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RESUMO 

 

 

ARRIAGA P. O papel dos patógenos periodontais e os níveis de citocinas na 
progressão da doença de Alzheimer: uma revisão sistemática [tese]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 
 

 

O objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar se os patógenos periodontais 

e seus produtos inflamatórios influenciam na progressão da doença de Alzheimer. 

Uma busca eletrônica sem restrição de datas ou idiomas em 4 bancos de dados 

(PubMed/MEDLINE, Cochrane Library (CENTRAL), Scopus e Embase) e uma busca 

manual em revistas regulares e na literatura cinza foram realizadas até outubro de 

2019. Dois revisores independentes realizaram a estratégia da pesquisa. A análise 

de qualidade e o risco de viés dos estudos incluídos foram realizadas de acordo com 

as diretrizes descritas por Fowkes e Fulton, 1991. Após avaliação do título, palavras-

chaves e resumos dos artigos selecionados, apenas seis estudos atenderam aos 

critérios de inclusão desta revisão. Dos seis estudos incluídos, cinco apresentaram 

baixo risco de viés e apenas um estudo mostrou suscetibilidade ao viés por não 

esclarecer a metodologia de amostragem dos seus dados. Em todos os estudos 

incluídos o aumento nos níveis de citocinas pro-inflamatórias da periodontite 

acelerou o processo neurodegenerativo do Alzheimer. Os níveis de anticorpos IgG 

para bactérias periodontais apresentaram-se elevados em pacientes portadores de 

Alzheimer. A heterogeneidade metodológica dos estudos impossibilitou a realização 

da meta-análise. Os patógenos periodontais e as citocinas pro-inflamatórias podem 

contribuir para a progressão do processo neurodegenerativo da doença de 

Alzheimer. 

 

Palavras-chave: Doença Periodontal; Doença de Alzheimer; Demência; Periodontite. 



  

ABSTRACT 
 

 

Arriaga P. The role of periodontal pathogens and cytokine levels in the progression of 
Alzheimer’s disease: a systematic review [tese]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

 

The aim of this systematic review was to evaluate whether periodontal pathogens 

and their inflammatory products influence the progression of Alzheimer’s disease. An 

electronic search without date or language restriction in four databases 

(PubMed/MEDLINE, Cochrane Library/CENTRAL, Scopus, and Web of Science) and 

a manual search in regular journals and in the gray literature until October 2019 was 

performed. Two independent reviewers conducted the research. Quality analysis and 

assessment of risk of bias were performed according to the guidelines described by 

Fowkes and Fulton, 1991. Only six studies fulfilled the inclusion criteria of this review 

after evaluation of titles, keywords, and abstracts. Of the six studies included, five 

were considered to have a low risk of bias and only one study was susceptible to bias 

since it did not explain the sampling methodology for its data. The methodological 

heterogeneity of the studies made it impossible to perform meta-analysis. All included 

studies showed that increased levels of pro-inflammatory cytokines caused by 

periodontitis contributed to the progression of the neurodegenerative process in 

Alzheimer’s disease. The levels of IgG antibody for periodontal bacteria were high in 

Alzheimer’s patients. Considering that periodontal pathogens and pro-inflammatory 

cytokines can accelerate the neurodegenerative process of Alzheimer's disease, 

treatment of periodontal disease may contribute to refrain the progression of AD. 

 

Keywords: Periodontal disease; Alzheimer´s disease; Dementia; Periodontitis. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

A doença de Alzheimer (DA) é uma desordem neurodegenerativa que atinge 

o sistema nervo central (SNC), caracterizada pela perda gradual de memória, 

aprendizado e orientação, resultando em deficiência progressiva e incapacitação (1). 

A DA é o tipo mais comum de demência em idosos e estima-se que 1 em 85 

indivíduos seja diagnosticado com a doença até 2050 no mundo (2). 

A etiologia e o mecanismo fisiopatológico da DA ainda são desconhecidos, 

porém a inflamação desempenha um papel fundamental na patogênese da doença 

(3). Estudos sugerem que as infecções periféricas, lesões nos vasos sanguíneos e o 

estresse oxidativo podem acelerar o processo inflamatório cerebral e contribuir para 

a progressão do Alzheimer (4,5).  

A literatura mostra que doenças com comprometimento sistêmico como o 

diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doenças renais e as doenças 

periodontais estão associadas com o estado inflamatório do sistema nervoso central 

(5,6).  

A periodontite é uma doença inflamatória crônica de origem infecciosa, 

associada a bactérias anaeróbias gram-negativas e capaz de desencadear 

infecções localizadas e sistêmicas no hospedeiro (7). Os patógenos periodontais e 

seus produtos inflamatórios contribuem para a inflamação sistêmica e a patogênese 

da doença de Alzheimer, pois as endotoxinas das bactérias periodontais como: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella forsythia, Porphyromonas 

gingivalis e Treponema denticola são capazes de penetrar na barreira 

hematoencefálica e acelerar o processo de neurodegeneração cerebral que 

caracteriza a doença de Alzheimer (8,9). 

As citocinas pro inflamatorias IL-1β, IL-6 e TNF-α liberadas pelos tecidos 

periodontais durante a periodontite são capazes de atravessar a corrente sanguínea 

e alcançar os tecidos cerebrais através do nervo trigeminal, induzindo ou 

aumentando a inflamação neural contribuindo assim para o início, progressão e 

agravamento da doença de Alzheimer (10,11).  
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 
 

 

O objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar se os patógenos periodontais 

e seus produtos inflamatórios influenciam na progressão da doença de Alzheimer.  

