente 

maiores do que os induzidos por células infectadas por P. gingivalis infectados células. 

Contudo, lesões metastáticas foram detectadas em maior quantidade e em maiores áreas 

nos camundongos infectados, localizadas exclusivamente na superfície do pulmão. O 

tamanho de focos metastáticos era variável, variando de lesões microscópicas para 

grandes nódulos que substituíram grandes porções dos lóbulos do pulmão. A exposição 

repetitiva de células OSC-20 à P. gingivalis, durante 5 semanas, resultou em focos 

metastáticos nos tecidos pulmonares de todos os seis camundongos testados. Em 

contraste, apenas um camundongo injetado com células OSC-20, não infectadas, 

desenvolveu macronódulos nos pulmões.    

  Vale ressaltar que em Galimiddi, 2015, também foi realizado um estudo in vitro, 

na qual células cancerosas derivadas do epitélio de língua, SCC-25, foram infectadas com. 

P. gingivalis e F. nucleatum que estimulou significativamente a proliferação celular. 

Afirmando os resultados do estudo in vivo deste mesmo artigo. Juntos, esses dados 

sugerem que estas bactérias, principais responsáveis pela destruição dos tecidos 

periodontais, atuam no processo de carcinogênese do CCEO.   

  Além disso, o envolvimento da resposta imune sobre a progressão tumoral foi 

avaliado em Groeger et al, 2011. Os receptores de B7-H1 e B7-DC, que desempenham 

um papel importante na resposta imune, sendo moléculas co-sinalizadora que medeia a 

regulação da ativação e tolerância das células T são capazes de regular negativamente as 

funções e a sobrevivência das células T ativadas. Sabe-se que a alta expressão de B7-H1 

nas células hospedeiras pode contribuir para a cronicidade dos distúrbios inflamatórios e 

representa um possível mecanismo de evasão imune e que podem influenciar a 

cronicidade dos distúrbios inflamatórios que freqüentemente precedem o 

desenvolvimento de cânceres humanos. Neste estudo, foi analisada a infecção de P. 

gingivalis, in vitro, nas linhagens celulares de CCEB humana, SCC-25. Os resultados do 

estudo demonstram que as cepas de P. gingivalis são capazes de induzir a expressão dos 

receptores B7-H1 e B7-DC em células de carcinoma escamoso, o que justificaria uma 

maior facilidade na evasão do sistema imune em câncer de boca. Demonstrando e 

justificando assim, mais uma correlação causal entre periodontite e câncer e uma possível 

evasão do imune. 
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Conclusão  

  Pode-se concluir que a periodontite está associada ao câncer oral. Os resultados 

sugerem que a extensão e agravamento da doença periodontal está correlacionada à 

incidência e progressão do câncer oral. E a utilização de animais experimentais e estudos 

in vitro são muito significativos para o entendimento da associação desses processos 

biológicos.  

  A variabilidade de modelos encontrada na literatura impede, muitas vezes, uma 

comparação direta entre os resultados e conclusões dos diferentes estudos. Portanto, 

trabalhos que avaliem comparativamente a progressão e características celulares e 

moleculares dos diferentes modelos de indução da periodontite e câncer podem ser úteis 

na escolha do modelo a ser utilizado e na interpretação dos resultados encontrados na 

literatura por estudos prévios.   

  Embora sejam necessários estudos adicionais para desvendar completamente a 

complexa intrincada rede de eventos moleculares e celulares subjacentes à ação de 

patógenos periodontais na tumorigênese de cavidade bucal (incluindo a contribuição de 

bactérias extracelulares e seus produtos versus bactérias intracelulares), os achados atuais 

ressaltam a importância de mais estudos nesta área, para a compreensão adicional da 

correlação periodontite e câncer, mas também para o projeto de novas estratégias de 

prevenção / tratamento para cavidade oral de CCEO no cenário de infecção oral crônica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Pode-se concluir que fatores associados ao desenvolvimento da periodontite podem 

estar relacionados a progressão de câncer oral. Os resultados indicam que quanto maior a 

extensão e a severidade da doença periodontal, maior à incidência e progresssão do câncer oral.  

 Os dados sugerem que periodontopatógenos, principalmente a P. gingivalis, 

influenciam os diferentes estágios da carcinogênese bucal como a proliferação, migração, 

metástase, invasão e agressividade celular. Os resultados apontam que a presença da doença 

periodontal é um importante modificador no desenvolvimento de câncer bucal. Além de 

ressaltar que a utilização de animais experimentais e estudos in vitro são muito significativos 

para o melhor entendimento da associação desses processos biológicos. Contudo, fica evidente 

destacar a importância de mais estudos nesta área, para a compreensão adicional desta possível 

correlação e para o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e tratamento. 
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ANEXO 2 

 

Normas da Revista “Oral Diseases” 

1. GERAL 

Os editores encorajam a submissão de artigos originais, artigos de revisão, relatórios de 

reuniões, resenhas de livros e correspondência na forma de cartas ao editor. Oral Diseases não 

aceita relatos de casos. 

Por favor, leia atentamente as instruções abaixo para detalhes sobre a submissão de 

manuscritos, os requisitos e padrões da revista, bem como informações sobre o procedimento 

depois que um manuscrito for aceito para publicação em Doenças Orais . Os autores são 

encorajados a visitar os Serviços de Autor da Wiley-Blackwell para obter mais informações 

sobre a preparação e apresentação de artigos e números. 

