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Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é 
que sempre é possível e necessário "Recomeçar". 

Recomeçar é dar uma nova  chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e o 
mais importante: acreditar em você de novo. 

(...) 
Recomeçar! Hoje é um bom dia para começar novos desafios. 

Onde você quer chegar? Ir alto. Sonhe alto, queira o melhor do melhor, 
queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que 

desejamos. 
Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o 

melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. 
 

Paulo Roberto Gaefke  
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RESUMO 

 

A cárie é uma das doenças mais comuns do mundo, possui etiologia 
complexa, crônica e infecciosa, resultando em redução da saúde bucal dos 
pacientes acometidos. Há diversos fatores predisponentes descritos na literatura. 
Estes, de forma isolada, não conseguem explicar o desenvolvimento da doença. 
Algumas pesquisas buscar traçar a influência das alterações genéticas na 
predisposição à doença. Os genes Dlxs participam da padronização e 
diferenciação do esqueleto craniofacial e dentição de vertebrados. Assim sendo, o 
objetivo desta monografia foi avaliar a associação entre experiência de cárie com 
polimorfismos nos genes DLX1 e DLX2. A amostra constituiu-se de 770 crianças 
e adolescentes, com idade entre 3 e 21 anos, sendo que 591 delas passaram por 
atendimento nas clínicas de Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e as demais 179 foram atendidas no Hospital Municipal Nossa Senhora 
do Loreto. Ao exame clínico foram avaliados os índices de dentes cariados, 
extraídos/perdidos e obturados nas dentições decídua (ceo-d) e permanente 
(CPO-D). Os responsáveis ou cuidadores responderam um questionário sobre 
dados sócio-demográficos, hábitos de higiene bucal e dieta. Amostras de saliva 
foram coletadas como fonte de DNA genômico e processadas na Unidade de 
Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro. Através do método 
Taqman®, por PCR em tempo real, realizou-se a genotipagem das regiões 
rs788173 (A/G) em DLX1 e rs743605 (C/T) em DLX2. As análises estatísticas 
foram realizadas no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – 
16.0). As variantes demográficas não apresentaram resultados associativos com 
o fenótipo de cárie, sendo avaliados gênero, etnia e média de idade. Na análise 
dos resultados laboratoriais não foram encontrados resultados associativos entre 
o fenótipo de cárie e os genótipos estudados para DLX1, tanto no grupo total de 
amostras quanto nos estratos com e sem fissura labiopalatina. Para o 
polimorfismo em DLX2 encontraram-se resultados estatísticos com tendência à 
significância quando comparados os indivíduos com e sem experiência de cárie. 
O genótipo polimórfico TT apresentou-se como possível protetor para o 
desenvolvimento da doença, tanto no grupo total de amostras (p=0.034; OR=0.67; 
95% I.C.=0.46–0.97) quanto no grupo de crianças sem fissura labiopalatina 
(p=0.050; OR=0.66; 95% I.C.=0.44–0.99). Concluiu-se que o polimorfismo para o 
gene DLX2 parece estar associado à variações na susceptibilidade à cárie na 
população de crianças e adolescentes do Rio de Janeiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DLX1, DLX2, polimorfismo genético, cárie dentária, 
polimorfismo de nucleotídeo único. 
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ABSTRACT 

 