Com base na literatura apresentada, a hipótese nula é de que a doença 

periodontal poderia acelerar o processo neurodegenerativo da doença de Alzheimer.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

A presente revisão sistemática foi registrada no PROSPERO (International 

Prospective Register of Systematic Reviews) sob o número CRD42020150043. A 

metodologia dessa revisão seguiu as recomendações do "Chrochrane Handbook for 

systematic reviews of interventions” (12). Com o objetivo de aumentar a qualidade e 

transparência da pesquisa as diretrizes do “PRISMA checklits” foram seguidas (13).  

 

 

3.1. Questionamento Principal  
 

 
Os questionamentos clínicos foram desmembrados e organizados utilizando a 

estratégia “PEOS¨ 
Os patógenos periodontais e seus produtos inflamatórios influenciam na 

progressão da doença de Alzheimer?  

 

 

3.2. Relevância Clínica  

 

 

A doença periodontal pode influenciar em diversas desordens sistêmicas 

como nas doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, nascimentos de bebês 

prematuros e de baixo peso, afecções do trato respiratório, entre outras. Entretanto, 

diversos estudos evidenciam uma possível relação entre a doença periodontal e a 

doença de Alzheimer. Dessa forma, esse estudo buscou dados científicos sobre a 

influência dos patógenos periodontais e seus produtos inflamatórios na progressão 

da doença de Alzheimer, colaborando com os profissionais para a tomada de 

decisão embasada em evidência cientifica.  
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3.3. Estratégia para identificação e seleção dos estudos 
 
 
Uma busca eletrônica sem restrição de datas ou idiomas foi realizada no 

Pubmed/MEDLINE, Web of Science, Scopus e Cochrane Library até outubro de 

2019. Além disso foi realizado também uma busca manual em revistas regulares e 

na literatura cinzenta consultada através do Opensigle (http://www.opengrey.eu), em 

busca de novos estudos. Os termos MeSH ‘‘Alzheimer’s disease”, ‘‘Dementia’’, 

‘‘Periodontal disease’’, ‘‘Periodontitis’’, foram utilizados. Os sinônimos MeSH, termos 

relacionados e termos livres também foram incluídos. As palavras-chave foram 

selecionadas do DeCS - Descritores em Ciências da Saúde e do Medical Subject 

Headings (MeSH) da US National Library of Medicine. Os termos foram combinados 

para refinar os resultados da pesquisa e a combinação desses descritores está 

demonstrada na Tabela 1. .  

 
Tabela 1. Banco de dados eletrônico utilizado na estratégia de busca. 

 

Database  Search Strategy  
 
 

 
 
 
 
 
 

PubMed 

 
#1 (((((Alzheimer’s disease [MeSH Terms]) OR Alzheimer’s disease 
[Title/Abstract]) OR dementia [MeSH Terms]) OR dementia 
[Title/Abstract]) OR cognitive impairment [Title/Abstract]) OR cognitive 
decline [Title/Abstract] 
 
#2 (((periodontal disease [MeSH Terms]) OR periodontal disease 
[Title/Abstract]) OR periodontitis [MeSH Terms]) OR periodontitis 
[Title/Abstract] 
 
#1 and #2 (((((((Alzheimer’s disease [MeSH Terms]) OR Alzheimer’s 
disease [Title/Abstract]) OR dementia [MeSH Terms]) OR dementia 
[Title/Abstract]) OR cognitive impairment [Title/Abstract]) OR cognitive 
decline [Title/Abstract])) AND ((((periodontal disease [MeSH Terms]) OR 
periodontal disease [Title/Abstract]) OR periodontitis [MeSH Terms]) OR 
periodontitis [Title/Abstract]) 

 
 

 
Scopus 

 

 
#1 (TITLE-ABS-KEY (“Alzheimer's disease”) OR TITLE-ABS-
KEY (dementia) OR TITLE-ABS-KEY (“Cognitive Impairment”)  OR  
TITLE-ABS-KEY (“Cognitive Decline”))  
 
#2 (TITLE-ABS-KEY (“periodontal disease”) OR TITLE-ABS-KEY 
(periodontitis)) 
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#1 and #2 (TITLE-ABS-KEY ("Alzheimer's disease")  OR  TITLE-ABS-
KEY (dementia)  OR  TITLE-ABS-KEY ("Cognitive Impairment")  OR  
TITLE-ABS-KEY ("Cognitive Decline"))) AND ((TITLE-ABS-KEY 
("periodontal disease")  OR  TITLE-ABS-KEY (periodontitis))) 

 
 

 
Web of 
Science 

 
#1 TÓPICO: (Alzheimer’s disease) 
OR TÓPICO: (dementia) OR TÓPICO: (Cognitive Impairment) 
OR TÓPICO: (Cognitive decline) 
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI 
Tempo estipulado=Todos os anos 
 
#2 TÓPICO: (periodontal disease) OR TÓPICO: (periodontitis) 
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI 
Tempo estipulado=Todos os anos 
 
#1 and #2  
 

 
Cochrane 

Library 

 
"Alzheimer’s disease" OR dementia OR Cognitive Impairment OR 
Cognitive decline in Title Abstract Keyword AND periodontal disease OR 
periodontitis in Title Abstract Keyword - (Word variations have been 
searched) 
 

 
 

3.4. Critério de Seleção  
 
 
Essa revisão incluiu estudos observacionais (transversais, caso-controle ou 

cohort), que avaliaram a influência dos patógenos periodontais e/ou seus produtos 

inflamatórios na progressão da doença de Alzheimer. Artigos duplicados, revisões 

de literatura, registros fora do tema proposto, relatos de caso, estudos in vitro, 

dissertações, teses, monografias e estudos em animais, foram excluídos. Os 

critérios de inclusão levaram em consideração o delineamento dos artigos de acordo 

com a população, exposição e resultados (PEOS) da seguinte forma:  

 
População (P): Pacientes com doença de Alzheimer. 