Evitando alegações de plágio 

A revista para a qual você está enviando seu manuscrito emprega software de combinação de 

texto (iThenticate) para garantir o plágio. Ao enviar seu manuscrito para este periódico, você 

aceita que seu manuscrito possa ser triado por plágio contra trabalhos previamente 

publicados. Os autores devem considerar se o seu manuscrito pode suscitar preocupações 

através do iThenticate, que indicará se um artigo é plagiado de alguma forma em um sentido 

formal. O evento também sinalizará, no entanto, se um artigo pode ser plagiado, repetindo-se o 

trabalho dos autores autores e, portanto, considerado uma publicação duplicada ou 

redundante. A experiência mostra que, em algumas ocasiões, grandes seções de manuscritos 

submetidos podem ser próximos à palavra literal na escolha da palavra, como visto em outros 

artigos do grupo de autores. Isso não tem nada a ver com simples repetição de nomes / 

afiliações, mas envolve frases comuns (não necessariamente "padrão") que são mais 

apropriadamente referenciadas do que repetidas. Alternativamente, eles podem ser 

reformulados de forma diferente. Os resultados publicados anteriormente, incluindo 

informações numéricas e figuras ou imagens, devem ser rotulados para deixar claro onde eles 

foram relatados anteriormente. Artigos que apresentem novas análises de resultados que já 

foram publicados (por exemplo, análises de subgrupos) devem identificar a fonte de dados 

primária e incluir uma referência completa às publicações primárias relacionadas. incluindo 

informações numéricas e figuras ou imagens, deve ser rotulado para deixar claro onde eles 

foram relatados anteriormente. Artigos que apresentem novas análises de resultados que já 
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primária e incluir uma referência completa às publicações primárias relacionadas.Oral 

Diseases revisará e publicará os manuscritos aceitos que relatam dados incluídos em anais de 

congressos na forma abstrata. Em tais casos, os autores devem estar claros para os leitores que 

parte de todos os dados do manuscrito já foram publicados de forma abstrata, indicando uma 

nota de rodapé ao título que declara o processo de confrence no qual o resumo relevante foi 

publicado. Para obter orientação completa sobre correspondência de texto e plágio, consulte a 

Seção 3 ('Integridade da pesquisa') das Diretrizes de Ética da Wiley 

em https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html .  

2. ORIENTAÇÕES ÉTICAS 

Oral Diseases  aderem às diretrizes éticas dadas abaixo para publicação e pesquisa.  

2.1. Autoria e Agradecimentos 

Autoria : Oral Diseases  aderem às Normas Internacionais para Autores publicadas pelo 

Comitê de Ética na Publicação (COPE). Todos os autores nomeados em um artigo devem 

concordar em ser nomeados no artigo, e todos os autores assim denominados devem concordar 

com a submissão do artigo às Doenças Orais e aprovar as versões submetidas e aceitas da 

publicação. Qualquer alteração na lista de autores deve ser aprovada por todos os autores, 

incluindo qualquer autor que tenha sido removido da lista. 

Oral Diseases também aderem à definição de autoria criada pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (ICMJE). De acordo com os critérios de autoria do ICMJE devem 

ser baseados em 1) contribuições substanciais para a concepção e concepção ou aquisição de 

dados ou análise e interpretação de dados, 2) elaboração do artigo ou revisão crítica para 

conteúdo intelectual importante e 3) aprovação final de a versão a ser publicada. Os autores 

devem atender às condições 1, 2 e 3. 

É um requisito que o autor correspondente apresente uma breve descrição da contribuição de 

cada indivíduo para a pesquisa e sua publicação. Após a submissão de um manuscrito, todos os 

co-autores também devem ser registrados com um endereço de e-mail correto. Se algum dos 

endereços de e-mail fornecidos estiver incorreto, o autor correspondente será contatado pelo 

Administrador do Diário. 

https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html
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Agradecimentos : Os autores devem reconhecer indivíduos que não se qualificam como 

autores, mas que contribuíram para a pesquisa. Os autores devem reconhecer qualquer 

assistência que tenham recebido (por exemplo, prestação de assistência por escrito, pesquisa 

bibliográfica, análise de dados, apoio administrativo, fornecimento de materiais). Se / como 

esta assistência foi financiada deve ser descrita e incluída com outras informações sobre 

financiamento. Os “agradecimentos” devem ser breves e não devem incluir agradecimentos aos 

árbitros e editores anônimos. Onde as pessoas são reconhecidas, uma carta de apresentação que 

demonstre seu consentimento deve ser fornecida. 

2.2. Aprovações Éticas 

Sujeitos humanos : A experimentação envolvendo seres humanos só será publicada se tal 

pesquisa tiver sido conduzida em total conformidade com princípios éticos, incluindo 

a Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial (versão 2002) e os requisitos 

adicionais, se houver, do país onde a pesquisa foi realizado. Os manuscritos devem ser 

acompanhados por uma declaração de que os experimentos foram realizados com o 

consentimento escrito e compreensivo de cada sujeito e de acordo com os princípios acima 

mencionados. Uma declaração sobre o fato de o estudo ter sido revisado e aprovado de forma 

independente por um comitê de ética também deve ser incluída. 