  Caries is one of the most common diseases in the world. It holds a chronic, 
infectious and complex aetiology, which results in a considerable number of 
complaints by affected individuals, also leading to a compromised oral health. 
There is a vast number of contributing factors described in literature. Isolated, they 
are not enough to explain how the disease develops. There are some studies 
which seek to root genic influence on the predisposition to the disease. Dlx genes 
take part in processes of standardisation and differentiation of both craniofacial 
skull and dentition in vertebrates. Therefore, this study aims at evaluating the 
association between caries diagnosis and polymorphism for DLX1 and DLX2. The 
sample consisted of 770 children and adolescents aged 3 to 21 years. From these, 
591 were treated at the Paediatrics Dentistry of Rio de Janeiro Federal University. 
The remaining 179 were treated at the Nossa Senhora do Loreto City Hospital. For 
the clinical examinations, indexes for carious teeth, extracted/lost and filled teeth 
were defined to both primary (deft) and permanent (DMFT) teeth. Legal 
responsible or carers answered a questionnaire on socio-demographic data, 
eating habits and oral hygiene. Saliva samples were collected as a source of 
genomic DNA. They were processed at the Clinical Research Unit of the Antonio 
Pedro University Hospital. Using the TaqMan® method for real time PCR, it was 
possible to determine the genotype for areas rs788173 (A/G) on DLX1 and 
rs743605 (C/T) on DLX2. Statistical analyses were conducted with SPSS software 
(Statistical Package for the Social Sciences - 16.0). Demographic variations did 
not present results associated with caries phenotype. Thus, the criteria selected 
for the study were gender, ethnicity and average age. During the analysis of 
laboratory results, no associated result between caries phenotype and DLX1 
studied genotypes were found. This was valid not only to all valid samples but also 
to groups with or without cleft lip and palate. For polymorphism on DLX2, it was 
possible to find significant statistical results when comparing individuals with and 
without history of caries. The TT polymorphic genotype has presented itself as 
protective towards the development of the disease, both on the total sample 
(p=0.034, OR=0.67, 95% CI=0.46-0.97), and on the group of children without cleft 
lip and palate (p=0.050, OR=0.66, 95% CI=0.44-0.99). Conclusion is that the 
polymorphism for DLX2 gene is associated to variations in susceptibility to caries 
in the population of children and teenagers from Rio de Janeiro. 
 
KEY-WORDS: DLX1, DLX2, genetic polymorphism, dental caries, single 
nucleotide polymorphism. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

1.1. CÁRIE: 

A cárie é uma das doenças mais comuns do mundo, possui etiologia 

complexa, crônica e infecciosa, resultando em muitas queixas por parte dos 

indivíduos afetados, que têm sua saúde bucal reduzida (FEITOSA et al., 

2005). 

Esta patologia instaura-se quando a microbiota da cavidade oral 

estabelece um biofilme sobre a superfície do dente. Este ambiente possui 

nutrientes e outras condições necessárias para o funcionamento do 

metabolismo bacteriano (Figura 1A). Como consequência de tais eventos, a 

microbiota passa a produzir ácidos que atacam diretamente o esmalte 

dentário, podendo este ser mais ou menos degradado de acordo com sua 

composição e estrutura (Figura 1B). 

 

 
Figura 1: Biofilme e a Cárie Dentária 
1A: representação esquemática do processo de formação e progressão do biofilme 
(<www.scienceblogs.com.br> Acesso em out/2013). 
1B: esquematização dos níveis de agressão da cárie dentária, primeiramente atingindo o 
esmalte e, posteriormente, a dentina e a polpa dentária (<www.colgateprofissional.com.br> 
Acesso em out/2013). 
 

 Há diversos fatores predisponentes descritos na literatura. Estes, de 

forma isolada, não conseguem explicar o desenvolvimento da doença 

(WERNECK et al., 2010). Atualmente, os métodos clássicos para identificação 

do risco são a dieta, a higiene oral e a detecção de Streptococcus mutans na 

saliva (GAO et al., 2010). 

1A           1B 
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 Têm-se poucas informações sobre a relevância da genética do 

hospedeiro na susceptibilidade à cárie, mas estudos com gêmeos e modelos 

animais dão suporte à teoria de que os genes que um indivíduo carrega 

podem exercer influência no aparecimento e progressão da doença cárie 

(BRETZ et al., 2005; CONRY et al., 1993; WANG et al., 2010). As 

características genéticas do hospedeiro podem levar à uma maior 

susceptibilidade ou proteção individual às cáries (TANNURE et al., 2012b), 

uma vez que genes como MMP2, MMP9, MMP13, MMP20, TIMP2, dentre 

outros codificam moléculas indutoras da formação e manutenção da matriz 

extracelular que compõe o esmalte.  

 O esmalte tem, em sua constituição, aproximadamente 95% de 

minerais (TANNURE et al., 2012b). Forma-se durante um processo complexo 

que envolve a atuação de ameloblastos e está sob forte regulação genética 

(PAINE et al., 2000; SIMMER & HU, 2001, 2002). A síntese anômala ou 

redução de proteínas, por defeitos genéticos, pode levar à desorganização 

dos prismas de esmalte e aumentar a susceptibilidade à cárie (SHIMIZU et al., 

2012). 