Exposição (E): Anticorpos IgG para patógenos periodontais e/ou produtos 

inflamatórios.  

Resultado (O): Progressão da doença de Alzheimer.  
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Desenho do estudo (S): Estudos observacionais (transversais, caso-controle ou 

cohort).  

O processo de pesquisa e triagem foi realizado independentemente por 

dois revisores (PA e CM), primeiramente analisando títulos e resumos. Em uma 

segunda etapa, artigos completos foram selecionados para leitura criteriosa e 

analisados segundo os critérios de elegibilidade (inclusão/exclusão), para futura 

extração dos dados. Divergência entre os revisores foram resolvidas através de 

criteriosa discussão. A concordância da busca entre os dois revisores foi avaliada 

pelo teste estatístico Cohen's Kappa (k). Os autores dos estudos incluídos, 

quando necessário, foram contatados por e-mail para esclarecimentos de 

eventuais dúvidas. 

 

 

3.5. Análise dos dados  
 
 
A extração de dados foi realizada de forma independente por 2 revisores 

(EB e PA) através da leitura completa dos artigos. Autores, desenho do estudo, 

número de participantes, variação de idade, avaliação dos tecidos periodontais, 

avaliação do questionário de saúde mental, do inglês Mini Mental State Exam 

(MMSE) e critério de diagnóstico do Alzheimer foram dados extraídos dos 

estudos incluídos, quando disponíveis. Além desses, sangramento à sondagem, 

índice de placa, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, sujeitos 

positivos ao anticorpo IgG para até 1 tipo de bactéria periodontopatogênica, 

níveis do anticorpo IgG e concentração de biomarcadores, serão também 

discutidos. Devido a necessidade de obtenção de dados relevantes, alguns 

autores foram contatados para esclarecimento detalhado sobre o desenho do 

estudo. 

 

 

 

3.6. Avaliação da qualidade do risco e viés 
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A análise de qualidade dos estudos e do risco de viés foi realizada de 

forma independente por dois autores (EP e KV), utilizando uma lista de diretrizes 

descritas por Fowkes e Fulton (14). A lista de verificação incluiu 6 qquestões 

referentes ao design do estudo, representatividade da amostra, características do 

grupo controle, qualidade do critério de avaliação do desfecho, integridade e 

distorção das influências. Para estes itens cada estudo foi avaliado e classificado 

em ‘sem problemas’ (0), ‘problema menor’ (+) ou ‘problema maior’ (++). Para 

itens onde a pergunta da lista de verificação não era aplicável, “NA” foi 

registrado. Para o julgamento do risco de viés ser realizado, três perguntas foram 

respondidas: (1) os resultados são enviesados erroneamente em uma 

determinada direção? (em relação ao viés); (2) há influências sérias de confusão 

ou distorção? (em relação à confusão) e (3) é provável que os resultados tenham 

ocorrido por acaso? (em relação à chance). Se a resposta para cada pergunta foi 

"Não", o estudo é considerado baixo risco de viés. 

 

 

4. RESULTADOS 
 
 

4.1. Identificação e seleção dos estudos 

 
 

Mil cento e cinco citações foram obtidas, sendo 304 estudos da base de 

dados PubMed, 297 da base de dados Web of Science, 485 da base de dados 

Scopus e 19 da base de dados Cochrane Library. Após a eliminação dos estudos 

duplicados, 604 estudos foram avaliados e 569 artigos foram excluídos por não 

atenderem aos critérios de inclusão. Trinta e cinco artigos foram lidos na íntegra 

sendo seis incluídos na análise por respeitarem aos critérios de inclusão. O valor de 

concordância k para os dois revisores foi de 100% para os artigos em potencial a 

serem incluídos (títulos e resumos) e para os artigos selecionados. Isso indica 

concordância substancial para os artigos em potencial e “concordância perfeita”, K= 

1. Não houve a possibilidade de realização de metanálise, devido a metodologia 

heterogênea aplicada, e a heterogeneidade dos dados apresentados em cada 

estudo. O processo de seleção foi descrito na figura 1. 
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Estudos excluídos, após leitura de 
títulos e resumos  

(n =569) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Flowchart : descrição, identificação, seleção, elegibilidade e estudos incluídos seguindo as recomendações 
do prisma checklist.  

Estudos identificados por 
meio de pesquisa no 

banco de dados 
(  ) 

Se
le

çã
o 

In
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da

de
 

Id
en

tif
ic

aç
ão

 

 

Estudos após a remoção de duplicatas 
(n = 604) 

Estudos selecionados 
(n =604) 

Estudos avaliados na 
íntegra 
(n =35) 

Estudos excluídos com razões 
(n =29) 

n Razão Principal 
9 Baixa qualidade 

metodológica  
10 Estudos sem 

diagnóstico da 
doença periodontal  

4 Estudos com todos 
os tipos de demência  

6 Desfecho nãp 
relacionado ao 

tema. 
 