Fotografias de pessoas: Oral Diseases segue as diretrizes atuais da HIPAA para a proteção da 

privacidade do paciente / sujeito. Se um indivíduo retratado em uma imagem digital ou 

fotografia puder ser identificado, a permissão dele ou dela será necessária para publicar a 

imagem. O autor correspondente deve enviar uma carta assinada pelo paciente autorizando as 

Doenças Orais para publicar a imagem / foto ou preencher o 'Formulário de Liberação Padrão 

para o consentimento fotográfico' disponível no topo desta página ou clicando no link 

“instruções e formulários”. no site de submissão ScholarOne Manuscripts. A aprovação deve 

ser recebida pelo Escritório Editorial antes da aceitação final do manuscrito para 

publicação. Caso contrário, a imagem / foto deve ser alterada de forma que o indivíduo não 

possa ser identificado (barras pretas sobre os olhos, tatuagens, cicatrizes, etc.). 

Os editores reservam-se o direito de rejeitar trabalhos se houver dúvidas quanto à utilização de 

procedimentos apropriados. 

Estudo em Animais : Quando animais experimentais são usados, a seção de métodos deve 

indicar claramente que medidas adequadas foram tomadas para minimizar a dor ou o 

desconforto. Os experimentos devem ser realizados de acordo com as Diretrizes estabelecidas 

pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH) nos EUA com relação ao cuidado e uso de animais para 

http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/index.html
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procedimentos experimentais ou com a Diretriz do Conselho das Comunidades Européias de 

24 de novembro de 1986 (86/609 / EEC) e de acordo com as leis e regulamentos locais. 

2.3 Ensaios Clínicos 

Os ensaios clínicos devem ser relatados usando as diretrizes do CONSORT disponíveis 

em www.consort-statement.org . Uma lista de verificação e um fluxograma 

do CONSORT também devem ser incluídos no material de envio. Os ensaios clínicos podem 

ser registrados em qualquer registro público gratuito de ensaios clínicos, 

como http://www.clinicaltrials.gov ou http://isrctn.org/ . Uma lista de outros registros está 

disponível em http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/ . Como afirmado em editorial 

publicado em Oral Diseases (12: 217-218), 2006), todos os manuscritos relatando resultados 

de um ensaio clínico devem indicar que o estudo foi totalmente registrado em um site de fácil 

acesso. O número de registro do ensaio clínico e o nome do registro do ensaio serão publicados 

com o artigo. 

2.4 Sequências de DNA e Determinação da Estrutura Cristalográfica 

Os artigos que relatam sequências de proteínas ou DNA e determinações da estrutura 

cristalográfica não serão aceitos sem um número de acesso do Genbank ou Brookhaven, 

respectivamente. Outros conjuntos de dados de apoio devem ser disponibilizados na data de 

publicação diretamente dos autores. 

2.5 Conflito de Interesse e Fonte de Financiamento 

Todas as fontes de apoio financeiro institucional, privado e corporativo para o trabalho dentro 

do manuscrito devem ser plenamente reconhecidas, e quaisquer potenciais titulares de subsídios 

devem ser listados. Os autores também são obrigados a divulgar qualquer possível conflito de 

interesses. Isso inclui finanças (por exemplo, patente, propriedade, propriedade de ações, 

consultorias, taxa de palestras). Informações sobre fontes de financiamento e qualquer potencial 

conflito de interesse devem ser divulgadas no momento da submissão, sob o título 

“Agradecimentos”. 

2.6 Recurso da decisão 

A decisão sobre um artigo é final e não pode ser apelada. 

2,7 Permissões 

Se todas ou partes de ilustrações publicadas anteriormente forem usadas, a permissão deve ser 

obtida com o detentor dos direitos autorais em questão. É responsabilidade do autor obtê-los 

por escrito e fornecer cópias aos editores. 

http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Checklist-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Flow-Diagram-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Flow-Diagram-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Checklist-MS-Word.doc
http://www.clinicaltrials.gov/
http://isrctn.org/
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/
http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-0825.2006.01237.x
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2.8 Copyright e OnlineOpen   

Se o seu artigo for aceito, o autor identificado como o autor correspondente formal do artigo 

receberá um e-mail solicitando que ele faça o login no Author Services; onde através do Wiley 

Author Licensing Service (WALS) eles poderão concluir o contrato de licença em nome de 

todos os autores no papel. O autor correspondente DEVE enviar o CTA, pois é um requisito 

para publicação. 

Para autores assinando o contrato de transferência de direitos autorais 

Se a opção OnlineOpen não for selecionada, o autor correspondente receberá o contrato de 

transferência de direitos autorais (CTA) para assinar. Os termos e condições do CTA podem 

ser visualizados nas amostras associadas às Perguntas frequentes sobre direitos autorais abaixo:  

Termos e condições do CTA http://exchanges.wiley.com/authors/copyright-and-

permissions_333.html . 