 Alguns estudos já sugerem que a composição do esmalte pode 

influenciar as interações dinâmicas entre a sua superfície e a cavidade oral, 

sugerindo que as variações na superfície do esmalte podem predispor ao 

aparecimento da cárie. A determinação de variações genéticas no paciente 

pode levar a um tratamento personalizado de menor impacto (SHIMIZU et al., 

2012). 

 

1.2. POLIMORFISMO GENÉTICO: 

O genoma humano é constituído por mais de três bilhões de pares de 

bases, dos quais apenas 5% representam regiões codificantes para os 25 mil 

genes que constituem o Homo sapiens sapiens. Sabe-se que cerca de 99,9% 

do genoma é idêntico entre todos os seres humanos, e, portanto, a diferença 

entre cada indivíduo é explicada pelo 0,1% restante (NUSSBAUM, 2008). 

A maior parte da variação presente nesse 0,1% do genoma é 

constituída por trocas de um único par de bases, explicando a variação 
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humana e a susceptibilidade a doenças (NUSSBAUM, 2008). Tal mudança 

em um único par de bases ocorre em ambas as regiões codificadoras e não-

codificadoras do genoma humano. 

O polimorfismo genético é caracterizado pela ocorrência de múltiplos 

alelos num locus (local ocupado por um gene num cromossomo), no qual pelo 

menos um alelo (gene correspondente de dois cromossomos homólogos) 

aparece em pelo menos 1% da população (NUSSBAUM, 2004). Loci 

polimórficos são convencionalmente aqueles para os quais pelo menos 2% da 

população é heterozigota. Sendo assim, é considerada a hipótese de que 

algum fator seletivo atuou sobre aquele sistema genético, levando ao aumento 

da frequência do alelo anômalo (ZITZMANN & BERGLUNDH, 2008). 

Os polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP) ocorrem quando 

apenas uma base em uma determinada sequência de DNA sofre mutação e a 

frequência do alelo mutante na população é superior a 1% quando comparado 

ao alelo selvagem. Alguns polimorfismos alteram a expressão de um gene e 

causam um efeito no fenótipo do indivíduo, conferindo susceptibilidade para 

doenças (NUSSBAUM, 2004). 

O polimorfismo é um dos tipos de mutação genética e também está 

relacionado ao processo evolutivo das espécies. A diferença entre 

polimorfismo e variante rara está na frequência destes na população. Quando 

a mutação é encontrada em mais de 1% da população é denominada 

polimorfismo, quando essa frequência é inferior a 1% tem-se uma variante 

rara (NUSSBAUM, 2004). 

Estudos tentam correlacionar a presença de polimorfismo genético em 

genes candidatos ao desenvolvimento de cáries e outras patologias orais. 

Estas características genéticas do indivíduo poderão servir de base para 

futuros métodos diagnósticos e terapêuticos. 

 

1.3. DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO: 

O desenvolvimento dentário inicia-se durante o período embrionário e 

está baseado na sinalização indutiva e recíproca entre duas populações 

celulares distintas (DE COSTER et al., 2009). A camada celular do epitélio 
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oral, proveniente da migração da crista neural, e a massa celular 

mesenquimal sintetizam e secretam moléculas simultaneamente, induzindo 

sinalizações no tecido vizinho. Este processo é mediado pela membrana 

basal, que permite que haja a troca de moléculas entre os tecidos, facilitando 

a comunicação celular. Este mecanismo de sinalização direciona a migração 

celular para que haja a formação dos tecidos da face, além de também ser 

responsável por regular a diferenciação dessas células (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Sinalização Indutiva e Migração Celular  
2A:  representação das camadas celulares envolvidas no processo de sinalização indutiva e 
recíproca. As moléculas secretadas são transportadas de uma camada para a outra através 
da membrana basal (VIEIRA, Thays, 2011). 
2B:  representação dos diferentes tipos celulares envolvidos no processo de migração da 
crista neural para a formação das proeminências faciais (incluindo o epitélio oral). fnp : 
proeminência frontonasal; mxp : proeminência maxilar; mdp:  proeminência mandibular 
(KOUSKOURA et al., 2011). 
 