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa 

(n = 6) 

Estudos incluídos na 
síntese quantitativa 

(meta-análise) 
(n =0) 

PubMed 
 

304 

Web of 
Science 

297 

Scopus 
 

485 
 

CENTRAL 
 

19 
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4.2. Avaliação da qualidade do risco e viés 

 
 

O risco metodológico de viés foi avaliado de acordo com Fowkes e Fulton, 

1991 (14). Dos seis estudos incluídos (15-20), cinco apresentaram baixo risco de 

viés (15-19). Apenas um estudo mostrou risco moderado de viés, porque não 

esclareceu a metodologia de amostragem dos seus dados, assim como teve 

deficiência em manter o controle de qualidade da amostra (20). Em relação ao grupo 

controle, esse estudo também não demostrou características semelhantes para 

serem comparadas. Embora tenha sido feito contato com os autores desse estudo 

para esclarecimento sobre a metodologia aplicada não obtivemos resposta .O risco 

metodológico final dos resultados e a interpretação dos vieses estão resumidos na 

Tabela 2.  
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Tabela 2. Risco metodológico de viés de acordo com Fowkes e Fulton (14) 

 

 
Questões Checklist 

Ka
m

er
  

20
09

 

St
ei

n 
 

20
12

 

N
ob

le
  

20
14

 

Id
e 

 
20

16
 

C
es

ta
ri 

 
20

16
 

So
ch

oc
ka

  
20

17
 

 

O desenho do 
estudo é 
adequado ao seu 
objetivo? 

Objetivo Desenho 
comum 

NA NA NA NA NA NA 

Prevalência Transversal NA NA NA NA NA NA 
Prognóstico Coorte NA NA NA NA NA NA 
Tratamento Ensaio 

controlado 
NA NA NA NA NA NA 

Causa Coorte, caso-
controle, 
transversal  

0 0 0 0 0 0 

A amostra do 
estudo é 
representativa? 

Fonte da amostra 0 0 0 0 0 + 
Método de amostragem 0 0 0 0 0 + 
Tamanho + 0 0 + + 0 
Critérios de inclusão/exclusão 0 0 0 0 0 0 
Não respondentes NA NA NA NA NA NA 

O grupo controle 
é aceitável? 

Definição de controles 0 0 0 0 0 NA 
Fontes dos controles 0 0 0 0 0 NA 
Correspondência/randomização NA NA NA NA NA NA 
Características comparavéis 0 0 0 0 0 NA 

Qualidade das 
medidas e dos 
desfechos? 

Validade 0 0 0 0 0 0 
Reprodutibilidade 0 0 0 0 0 0 
Cegamento NA NA NA NA NA NA 
Controle de qualidade 0 0 0 0 0 NA 

Integralidade? Conformidade NA NA NA NA NA NA 
Perdas 0 0 0 0 0 0 
Mortes NA NA NA NA NA NA 
Dados perdidos 0 0 0 0 0 0 

Influências de 
distorção? 

Outros tratamentos NA NA NA NA NA NA 
Contaminação NA NA NA NA NA NA 
Mudanças ao longo do tempo NA NA NA NA NA NA 
Fatores de confundimento 0 0 0 0 0 0 
Distorção reduzida por análise 0 0 0 0 0 0 

Questões-
sumário 
 

Viés- Os resultados são 
erroneamente induzidos emu 
ma determinada direção? 

No 
 

No 
 

No No No Yes 

Confundimento – Há algum fator 
de confundimento grave ou 
influências de distorção? 

No No No No No No 

Acaso – É provável que os 
resultados tenham ocorrido por 
acaso? 

No No No No No No 

Evidência 
cientifíca  

Metodologia de qualidade    H H H H H M 

 

++, Maior problema; +, menor problema; 0, sem problema; NA, não aplicável; No, 

não, H, alta qualidade metodológica; M, moderada qualidade metodológica. 
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4.3. Características dos estudos 
 
 

As características dos estudos selecionados são apresentadas na Tabela 3. 

Seis estudos (2 observacionais, 2 casos-controle ,1 caso-coorte e um estudo 

transversal) atenderam aos critérios de inclusão e foram avaliados nesta revisão 

sistemática. O número de participantes variou de 34 (15) a 219 (17) e com idades 

variando de 40 (15) e 90 (20) anos. 

O déficit cognitivo dos participantes foi avaliado através da escala de 

avaliação cognitiva MMSE em 5 estudos incluídos (15,16,18-20). Cestari et al. (18) 

foi o único estudo dessa revisão que representou a escala usando ponto de corte 

(17/27) no grupo teste, entretanto, Noble et al. (17) não precisaram usar nenhum 

método de diagnóstico cognitivo, pois os participantes da pesquisa foram recrutados 

de um projeto de pacientes com demência. 

A presença do alelo ε4 do gene APOE, estabelecida como principal fator de 

suscetibilidade gênica à doença de Alzheimer de ínicio tardio, foi outra metodologia 

utilizada como critério de avaliação em três estudos. Nos outros estudos 

questionários de cognição foram utilizados.  

Todos os estudos avaliaram a saúde dos tecidos periodontais em presença 

do Alzheimer, porém em apenas 5 estudos (15-17,19,20), 100% dos participantes 

apresentavam diagnóstico de periodontite. No entanto, apenas o estudo de Cestari 

et al. (18) apresentou participantes com saúde dos tecidos periodontais (24%) e 

periodontite (40%). 

Os parâmetros clínicos como sangramento à sondagem (16,18-20), nível de 

inserção clínica (16,18,20), profundidade de sondagem (16,19,20) e índice de placa 

(18,10) foram avaliados em quatro estudos para o diagnóstico da presença da 

periodontite e estão representados na tabela 4. No entanto, dois estudos também 

avaliaram tais parâmetros e não encontraram diferença estatística das medidas 

iniciais para as finais (18,19). Porém, todos os estudos correlacionaram a 

progressão clínica da periodontite e a DA com o aumento dos níveis dos 

biomarcadores pró-inflamatórios. 