Online Open O  

OnlineOpen está disponível para autores de artigos primários de pesquisa que desejam 

disponibilizar seu artigo para não assinantes na publicação, ou cuja agência de financiamento 

exija que os bolsistas arquivem a versão final de seu artigo. Com o OnlineOpen, o autor, a 

agência de financiamento do autor ou a instituição do autor paga uma taxa para garantir que o 

artigo seja disponibilizado para não assinantes após a publicação via Wiley InterScience, bem 

como depositado no arquivo preferido da agência de financiamento. Para obter a lista completa 

dos termos e condições, consultehttp://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-

406241.html. Qualquer autor que deseje enviar o seu trabalho OnlineOpen será obrigado a 

preencher o formulário de pagamento disponível em nosso 

site:https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp . Antes da aceitação, não 

há necessidade de informar um Escritório Editorial de que você pretende publicar seu trabalho 

OnlineOpen se não desejar. Todos os artigos do OnlineOpen são tratados da mesma forma que 

qualquer outro artigo. Eles passam pelo processo padrão de revisão por pares da revista e serão 

aceitos ou rejeitados com base em seu próprio mérito.Para autores que escolhem OnlineOpen 

Se a opção OnlineOpen estiver selecionada, o autor correspondente terá uma escolha dos 

seguintes Open Access Agreements (OAA) da Licença Creative Commons: 

Creative Commons Attribution License OAA Licença   

Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial OAA Licença   

Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial - Não aplicável Licença OAA 

http://exchanges.wiley.com/authors/copyright-and-permissions_333.html
http://exchanges.wiley.com/authors/copyright-and-permissions_333.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406241.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406241.html
https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp
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Para visualizar os termos e condições desses contratos de acesso aberto, visite as Perguntas 

frequentes sobre direitos autorais hospedadas nos Serviços da Wiley 

Author http://exchanges.wiley.com/authors/copyright-and-permissions_333.html e visite http: 

//www.wileyopenaccess. com / detalhes / content / 12f25db4c87 / Copyright - License.html . 

Se você selecionar a opção OnlineOpen e sua pesquisa for financiada pelo The Wellcome Trust 

e por membros do Conselho de Pesquisa do Reino Unido (RCUK), você terá a oportunidade de 

publicar seu artigo sob uma licença CC-BY, apoiando-o no cumprimento do Wellcome Trust 

and Research. Requisitos do Councils UK. 

Para obter mais informações sobre essa política e a política de auto-arquivamento compatível 

com o Journal, visite: http://www.wiley.com/go/funderstatement . 

Além disso. os próprios autores são responsáveis por obter permissão para reproduzir material 

protegido por direitos autorais de outras fontes. 

3. PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS 

Oral Diseases  só aceita submissão on-line de manuscritos. Os manuscritos devem ser 

submetidos no site de submissão online: http://mc.manuscriptcentral.com/odi . Instruções 

completas para o envio de um manuscrito estão disponíveis no site ao criar uma 

conta. Assistência para submissão de trabalhos pode ser solicitada com a assistente editorial 

Lisa Walton em: odiedoffice@wiley.com 

Após o envio bem-sucedido, o administrador da revista verificará se todas as partes do envio 

foram concluídas corretamente. Se alguma parte necessária estiver faltando ou se o manuscrito 

não cumprir os requisitos especificados abaixo, será solicitado que o autor correspondente 

ajuste a submissão de acordo com as instruções especificadas ou envie seu trabalho para outra 

revista. 

3.1. Começando 

Inicie o seu navegador da Web (os navegadores suportados incluem o Internet Explorer 5.5 ou 

superior, o Safari 1.2.4 ou o Firefox 1.0.4 ou superior) e acesse o site de envio on-line da 

revista: http://mc.manuscriptcentral.com/odi 

 Faça o login ou, se você é um novo usuário, clique em 'registrar aqui'. 

 Se você está se registrando como um novo usuário.  

- Depois de clicar em "registrar aqui", insira seu nome e informações de e-mail e clique 

em "Avançar". Suas informações de email são muito importantes.  

- Digite suas informações de instituição e endereço, conforme apropriado, e clique em 

http://exchanges.wiley.com/authors/copyright-and-permissions_333.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/16010825/homepage/%20http:/www.wiley.com/go/funderstatement
http://mc.manuscriptcentral.com/odi
mailto:odiedoffice@wiley.com
http://mc.manuscriptcentral.com/odi
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"Avançar".  

- Digite um ID de usuário e senha de sua escolha (recomendamos usar seu endereço de 

e-mail como seu ID de usuário) e selecione suas áreas de especialização. Clique em 

"Concluir". 

 Se você está registrado como usuário, mas esqueceu seus detalhes de login, insira seu 

endereço de e-mail em 'Ajuda da senha'. O sistema enviará a você um ID de usuário 

automático e uma nova senha temporária. 

 Faça o login e selecione 'Centro Autor correspondente'. 

3.2. Submetendo seu manuscrito 

Depois de ter feito o login no 'Centro de Autor Correspondente', envie seu manuscrito clicando 

no link de submissão em 'Recursos do Autor'. 

 Insira dados e responda a perguntas conforme apropriado. Você pode copiar e colar 

diretamente do seu manuscrito e pode enviar sua carta de apresentação pré-preparada. 

 Clique no botão "Avançar" em cada tela para salvar seu trabalho e avançar para a 

próxima tela. 

 Você é obrigado a registrar todos os seus coautores com um endereço de e-mail 

funcional. Se o endereço de e-mail estiver incorreto, você será contatado pelo 

administrador da revista. 

 Você é obrigado a carregar seus arquivos: Clique no botão 'Procurar' e localize o arquivo 

no seu computador. Selecione a designação de cada arquivo no menu suspenso ao lado 

do botão Procurar. Depois de selecionar todos os arquivos que você deseja enviar, clique 

no botão "Upload Files". 

 Revise sua submissão (em formato HTML e PDF) antes de completar o seu envio, 

enviando-o para o Jornal. Clique no botão "Enviar" quando terminar de revisar. 