O processo de sinalização induz o espessamento do tecido 

mesenquimal e também orienta a migração celular da banda epitelial. O 

epitélio oral invagina para dentro do mesênquima e forma duas lâminas: a 

vestibular e a dentária. A lâmina vestibular aumenta de tamanho e depois 

sofre um processo de degeneração, originando o sulco vestibular. Em 

contrapartida, a lâmina dentária sofre diferenciação celular pois irá evoluir 

para botão dentário, originando todos os tecidos do órgão dentário 

(MORASSO & RADOJA, 2005) (Figura 3). 

 

2A          2B 
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Figura 3: Odontogênese 
Invaginação do epitélio oral e formação das lâminas dentária e vestibular 
(<www.odontologiareview.blogspot.com.br> Acesso em out/2013). 
 

Diversas moléculas sinalizadoras já foram descritas na literatura como 

reguladoras desse processo de sinalização indutiva e recíproca. Dentre essas, 

pode-se listar os Fatores de Crescimento de Fibroblastos (FGFs), as 

Proteínas Morfogenéticas Ósseas (BMPs), as proteínas das vias int/Wingless 

(WNT) e Sonic Hedgehog (SHH) (PISPA & THESLEFF, 2003; THESLEFF et 

al., 1995). Alguns dos genes codificadoras dessas moléculas continuam se 

expressando durante a citodiferenciação e a formação morfológica do dente, 

havendo níveis diferenciados em cada uma das etapas (Figura 4). 
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Figura 4: Bases Moleculares da Odontogênese 
Durante o desenvolvimento dentário há uma constante comunicação entre as células 
epiteliais e as células derivadas do mesênquima da crista neural. Esse processo é sinalizado 
por moléculas que ativam ou inativam fatores de transcrição (KOUSKOURA et al., 2011). 
 

O germe dentário desenvolve-se com a diferenciação das células 

mesenquimais em odontoblastos, que formarão a polpa dentária, a dentina e 

os tecidos periodontais, e a diferenciação das células do epitélio oral em 

ameloblastos, que produzirão o esmalte (COBOURNE & SHARPE, 2003; 

MORASSO & RADOJA, 2005) (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Estruturas e Tecidos do Elemento Dentário  
O corte no desenho esquemático permite visualizar as camadas de tecido que compõem o 
dente. Pode-se identificar as estruturas mais externas e mineralizadas, como o esmalte e a 
dentina (<www.webciencia.com> Acesso em out/2013). 
 

A posição e a forma dos dentes são reguladas por genes como MSX1, 

MSX2, DLX1, DLX2, BARX1 e PAX9 (MILETICH & SHARPE, 2003) (Figura 
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6). A função anormal de uma delas durante o período de desenvolvimento 

dentário pode desregular as cascatas de sinalização, resultando em 

anomalias diversas (DE COSTER et al., 2009). 

 

 
Figura 6: Interação entre os Fatores de Transcrição  
Representação esquemática dos mediadores da indução recíproca entre o epitélio e o 
mesênquima. As cascatas moleculares correspondem ao estágio de desenvolvimento logo 
abaixo. Amarelo:  epitélio; azul:  mesênquima; vermelho:  “nós” de esmalte (JERNVALL & 
THESLEFF, 2000). 
 

Os genes da família homeobox Distal-less (Dlx) participam da 

padronização e diferenciação do esqueleto craniofacial e dentição de 

vertebrados, uma vez que são expressos na crista neural ectodérmica na fase 

de interação mesênquima-epitélio (MACDONALD et al., 2010). 

 

1.4. GENES CANDIDATOS: 

Apesar da finalização do sequenciamento do genoma humano 

(LANDER, 2000), o seu processo de entendimento está apenas no início. 

Neste momento é de grande importância a identificação dos genes envolvidos 

em condições, alterações e patologias, bem como o conhecimento da 

prevalência das variações na população e como estes interagem entre si e 

com outros fatores (BOTSTEIN & RISCH, 2003). 