Os biomarcadores inflamatórios (IL-6, IL-1b, IL-1, IL-10) dos estudos incluídos 

também estão representados na tabela 4. Dos seis estudos incluídos, apenas quatro 

(15,18-20) correlacionaram os biomarcadores inflamatórios da doença periodontal 
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com a progressão do DA. Esses estudos também avaliaram o TNF-a. Três estudos 

somente avaliaram IL-1b e IL-6 (15,18,20) e dois estudos analisaram somente IL-10 

(19,20). Entretanto, um estudo analisou a proteína C reativa (PCR) na associação 

entre periodontite e declínio cognitivo em presença da DA através do nível sérico de 

marcadores pró e anti-inflamatórios (19). 

Os resultados mais relevantes mostraram um aumento relativo nos níveis de 

PCR e TNF-α e diminuição da IL-10 ao longo do período de acompanhamento dos 

participantes com DA e periodontite (15,18-20).  

Dos estudos incluídos quatro, avaliaram IgG para as bactérias periodontais 

(A. naeslundii, E. nodatum, P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, C. rectus, A. 

actinomycetemcomitans, F. nucleatum, P. intermedia) (15-17,19). Noble et al. (17) 

ressaltaram a presença de A. naeslundii, E. nodatum, P. gingivalis, T. forsythia, T. 

denticola, C. rectus, A. actinomycetemcomitans no grupo teste (DA). Altos níveis de 

A. naeslundii (HR53.1, IC 95%: 1,5–6,4), foram associados a um maior risco da 

progressão da. No entanto, a presença de altos níveis de E. nodatum (HR50,5, IC 

95%: 0,2-0,9) representou um menor risco para a progressão de DA. No estudo de 

Kamer et al. (15) os valores considerados foram para a presença de pelo menos 

uma das bactérias periodontopatogênicas comumente encontradas (A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis e T. forsythia). Os indivíduos com DA 

apresentaram maior número de anticorpo contra as bactérias periodontais em 

comparação com apenas 38% dos indivíduos com o grupo controle (sem DA). No 

entanto, Ide et al. (19), avaliaram apenas IgG da P. gingivalis e não encontraram 

uma relação significativa entre os níveis séricos de anticorpos para P. gingivalis e as 

taxas de declínio cognitivo. Outro estudo demonstrou aumento das respostas do 

hospedeiro aos patógenos orais (P. gingivalis, T. denticola, C. rectus, F. Nucleatum 

e P. Intermedia) associados com periodontite nos pacientes com DA (16). 
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Tabela 3: Caractéristicas dos estudos incluídos 
 

Primeiro Autor Kamer Cestari  Ide Sochocka Stein P S. Noble 
Ano de 

Publicação 
2009 2016 2016 2017 2012 2014 

Desenho do 
Estudo 

Caso-controle Transversal Observacional 
cohort 

Transversal Observacional 
retrospectivo 

Cohort 

 
 
 

Características 
dos 

participantes 

N= 34 N= 65 N= 60  N= 128 N= 158 N= 219 
Grupo teste AD: 

18 
(masc/fem: 6/94%) 

 

Grupo teste AD: 25 
(mas/fem: 10/15) 

 

Teste Pp: 22 
(masc/fem: 13/9) 

 
 

Grupo teste AD: 
128 

(mas/fem: 45/83) 
 

Grupo Teste AD: 35 
(masc/fem: 9 /26) 

 

Grupo Teste AD: 110 
(masc/fem: 35/75) 

 
 Test MCI: 46 

(male/female: 24/22) 
Controle NL: 16 

(masc/fem: 
22/78%) 

Controle (não AD): 
21 

(masc/fem: 7/14) 

Controle Pa: 37 
(masc/fema: 17/20) 

Controle: X 
(masc/fem: X) 

 

Controle: 77 
(masc/fem: 32/45) 

 

Controle: 109 
(masc/fem: 36/73) 

 
 
 

Idade 
 

Grupo Teste AD: 
40-65 

Test group AD:  
63-92 

 

Teste Pp: 
74.9±2.0 

 

Teste: 
55-90 
years 

Teste AD: 74.1 (7.5) Teste: 78.9 (7.2) 
 
 

Teste MCI: 72.1 (6.1) 
 

Controle (não AD): 
66–79 
˃80 

Controle (não AD): 
62-87 

 

Controle Pa: 
79.4±1.3 

 

Controle: X 
 

Controle: 70.0 (6.5) 
 

Controle: 72.3 (4.6) 
 

 
Tecidos  

Periodontais 
 

AD 
 
 
 
 

Controle 
(não AD) 

AD 
 
 

Controle 
(não AD) 

AD 
 
 

Controle 
(não AD) 

 
 

AD 
 

Controle 
(não AD) 

 

AD 
 

Controle 
(não AD) 

 

AD 
 

Controle 
(não AD) 

Saudavél 0 MD 24% 38.2% MD MD MD MD MD MD MD MD 
Periodontite 100% 100% 40% 42.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabela 3: Continuação 
 
Gingivite MD MD 0% 0% MD MD MD MD MD MD MD MD 

Edênntulos MD MD 36% 19% MD MD MD MD MD MD MD MD 
 

Mini Exame 
do Estado 

Mental 
(MMSE) 

Grupo teste AD: 
19.5 (5.2) 

 

Grupo teste AD: 
21.3246 
17-27¨ 

Test group AD: 
46.8±2.2** 

 

 
Grupo Teste AD 

Controle (não 
AD): 

Median 22 
 

Grupo Teste AD: 
28.8 (1.2) 

 

Grupo teste AD: MD 
 
 