3.3. Arquivos de Manuscrito Aceitos 

Os manuscritos devem ser carregados como arquivos Word (.doc / .docx) ou Rich Text Format 

(.rft) (não protegidos contra gravação), além de arquivos de figura separados. Arquivos GIF, 

JPEG, PICT ou Bitmap são aceitáveis para envio, mas somente arquivos TIF ou EPS de alta 

resolução são adequados para impressão. Os arquivos serão convertidos automaticamente para 

HTML e PDF no upload e serão usados no processo de revisão. O arquivo de texto deve conter 

todo o manuscrito, incluindo página de título, resumo, texto, referências, confirmações, tabelas 
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e legendas de figuras, mas não figuras incorporadas. No arquivo de texto, faça referência a 

figuras como, por exemplo, "Figura 1", "Figura 2", etc., para corresponder ao nome da tag 

escolhido para arquivos de figura individuais carregados. Os manuscritos devem ser formatados 

conforme descrito nas Diretrizes do autor abaixo. 

3.4. Revisão cega 

Todos os manuscritos submetidos às Doenças Orais serão revisados por dois especialistas na 

área. Doenças orais usa revisão única cega. Os nomes dos revisores não serão, portanto, 

revelados ao autor que enviar um artigo. 

3.5. Sugerir um revisor 

Oral Diseases tenta manter o processo de revisão o mais curto possível para permitir a rápida 

publicação de novos dados científicos. Para facilitar este processo, você deve sugerir os nomes 

e os endereços de e-mail atuais de 2 a 4 revisores em potencial que você considere capazes de 

revisar seu manuscrito de maneira imparcial. 

3.6. Suspensão da submissão no meio do processo de submissão 

Você pode suspender um envio em qualquer fase antes de clicar no botão 'Enviar' e salvá-lo 

para enviar mais tarde. O manuscrito pode então ser localizado em "Manuscritos não enviados" 

e você pode clicar em "Continuar envio" para continuar sua apresentação quando quiser. 

3.7. Confirmação de envio por e-mail 

Após a apresentação, você receberá um e-mail para confirmar o recebimento do seu 

manuscrito. Se você não receber a confirmação por e-mail após 24 horas, verifique seu endereço 

de e-mail cuidadosamente no sistema. Se o endereço de e-mail estiver correto, entre em contato 

com o departamento de TI. O erro pode ser causado por algum tipo de filtragem de spam no 

seu servidor de e-mail. Além disso, os e-mails devem ser recebidos se o departamento de TI 

adicionar nosso servidor de e-mail (uranus.scholarone.com) à sua lista de permissões. 

3.8. Status do Manuscrito 

O tempo médio de submissão até a primeira decisão para manuscritos submetidos às Doenças 

Orais é de 20 dias. Você pode acessar o ScholarOne Manuscripts (anteriormente conhecido 

como Central de Manuscritos) a qualquer momento para verificar o seu 'Centro de Autor' para 

o status de seu manuscrito. A Revista irá informá-lo por e-mail assim que uma decisão for 

tomada. 

3.9. Submissão de Manuscritos Revistos 
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Para carregar um manuscrito revisado, localize seu manuscrito em 'Manuscritos com Decisões' 

e clique em 'Enviar uma Revisão'. Por favor, lembre-se de apagar todos os arquivos antigos 

enviados quando você fizer o upload do seu manuscrito revisado. 

4. TIPOS DE MANUSCRITOS ACEITES 

Artigos originais de pesquisa : São convidados manuscritos que relatam investigações 

laboratoriais, pesquisa clínica bem projetada e controlada, e epidemiologia analítica. Estudos 

relacionados à etiologia, patogênese, diagnóstico, prevenção e tratamento são todos de 

interesse, mas todos os artigos devem ser baseados em pesquisas rigorosas orientadas por 

hipóteses. Áreas de interesse incluem doenças auto-imunes, endócrinas, genéticas, infecciosas, 

metabólicas e mucosas; câncer e condições pré-cancerosas; distúrbios quimiossensoriais, de 

desenvolvimento, geriátricos e motores, dor e cicatrização de feridas. Estudos randomizados 

devem seguir as diretrizes do CONSORT e uma lista de verificação e 

um fluxograma CONSORTdeve ser apresentado com tais documentos. Por favor, consulte 

também as notas na seção 2.3 acima. Estudos observacionais devem 

seguir as diretrizes do STROBE , e uma lista de verificação do STROBE deve ser submetida 

com tais trabalhos. Estudos de precisão diagnóstica devem seguir as diretrizes STARD , e 

uma lista de verificação STARD deve ser submetida com tais trabalhos. 

Artigos de Revisão : Oral Diseases  comissões de revisão e também recebe críticas não-

convidadas. Revisões sistemáticas com ou sem meta-análises devem seguir as 

diretrizes do PRISMA , e uma lista de verificação e fluxograma PRISMA deve ser submetida 

com tais artigos. 

Cartas aos Editores : Cartas, se de amplo interesse, são incentivadas. Eles podem lidar com 

material em trabalhos publicados em Oral Diseases  ou podem levantar novas questões, mas 

devem ter implicações importantes. Apenas uma carta pode ser submetida por um único autor 

ou grupo de autores em qualquer artigo publicado. 

Relatos de caso : Oral Diseases não aceita relatos de casos e, em vez disso, recomenda que os 

autores submetam a Clinical Case Reports uma revista de acesso aberto publicada pela Wiley. 