Sabe-se ainda que as doenças de caráter multifatorial complexo, como 

a cárie, possuem diversos genes envolvidos em sua etiopatolgia. Estes 
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interagem entre si, alterando os mecanismos de regulação da expressão 

gênica. Desta forma, alguns genes e seus produtos (RNAs mensageiros 

[mRNA] e proteínas/enzimas codificadas) podem contribuir de diferentes 

formas para o estabelecimento da doença. 

Existem diversos tipos de alterações genéticas a serem investigadas 

dentre as quais se podem ressaltar as variações genotípicas e alélicas de 

SNPs, que são polimorfismos onde há a troca de uma única base e no qual 

este alelo mutado apresenta uma frequência igual ou maior a 1% na 

população. Essas alterações podem estar em regiões codificadoras ou não 

codificadoras (sítios de splicing, regiões promotoras, por exemplo) e podem 

levar a diversas alterações moleculares (CHASMAN & ADAMS, 2001). 

Quando em regiões reguladoras, podem alterar a expressão de tal 

gene. Se localizadas em sítios de splicing, podem alterar a sequência do 

produto final. Sendo encontradas em regiões não codificadoras, podem levar 

à instabilidade da molécula de mRNA. Nos casos de SNP em uma região 

codificadora, as alterações recebem nomenclaturas de acordo com a 

mudança gerada na sequência de aminoácidos do produto final 

(proteína/enzima). Sendo assim temos: alterações silenciosas quando troca-

se a base, mas não o aminoácido (devido ao código genético degenerado) 

sem alterar a função da molécula final; alterações de sentido trocado, quando 

a mutação leva a uma troca de aminoácido naquela posição com consequente 

alteração de função de acordo com as propriedades químicas dos 

aminoácidos envolvidos na troca e as interações na molécula; e alterações 

sem sentido, quando a troca de bases leva à codificação de um códon de 

parada, encerrando a transcrição e posterior tradução naquele ponto (BERG 

et al., 2008; LEHNINGER & COX, 2008; NUSSBAUM, 2008). 

As alterações selecionadas para estudo no presente trabalho estão 

localizadas em genes reguladores dos processos de migração e diferenciação 

celular, atuando direta ou indiretamente nos processo de formação e 

mineralização de componentes ósseos da mandíbula, maxila e demais 

regiões cranianas. Regulam também genes relacionados diretamente à 

formação e manutenção dos elementos dentários, bem como o esmalte. 
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A escolha dos referidos genes se deu pois alguns estudos 

demonstraram haver uma maior incidência de cárie em pacientes com fissura 

labiopalatina (AHLUWALIA et al., 2004; HASSLÖF & TWETMAN, 2007; 

PARAPANISIOU et al., 2009; PETERSEN et al., 2010; PETERSEN, 2005; 

ZHU et al., 2010). Esta anomalia craniofacial ocorre devido a uma falha de 

fusão, durante o período embrionário, entre os tecidos da proeminência 

frontonasal (fissura labial) e/ou o processo maxilar (fissura palatina) (Figura 7). 

Estes tecidos originam-se pelo mesmo mecanismo de migração celular já 

apresentado para a formação dos tecidos dentários (Figura 2) e estão sobre 

forte regulação dos genes da família Dlx, aqui avaliados. 

 
Figura 7: Migração dos Tecidos Embrionários na Form ação da Face 
Representação esquemática dos tecidos que originam as estruturas faciais. As diferentes 
cores e linhas evidenciam os diferentes tecidos e seus pontos de fusão. A não união destes 
tecidos leva às más formações craniofaciais conhecidas como fendas labiopalatinas (DIXON 
et al., 2011).  
 

1.4.1. Genes da Família Dlx: 

Os genes da família Dlx estão localizados em regiões altamente 

conservadas do genoma e codificam proteínas homeobox.  Tais proteínas são 

fatores de transcrição expressos no núcleo de células e regulam importantes 
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processos de desenvolvimento de estruturas embrionárias (MORASSO & 

RADOJA, 2005). Dentre estes processos pode-se ressaltar que são cruciais 

para toda a formação óssea da região craniofacial, além da regulação de 

moléculas essenciais ao desenvolvimento do sistema nervoso central (OMIM 

60029; OMIM 126255). 