Controle (não AD):  
29.3 (0.77) 

Controle (não AD):  
27.76±1.54 

25-30¨ 

Controle (não 
AD): 

45.7±2.2** 

Controle (não AD): 
29.4 (0.8) 

Controel (não AD): MD 

 
 
 

Fator de risco 
genético para 

doença de 
Alzheimer 

 
 

APOE ɛ4 MD MD MD APOE ɛ4 APOE ɛ4 
4/4= 2 alelos ε4  Grupo teste AD: 

37.1% 
Teste: 

26 (24.1) 
4/3= um alelo ε4  

e um alelo ε3  
Grupo teste MCI: 

37% 

4/2=um alelo ε4 e 
um alelo ε2 e  

3/3= dois alelos ε3  

Controel (não AD): 
15.6% 

Controle (não AD): 
28 (26.1) 

 
AD: doença de Alzheimer; APOE ɛ4: alelo epsilon 4 da apopoliproteina E; NL: normal controle; MCI: declínio cognitivo; Pp: presença de 
periodontite; Pa: ausência de periodontite.  
¨Ponto de corte do MMSE , como representado no artigo original; *Mensurações iniciais; MD: sem apresentar dados. 
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Tabela 4: Biomarcadores e níveis de anticorpos IgG dos estudos incluídos 
 

Primeiro Autor Kamer Cestari Ide Sochocka Stein P S. Noble 
Ano de 

Publicação 
2009 2016 2016 2017 2012 2014 

Biomarcadores IL-1β  IL-1β CPR IL-1β  
 

MD 

 
 

MD 
IL-6 IL-6 IL-10 IL-6 

 
TNF-α 

 
TNF-α 

 
TNF-α 

IL-10 
TNF-α 

Tempo de 
acompanhamento MD 

 

MD 6 meses MD Grupo teste AD: 9.6 
anos 

Média de anos:  
5 (± 2.6) 

Controle (não AD): 
12.5 years 

 
 
 

Parametros 
clínicos 

periodontais  MD 

AD CONTROLE 
(não AD) 

 
 
 

PD 

Número de dentes 
 

 
 
 

PD 

 
 
 
 
 

MD 

 
PD PPD 

4.68±2.15 
PPD 

4.52±2.32 
CAL 

5.10±4.45 
CAL 

6.61±3.22 
CAL CAL 

PI (%) 
71.87±26.58 

PI (%) 
58.47±26.52 

PI 
 

PI 

BOP Mediana BOP: 
51.2 

BOP 

  



23 
 
Tabela 4: Continuação  
 

 
 
 
 
 
 

Anticorpos  
IgG  

 
 
 
 
 
 
 
 

AD 
 
 
 
 
 

MD 
 

AD  
 
 
 
 

MD 

AD# AD 
n= 110 

CONTROLE 
(não AD) 
n= 109 

Aa 

P. gingivalis P. 
gingivalis 
(p=.007) 

P. 
gingivalis 

25 (22.7%) 

P. 
gingivalis 

25 (22.9%) 
(p=.97) 

Teste: 
n= 18 

13 (72%) 
 
 
 
 

Test Pp: 
.38 (.02) 

Aa  
MD 

Aa 
15 (13.6%) 

Aa 
25 (9.2%) 

(p=.30) 
C. rectus 

MD 
C. rectus 

72 (65.5%) 
C. rectus 
78 (71.6) 

(p=.33) 

Controle (não AD: 
n= 16 

6 (38%) 

Diferença 
Média 

.01 (-.05 para 
.08) 

(p=.70) 

T. denticola 
(p=.050) 

T. 
denticola 

54 (49.1%) 

T. denticola 
62 (56.9%) 

(p=.25) 
F. nucleatum 

(p<.001) 
A. 

naeslundii 
12 (10.9%) 

A. naeslundii 
10 (9.2%) 

(p=.67) 
P. intermedia 

(p<.001) 
E. nodatum 
19 (17.3%) 

E. nodatum 
23 (21.1%) 

(p=.47) 
T. forsythia 

MD 
T. forsythia 
65 (59.1%) 

T. forsythia 
72 (66.1%) 

(p= .042) (p=.29) 
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Tabela 4: Continuação  
 

 
 
 
 

Resultados  
de 

biomarcadores  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL-1β: 

 
AD 

 
CONTROLE 

(no AD) 

 
 
 

CPR 

 
 
 
 
 
 
 

IL-1β: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD 

 
 
 
 

IL-1β:  
NO 

 
 
 
 

IL-1β:  
NO 

Test Pp: 
.29 IQR [-.14, 
1.44], µg/ml 
Controle Pa: 

-.02 IQR [-.72, 
.33], μg/ml 

Test: 6.9±3.5 369pg/ml 
Controle (não 

AD): 
11.6±15.9 

LPS-induced IL-1 
β: 2008pg/ml p=.08 

IL-6:  IL-6: IL-6:  IL-10 IL-6: 
Test: 8.1±11.4 p=.029 NO Test Pp: 

-.09 IQR [-.20, 
.06], pg/ml 

4693pg/ml 
Controle (não 

AD): 
30.2±55.0 

 
 
 
 
 

LPS-induced IL- 
6: 31077pg/ml 

 
IL-10: 

67pg/ml 
Controle Pa: 

.05 IQR [-.05, 
.12], pg/ml 

LPS-induced IL- 
10: 1314pg/ml 

p=.047 
TNF-α: TNF-α: TNF-α: TNF-α: TNF-α: 

Teste: 13.0±4.3 p=.023 NO Teste Pp: 
02 SE (.12), 

pg/ml 
p=.03 

 962 pg/ml 
 
 

Controle (não 
AD): 

8.2±4.7 Mediana TNF-α: 
62pg/ml 
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p<.01 Control Pa: 
.16 SE (.11), 

pg/ml 

LPS-induzido 

p=.42 
 
 
 
 

Conclusão 

O TNF-α e o  
número elevado de 

anticorpos 
contra bactérias 

periodontais estão 
associadas à DA e 
contribuem para o 
seu diagnóstico. 