Relatórios de reuniões : serão considerados pelos editores para publicação somente se forem 

de interesse amplo e significativo. 

Comentários Concisos Convidados : Estes podem ser enviados apenas a convite dos Editores 

Seniores e consistem em cerca de 2500-2750 palavras, com um máximo de uma tabela ou 

imagem e 25 referências. 

http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Checklist-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Flow-Diagram-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/CONSORT-2010-Flow-Diagram-MS-Word.doc
http://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home
http://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/STROBE-Checklist-v4-MS-Word.doc
http://www.stard-statement.org/
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2015/10/STARD-2015-Checklist.docx
http://www.prisma-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/PRISMA-2009-Checklist-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/PRISMA-2009-Flow-Diagram-MS-Word.doc
http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/09/PRISMA-2009-Flow-Diagram-MS-Word.doc
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2050-0904
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Revisões Médicas Convidadas : Estas podem ser submetidas apenas a convite dos Editores 

Seniores, e consistem em cerca de 2500-2750 palavras, com um máximo de uma tabela ou 

imagem e 25 referências. 

Comentários Convidados : Estes podem ser enviados apenas a convite dos editores seniores. 

Editoriais Convidados : Estes podem ser submetidos apenas a convite dos Editores Seniores. 

Revisões de Livros Convidados : Estas podem ser submetidas apenas a convite dos editores 

seniores. 

5. FORMATO E ESTRUTURA DO MANUSCRITO  

5.1. Cobrança: 

Artigos: Os artigos com mais de 6 páginas publicadas, incluindo página de título, resumo, 

referências, legendas de tabelas / figuras e tabelas e figuras, estão sujeitos a uma taxa de GBP70 

por página adicional. Como um guia, uma página publicada equivale a aproximadamente 850 

palavras, ou duas a quatro pequenas tabelas / figuras. Material suplementar adicional (incluindo 

texto e figuras), que não se enquadra nos limites da página, pode ser publicado online apenas 

como informação de apoio. 

5.2. Formato 

Idioma : Os autores devem escrever seus manuscritos em inglês britânico usando um estilo de 

fácil leitura. Os autores cuja língua nativa não é o inglês devem ter um falante nativo de inglês 

para ler e corrigir seu manuscrito. A ortografia e a fraseologia devem obedecer ao padrão de 

uso britânico e devem ser consistentes em todo o artigo. Uma lista de fornecedores 

independentes de serviços de edição pode ser encontrada 

em http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp . Todos os serviços são 

pagos e organizados pelo autor, e o uso de um desses serviços não garante a aceitação ou 

preferência pela publicação. 

Apresentação : Os autores devem prestar atenção especial à apresentação de suas descobertas, 

para que possam ser comunicadas com clareza. O histórico e as hipóteses subjacentes ao estudo, 

bem como suas principais conclusões, devem ser claramente explicados. Títulos e resumos, 

especialmente, devem ser escritos em linguagem que seja prontamente inteligível para qualquer 

cientista. 

Jargão técnico : deve ser evitado tanto quanto possível e claramente explicado onde seu uso é 

inevitável. 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp
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Abreviações : Oral Diseases  aderem às convenções descritas em Unidades, Símbolos e 

Abreviaturas: Um Guia para Editores e Autores Médicos e Científicos. Abreviaturas não padrão 

devem ser usadas três ou mais vezes e escritas completamente no texto quando usadas pela 

primeira vez.  

5.3. Estrutura: Todos os artigos submetidos a Oral Diseases  devem incluir: 

 Folha de rosto 

 Resumo estruturado (revisões não precisam incluir um resumo estruturado) 

 Texto principal 

 Referências 

 (Figuras) 

 (Legendas das Figuras) 

 (Tabelas)  

Página de rosto : deve fazer parte do manuscrito carregado para revisão e incluir:  

 Um título com no máximo 100 caracteres, incluindo espaços 

 Um título em execução de no máximo 50 caracteres 

 3-6 palavras-chave 

 Nomes completos e instituições para cada autor 

 Nome, endereço, endereço de e-mail e número de fax do autor correspondente 

 Data de envio (e revisão / reenvio) 

Resumo: está limitado a 200 palavras e não deve conter abreviaturas. O resumo deve ser 

incluído no documento do manuscrito carregado para análise, bem como separadamente, 

quando especificado no processo de submissão. O resumo deve transmitir o propósito essencial 

e a mensagem do artigo, de forma abreviada, sob: 

 Objetivos),   

 Assunto (s) (ou Materiais) e Métodos,   

 Resultados, 

 Conclusões (s).  

O Texto Principal dos Artigos Originais de Pesquisa deve ser organizado da seguinte 
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Introdução : deve ser focada, delineando as origens históricas ou lógicas do estudo e não 

resumir os resultados; revisões exaustivas da literatura são inadequadas. Deve fechar com a 

declaração explícita dos objetivos específicos da investigação. 

Materiais e Métodos devem conter detalhes suficientes para que, em combinação com as 

referências citadas, todos os ensaios clínicos e experimentos relatados possam ser totalmente 

reproduzidos. Como condição de publicação, os autores são obrigados a disponibilizar 

materiais e métodos disponíveis gratuitamente aos pesquisadores acadêmicos para seu próprio 

uso. Isso inclui anticorpos e as construções usadas para fazer animais transgênicos, embora não 

os próprios animais. Outros conjuntos de dados de apoio devem ser disponibilizados na data de 

publicação diretamente dos autores. 