Uma vez que apresentam funções vitais ao desenvolvimento do 

embrião, são agrupados aos pares (DLX1 e DLX2; DLX5 e DLX6; DLX3 e 

DLX7; DLX4) (MERLO et al., 2000) que se encontram próximos em suas 

localizações cromossômicas. Esta proximidade facilita o mecanismo de 

compensação entre os pares. Devido à importância de tais genes, os pares 

possuem funções que se sobrepõe, permitindo que a falha genética em deles 

seja compensada pelo outro membro do par, amenizando possíveis 

consequências para o embrião em formação. 

 Todos os genes Dlx são expressos nas células ectomesenquimais 

derivadas da crista neural. Essas células preenchem os arcos branquiais e 

originam boa parte dos tecidos conjuntivos e ósseos da região craniofacial 

(DEPEW  et al., 2002; FRANCIS-WEST  et al., 2003). As moléculas 

codificadas por esses genes são essenciais para o controle do direcionamento 

das células durante o desenvolvimento do germe dentário (RUHIN-PONCET 

et al., 2009). Também são de suma importância para a formação, o 

desenvolvimento e a união dos tecidos da face (CARINCI et al., 2007; 

COBOURNE & SHARPE, 2003; DEPEW  et al., 2002). 

As proteínas DLXs têm sua expressão regulada por várias moléculas, 

incluindo as BMPs 2 e 4, que induzem a expressão das DLXs no mesênquima 

durante o desenvolvimento dentário (BEI & MAAS, 1998; CHEN et al., 1996; 

LUO et al., 2001; VAINIO et al., 1993). 

São responsáveis ainda por regular a expressão dos genes da grande 

família dos Fatores de Crescimento Transformante β (TGFβ), responsáveis 

pela proliferação, diferenciação e migração celular, regulação da deposição de 

matriz extracelular e transformação epitélio-mesênquima (KAARTINEN et al., 

1995; KINGSLEY, 1994). 
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1.4.2. DLX1 e DLX2: 

Os genes DLX1 e DLX2 estão localizados no braço longo do 

cromossomo 2 (2q31.1) (OMIM 60029; OMIM 126255). São expressos tanto 

no componente proximal do primeiro arco faríngeo (maxila) quanto no 

componente distal (MERLO et al., 2000). 

O gene DLX1 possui 5 exons e 7 diferentes mRNAs transcritos, 

variando com as regiões de splicing utilizadas. Já foram catalogadas 1735 

variações moleculares deste gene localizadas em diversos pontos como 

regiões de splincing, região promotora, regiões intrônicas e regiões não 

codificantes. Dentre os tipos de alterações são listadas deleções e SNPs etc. 

(Esembl). 

O gene DLX2 possui 3 exons e 2 diferentes mRNAs transcritos. Para 

este gene já foram descritas 552 variantes a nível molecular em diferentes 

localizações do gene. Alguns desses tipos de alteração são deleções, 

inserções, códons de parada, SNPs etc. (Esembl). 

Como são genes reguladores da formação e mineralização óssea da 

região craniofacial, as mutações de perda de função em DLX1 e DLX2 levam 

a uma má-distribuição, na porção maxilar, das populações de células 

mesenquimais progenitoras de osteoblastos (YOUNG et al., 2000). 

Camundongos knockout para DLX1 apresentam alterações no formato e no 

tamanho dos ossos da região nasal. Quando os genes DLX2 sofriam deleção 

em ambos os alelos, as alterações morfológicas aconteciam tanto nos ossos 

da região nasal quanto na maxila (Figura 8). Tais resultados corroboram com 

a compensação de função dos pares, uma vez que o knockout individual de 

DLX1 e DLX2 não inviabilizou a formação óssea, mas não permitiu a completa 

formação das estruturas. 

Alterações moleculares nos genes Dlx podem gerar disfunções na 

expressão de moléculas envolvidas nas vias de sinalização locais. Como 

consequência tem-se a ausência de órgãos dentários (molares superiores) ou 

deformações das cúspides (JERNVALL & THESLEFF, 2000; JERNVALL et 

al., 1994, 1998; VAAHTOKARI et al., 1996). Essas alterações ou ausências de 

elementos dentários podem estar diretamente relacionadas a defeitos ósseos 
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ou não formações, uma vez que se sabe que há uma relação intrínseca e 

interdependente entre a formação do osso alveolar (mandíbula e maxila) e os 

dentes. 