Este estudo mostrou 
evidências da associação 

entre a expressão de citocinas 
no soro sanguíneo com 
infecções orais e a DA 

A periodontite está 
associada a um 

aumento do 
declínio cognitivo 

na doença de 
Alzheimer, 

independentemente 
do estado 

cognitivo inicial. 

O status da doença 
periodontal e da 

DA pode piorar o 
comprometimento 

cognitivo 

Os dados do estudo 
demonstraram 

respostas elevadas do 
hospedeiro a 

patógenos orais 
associados à 

periodontite em 
pacientes com DA. 

Os níveis séricos de IgG 
para a microbiota 

periodontal comum estão 
associados ao risco de 

desenvolver DA. 

 
AD: Doença de Alzheimer; PPD: profundidade de sondagem; CAL: nivél de inserção clínica; PD: profundidade de bolsa; BOP: sangramento a 
sondagem; PI: índice de placa , MD: ausência de dados; AA: aggregatibacter actinomycetemcomitans; #: dados após a conversão da AD; NO: 
não observado. 
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5. DISCUSSÃO  
 
 

O objetivo desta revisão foi avaliar a relação da periodontite na progressão da 

DA através da presença dos patógenos periodontais e dos biomarcadores pró e anti-

inflamatórios  

Todos os estudos incluídos foram sistemáticos ao definir os critérios de 

inclusão e exclusão, garantindo que as conclusões finais dos estudos fossem 

alcançadas. Outro aspecto relevante, foi na avaliação da qualidade no critério 

metodologia de amostragem dos estudos. Apenas um estudo apresentou moderado 

risco de viés por não definir criteriosamente a sua amostra. Esse estudo também 

não definiu um grupo controle para fins de comparação de dados (20). Os demais 

estudos apresentaram baixo risco de viés (15-19). 

O MMSE é um teste comumente usado para rastrear amplamente a função 

cognitiva entre os idosos. Esse teste foi utilizado em 5 dos estudos incluídos. O 

estudo de Sochocka et al. (20) correlacionou o escore MMSE e a Cognição com o 

comprometimento periodontal e concluiu que quanto maior a presença de BOP, 

maior comprometimento periodontal e menor MMSE, que significa maior 

comprometimento cognitivo. Os resultados de Kamer et al. (15) corroboram com os 

achados de Sochocka (20), na correlação do MMSE e a doença de Alzheimer em 

presença de periodontite. Enquanto Ide et al. (19) usou o MMSE somente como 

resultado cognitivo secundário, e não ressaltou resultado relevante. Entretanto, o 

estudo de Cestari et al. (18) apresentou maior comprometimento cognitivo e 

funcional e não apresentou diferenças nos índices periodontais. 

O alelo ε4 do gene APOE considerado o fator de risco genético mais comum 

para o desenvolvimento da DA de início tardio, foi utilizado como critério de 

avaliação na metodologia de três estudos (15-17). Contudo, os estudos de Stein et 

al. (16) e Kamer et al. (15), somente estabeleceram a presença da proteína APOE 

para definir o status da DA, assim como usaram os testes do MMSE para avaliar o 

grau do comprometimento cognitivo dos participantes. O estudo de Noble et al (17) 

utilizou somente o APOE em presença de periodontite associando demência em 

presença de inflamação sistêmica. Os autores concluíram que a periodontite pode 

aumentar o risco de alterações cognitivas, assim como danos cerebrovasculares 

subclínicos. Os indivíduos com um ou dois alelos ε4 da proteína APOE são 
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considerados portadores positivos para DA. No entanto, esse dado não é suficiente 

para causar a DA. Isso indica que fatores genéticos e ambientais, como a presença 

da inflamação causada pela periodontite poderá influenciar na progressão do 

Alzheimer (21). Nos estudos de Kamer et al. (15) e Noble et al. (17), os resultados 

foram semelhantes para a presença de patógenos periodontais e dos alelos ε4 do 

gene APOE, e estão relacionados ao declínio cognitivo em presença da inflamação 

periodontal. Outro aspecto importante a ser considerado no estudo de Stein et al 

(16) é que os níveis elevados da resposta do hospedeiro aos patógenos orais, que 

são associados à periodontite, podem estar aumentados nos pacientes mesmo 

antes de apresentarem as alterações neurológicas para DA. Esses resultados 

corroboram com os achados de Noble et al. (17) que comprovam que os níveis de 

IgG aumentada em presença de doença periodontal estão relacionados ao aumento 

da DA incipiente. Esse estudo longitudinal (16) aborda a temporalidade da 

associação entre DP e DA em oposição aos outros estudos incluídos que sugerem 

somente a associação entre os níveis elevados de anticorpos para periodontite e 

alterações cognitivas em um curto tempo de acompanhamento, não podendo 

estabelecer a natureza temporal da associação entre as duas doenças. 