(i) Ensaios clínicos : Como mencionado acima, eles devem ser relatados usando as diretrizes 

do CONSORT disponíveis em www.consort-statement.org . Uma lista de verificação 

CONSORT também deve ser incluída no material de envio. Os ensaios clínicos podem ser 

registrados em qualquer um dos seguintes registros públicos gratuitos de ensaios 

clínicos: www.clinicaltrials.gov ,http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/ , http://isrctn.org/ 

. Como indicado em um editorial publicado em Oral Diseases(12: 217-218), 2006), todos os 

manuscritos relatando os resultados de um ensaio clínico devem indicar que o estudo foi 

totalmente registrado em um site de fácil acesso. O número de registro do ensaio clínico e o 

nome do registro do ensaio serão publicados com o artigo.  

(ii) Assuntos experimentais : Como mencionado acima, a experimentação envolvendo seres 

humanos só será publicada se tal pesquisa tiver sido conduzida em total conformidade com os 

princípios éticos, incluindo a Declaração da Associação Médica Mundial de Helsinque.(versão 

2002) e os requisitos adicionais, se houver, do país onde a pesquisa foi realizada. Os 

manuscritos devem ser acompanhados por uma declaração de que os experimentos foram 

realizados com o consentimento escrito e compreensivo de cada sujeito e de acordo com os 

princípios acima mencionados. Uma declaração sobre o fato de que o estudo tenha sido revisado 

e aprovado de forma independente por um comitê de ética também deve ser incluído. Os 

editores reservam o direito de rejeitar trabalhos se houver dúvidas sobre se procedimentos 

apropriados foram usados. Quando animais experimentais são usados, a seção de métodos deve 

indicar claramente que medidas adequadas foram tomadas para minimizar a dor ou o 

desconforto. 

(iii) Fornecedores : Os fornecedores de materiais devem ser nomeados e sua localização 

(cidade, estado / município, país) incluída. 

http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/CONSORT%202001%20checklist.doc
http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/CONSORT%202001%20checklist.doc
http://www.clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/
http://isrctn.org/
http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/index.html
http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/index.html
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Resultados : deve apresentar as observações com referência mínima à literatura anterior ou a 

possíveis interpretações. 

Discussão: geralmente pode começar com um breve resumo das principais conclusões, mas a 

repetição de partes do resumo ou das seções de resultados deve ser evitada. A seção deve 

terminar com uma breve conclusão e um comentário sobre a relevância clínica potencial dos 

resultados. As declarações e a interpretação dos dados devem ser adequadamente apoiadas por 

referências originais. 

Agradecimentos : Devem ser usados para fornecer informações sobre fontes de financiamento 

para a pesquisa, qualquer potencial conflito de interesse e para reconhecer os contribuintes do 

estudo que não se qualificam como autores. Todas as fontes de apoio financeiro institucional, 

privado e corporativo para o trabalho dentro do manuscrito devem ser plenamente reconhecidas, 

e quaisquer potenciais titulares de subsídios devem ser listados. Os agradecimentos devem ser 

breves e não devem ser incluídos graças aos árbitros e editores anônimos. Onde as pessoas são 

reconhecidas, uma carta de apresentação que demonstre seu consentimento deve ser fornecida. 

5.4. Referências 

As referências devem ser preparadas de acordo com o Manual de Publicação da American 

Psychological Association (6ª edição). Isso significa que as citações no texto devem seguir o 

método da data do autor, segundo o qual o sobrenome do autor e o ano de publicação da fonte 

devem aparecer no texto, por exemplo, (Jones, 1998). Para referências com três a cinco autores, 

todos os autores devem ser listados apenas na primeira ocorrência da citação no texto, e em 

ocorrências subsequentes no texto, somente o primeiro autor deve ser listado, seguido por ' et 

al. '. A lista de referências completa deve aparecer em ordem alfabética pelo nome no final do 

artigo. 

Uma amostra das entradas mais comuns nas listas de referência aparece abaixo. Por favor, note 

que um DOI deve ser fornecido para todas as referências, quando disponíveis. Para mais 

informações sobre o estilo de referência da APA, consulte o site da APA . Observe que, para 

artigos de periódicos, os números de edições não são incluídos, a menos que cada edição do 

volume comece com a página um. 

artigo de jornal 

Exemplo de referência com 2 a 7 autores 

http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
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Beers, SR & De Bellis, MD (2002). Função neuropsicológica em crianças com transtorno de 

estresse pós-traumático relacionado a maus-tratos. The American Journal of Psychiatry, 159 , 

483-486. doi: 10.1176 / appi.ajp.159.3.483 

Ramus, F., Rosen, S., Dakin, SC, Dia, BL, Castellote, JM, Branco, S., & Frith, U. 

(2003). Teorias da dislexia do desenvolvimento: percepções de um estudo de caso múltiplo de 

adultos disléxicos. Brain, 126 (4), 841-865. doi: 10.1093 / brain / awg076 

Exemplo de referência com mais de 7 autores 

Rutter, M., Caspi, A., Fergusson, D., Horwood, LJ, Goodman, R., Maughan, B.,… Carroll, J. 

(2004). Diferenças entre os sexos na incapacidade de leitura no desenvolvimento: Novas 

descobertas de quatro estudos epidemiológicos. Jornal da Associação Médica Americana, 

291 (16), 2007–2012. doi: 10.1001 / jama.291.16.2007 

Edição do livro 

Bradley-Johnson, S. (1994). Avaliação psicoeducacional de alunos com deficiência visual ou 

cegos: Infância até o ensino médio (2ª ed.). Austin, TX: Pro-ed. 

5.5. Tabelas, Figuras e Lendas de Figuras 

Figuras : Todas as figuras e ilustrações devem ser fornecidas em formato eletrônico. Por favor, 

salve gráficos vetoriais (por exemplo, arte de linha) em formato encapsulado PostScript (EPS) 

e arquivos de bitmap (por exemplo, meios-tons) ou fotos clínicas ou in vitro em Tagged Image 

Format (TIFF). 

Informações detalhadas sobre nossos padrões de ilustração digital podem ser encontradas 

em http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp . 

Verifique sua arte eletrônica antes de enviá-

la: http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp . 

Figuras desnecessárias e partes (painéis) de figuras devem ser evitadas: dados apresentados em 

pequenas tabelas ou histogramas, por exemplo, geralmente podem ser declarados brevemente 

no texto. As figuras não devem conter mais de um painel, a menos que as partes estejam 

conectadas logicamente. 

Figuras divididas em partes devem ser rotuladas com letra minúscula, negrito, letra romana, a, 

b e assim por diante, no mesmo tipo de tamanho usado em qualquer outro lugar na figura. As 

letras nas figuras devem ser em letras minúsculas, com a primeira letra maiúscula. As unidades 

devem ter um único espaço entre o número e a unidade e seguir a nomenclatura SI comum a 

um determinado campo. Unidades e abreviaturas incomuns devem ser soletradas por completo 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp
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ou definidas na legenda. Barras de escala devem ser usadas em vez de fatores de ampliação, 

com o comprimento da barra definido na legenda, e não na própria barra. Em geral, sugestões 

visuais (nas próprias figuras) são preferidas para explicações verbais na legenda (por exemplo, 

linha quebrada, triângulos vermelhos abertos, etc.). 

Diretrizes para submissões de coberturas  

Se você gostaria de enviar sugestões de obras de arte relacionadas ao seu manuscrito para serem 

consideradas na capa da revista, siga estas diretrizes gerais. 

Resumos de Vídeo 

Dê vida à sua pesquisa criando um resumo de vídeo para o seu artigo! A Wiley faz parceria 

com a Research Square para oferecer um serviço de resumos de vídeo produzidos 

profissionalmente. Saiba mais sobre resumos de vídeos 

em  www.wileyauthors.com/videoabstracts  e adquira o seu artigo 

em  https://www.researchsquare.com/wiley/  ou através do seu Painel de Serviços de Autor. Se 

você tiver alguma dúvida, encaminhe-os para  videoabstracts@wiley.com . 

6. APÓS A ACEITAÇÃO 

Após a aceitação de um artigo para publicação, o manuscrito será encaminhado ao Editor de 

Produção responsável pela produção da revista. 

Correções de prova 

O autor correspondente receberá um alerta por e-mail contendo um link para um site. Um 

endereço de e-mail de trabalho deve, portanto, ser fornecido para o autor correspondente. A 

prova pode ser baixada como um arquivo PDF (formato de documento portátil) deste site. 

O Acrobat Reader será necessário para ler este arquivo. Este software pode ser baixado 

(gratuitamente) no seguinte site: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html . Isso 

permitirá que o arquivo seja aberto, lido na tela e impresso para que quaisquer correções sejam 

adicionadas. Mais instruções serão enviadas com a prova. Provas impressas serão postadas se 

nenhum endereço de e-mail estiver disponível; na sua ausência, solicite que um colega acesse 

seu e-mail para recuperar as provas. 

As provas devem ser devolvidas ao Editor de Produção dentro de três dias após o recebimento. 

Como as alterações nas provas são caras, pedimos que você só corrija os erros de 

composição. Alterações excessivas feitas pelo autor nas provas, excluindo erros de digitação, 

serão cobradas separadamente. Exceto em circunstâncias excepcionais, todas as ilustrações são 

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-828302.html
http://www.wileyauthors.com/videoabstracts
https://www.researchsquare.com/wiley/
mailto:videoabstracts@wiley.com
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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mantidas pelo editor. Por favor, note que o autor é responsável por todas as declarações feitas 

em seu trabalho, incluindo as alterações feitas pelo editor de texto. 

Visão inicial (publicação antes da impressão) 

Oral Diseases  é coberto pelo serviço Early View da Wiley-Blackwell. Os artigos Early View 

são artigos completos de texto completo publicados on-line antes de sua publicação em um 

número impresso. Os artigos da Early View são completos e finais. Eles foram totalmente 

revisados, revisados e editados para publicação, e as correções finais dos autores foram 

incorporadas. Por estarem em forma final, nenhuma alteração pode ser feita após a publicação 

on-line. A natureza dos artigos Early View significa que eles ainda não têm volume, edição ou 

números de páginas, portanto, os artigos Early View não podem ser citados da maneira 

tradicional. Eles recebem, portanto, um Digital Object Identifier (DOI), que permite que o 

artigo seja citado e rastreado antes de ser alocado para um problema. Após a publicação 

impressa, o DOI permanece válido e pode continuar sendo usado para citar e acessar o artigo. 

Serviços de Autor 

O rastreamento de produção on-line está disponível para o seu artigo depois de ser aceito, 

registrando -se nos Serviços de Autor da Wiley-Blackwell . 
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