O processo inflamatório é fundamental para o desenvovimento do Alzheimer e 

a presença da inflamação sustenta a hipótese de que a periodontite pode acelerar a 

sua progressão (2). Os estudos incluídos nesta revisão evidenciaram que um 

aumento no número dos biomarcadores inflamatórios, IL-1β, IL-6 e TNF-α liberados 

pelos tecidos periodontais durante a periodontite, podem desempenhar um papel 

central na neuroinflamação (15,16,18-20). Esses resultados corroboram com os 

achados de outros estudos (22,23). Entretanto, Noble et al. (17) e Stein et al. (16) 

não associaram a progressão do Alzheimer à presença de marcadores inflamatórios 

da periodontite. 

Outro aspecto relevante em relação aos biomarcadores da inflamação é que a 

IL-6 e a PCR estão diretamente relacionados ao comprometimento cognitivo. 

Contudo, apenas um estudo incluído nessa revisão (19) analisou a PCR na 

associação entre periodontite e declínio cognitivo em presença da DA. Os resultados 

mostraram um aumento relativo nos níveis de PCR ao longo do período de 

acompanhamento dos participantes. A degeneração apoptótica das células cerebrais 

são capazes de induzir a síntese de citocinas pró-inflamatórias, como TNF‐α, IL‐1β, 

IL‐6 e produção de PCR (24). Outro estudo (18) concluiu que as bactérias orais 
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podem atingir o tecido cerebral e induzir uma infecção crônica e uma inflamação no 

cérebro (25). O TNF-α, a IL-1 e a IL-6 são capazes de estimular a síntese do 

peptídeo A-amilóide 1-42 (A 42) e fosforilação da proteína tau (P-tau) e A 42 e P-Tau 

podem estimular a produção de TNF-α, IL-1 e IL-6 pelas células da glia (26). Dessa 

forma, a periodontite e infecções da mucosa oral, podem aumentar os níveis de 

TNF- α no soro sanguíneo, sendo um fator modificador para o desenvolvimento da 

DA (18). 

Dos biomarcadores inflamatórios presentes no curso da doença de Alzheimer, 

o TNF-α se destaca por apresentar níveis elevados tanto no soro como em extratos 

de tecidos cerebrais (27). Os resultados dos estudos desta revisão ressaltam que os 

níveis elevados de TNF-α nas infecções periodontais estão relacionados ao aumento 

do declínio cognitivo e a progressão da DA (15,18-20). Esta correlação pode ser 

explicada devida a resposta hiper inflamatória semelhante em ambas as doenças. 

Além disso, outros estudos relacionam o aumento dos níveis de TNF-α em pacientes 

com demência à presença de patógenos periodontais, assim como a presença de 

anticorpos (28,29). 

Os níveis séricos dos anticorpos no soro para patógenos periodontais, 

representam um marcador expressivo para a doença periodontal. Alguns estudos na 

literatura mostraram que pacientes com DA e periodontite apresentam um aumento 

nos níveis de anticorpos contra bactérias periodontais, assim como, o aumento nos 

níveis plasmáticos de TNF-α (29,30). Esses achados são semelhantes aos 

resultados encontrados em 3 estudos dessa revisão, os quais evidenciaram que os 

indivíduos com DA apresentam um maior número de anticorpos contra as bactérias 

periodontais (15-17). Os patógenos periodontais mais relevantes encontradas em 

presença de DA foram a A. naeslundii, P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, C. 

rectus, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, P. intermedia. Porém, o estudo de 

Ide et al. (19) não observou nenhuma associação positiva entre os níveis séricos de 

anticorpos para P. gingivalis e as taxas de declínio cognitivo. No estudo de Noble et 

al. (30) o principal resultado é que a IgG sérica estava elevada em presença de A. 

naeslundii e associada ao aumento do risco de DA incidente.  

Essa revisão sistemática teve limitações que devem ser consideradas. Devido 

heterogeneidade da metodologia em relação a tamanho da amostra, características 

dos participantes e o design dos estudos incluídos, não foi possível realizar meta-

análise. Portanto torna-se necessário que novos estudos sejam realizados, 
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melhorando os pontos mencionados, bem como a obtenção de metodologias mais 

acuradas As evidências científicas comprovam que o tratamento da doença 

periodontal é eficaz na redução do processo inflamatório local e sistêmico. Uma 

revisão sistemática publicada em 2017 encontrou relação entre DA e parâmetros 

clínicos da doença periodontal, no entanto não avaliou biomarcadores e anticorpos 

para a periodontite como a presente revisão (31). Porém, nenhum estudo incluído 

nesta revisão avaliou a relação entre o tratamento periodontal e a progressão da DA, 

assim como na revisão de Leira et al. (31). Devemos também ressaltar que o 

comprometimento cognitivo e motor da doença de Alzheimer pode prejudicar o 

controle efetivo da placa bacteriana, podendo facilitar o aparecimento de doenças 

periodontais. Portanto, é necessário realizar estudos que objetivam prevenção e 

tratamento para verificar se existe uma relação de causa e efeito estabelecido entre 

a doença periodontal e a doença de Alzheimer. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

Com base em artigos de média a alta qualidade metodológica, essa revisão 

sistemática concluiu que:  

• Os mediadores inflamatórios da periodontite podem ser capazes de 
acelerar o processo de neurodegeneração cerebral na DA.  

• Os níveis elevados de TNF-α na periodontite estão relacionados ao 

aumento do declínio cognitivo na DA.   

• Os níveis de anticorpos IgG para patógenos periodontais apresentaram-se 

elevados em pacientes portadores de Alzheimer. 

 

Portanto há necessidade da realização de estudos clínicos randomizados com 

foco na prevenção e tratamento da doença periodontal em pacientes portadores da 

doença de Alzheimer para embasar conclusões que melhor contribuam na tomada 

de decisão dos profissionais em relação aos procedimentos clínicos e melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes portadores da DA. 
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