 

 

 
Figura 8: Defeitos Esqueléticos Craniofaciais em Ca mundongos Mutantes para Dlx  
Defeitos morfogenéticos observados ao nascimento em camundongos mutantes para Dlx. 
Vermelho:  alterações de formato e tamanho; azul:  aparecimento de elementos adicionais 
(MERLO et al., 2000). 

 

Estudos apontam o DLX2, juntamente com a AMELX, MSX1, MSX2, 

DLX3, BMP2 e BMP4, como determinantes para o desenvolvimento dentário, 

além de ser expresso durante a morfogênese do dente, sendo fundamental na 

diferenciação celular (RUHIN-PONCET et al., 2009). 

Alterações nos genes DLX1 e DLX2 também já foram descritas na 

literatura como predisponentes ou determinantes para o espectro do autismo 

(CHANG et al., 2011; HAMILTON et al., 2005; LIU et al., 2009). As proteínas 

homeobox DLX desempenham papel regulatório fundamental na formação 

das estruturas cerebrais, atuando na diferenciação dos diversos tipos 

celulares que o compõem (RUBENSTEIN & MERZENICH, 2003). As 

proteínas DLX1 e DLX2, principalmente, são essenciais na migração 

neuronal, visto que estudos com camundongos knockouts para os genes 
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DLX1 e DLX2 mostraram uma falha na migração dos neurônios GABAérgicos 

(ANDERSON et al., 1997a, 1997b; MARIN  et al., 2000; PLEASURE et al., 

2000). A expressão de DLX2 induz a produção da enzima ácido glutâmico 

descarboxilase, pertencente à via de síntese do GABA (STÜHMER et al., 

2002). 

Estudos já apresentam alterações genéticas que são comuns tanto em 

pacientes autistas quanto em pacientes com fissura labiopalatina. Como 

ambas as patologias ocorrem por falhas em mecanismos celulares do período 

embrionário da região craniofacial, pode haver uma forte relação entre elas. 

Estudos de cohort apresentaram resultados que sugerem um maior 

acometimento por autismo em pacientes com fissura palatina 

(CHRISTENSEN & MORTENSEN, 2002). 

Alguns estudos também apontam um maior acometimento por cáries 

em pacientes fissurados (BRITTON & WELBURY, 2010; MUTARAI et al., 

2008). Devido à dificuldades na higienização dos dentes em fissurados, pode 

ocorrer acúmulo de açúcares, aumentando a probabilidade em desenvolver a 

cárie (AHLUWALIA et al., 2004). Tais dados podem sugerir uma relação 

genética entre todas essas patologias. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

Avaliar a associação da experiência de cárie com o polimorfismo nos 

genes DLX1 e DLX2, para um possível uso futuro em exames de diagnóstico 

precoce. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Avaliar a viabilidade do protocolo de coleta de saliva para estudos de 

polimorfismos; 

� Caracterizar a amostra quanto à média de idade, gênero e etnia de 

acordo com o grupo estudado; 

� Diferenciar a experiência de cárie em indivíduos com e sem fissuras 

labiopalatinas. 
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3. HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA:  

 

Acredita-se que exista uma predisposição genética que propicie um 

maior acometimento de cáries ou uma maior proteção contra as mesmas. Isso 

justificaria o fato de indivíduos expostos às mesmas condições ambientais e 

sociais terem históricos de cárie tão distintos. A hipótese levantada é de que 

os SNPs investigados possam oferecer proteção ou serem um fator de 

predisposição genética para o desenvolvimento da cárie. 

Algumas pesquisas nesse âmbito estão em andamento e buscam 

traçar o perfil genético dos pacientes mais/menos susceptíveis à cárie. Essa 

caracterização é de suma importância para a escolha da intervenção a ser 

realizada pelo profissional de odontologia que realiza o acompanhamento. O 

paciente com uma predisposição pode passar por uma reeducação alimentar 

e de hábitos a fim de evitar o aparecimento da cárie ou evitar/retardar a 

progressão da lesão. 

Tais tipos de estudos podem ser úteis na implantação futura de um 

sistema de diagnóstico de predisposição genética à cárie dentária. O 

surgimento de um método de diagnóstico precoce implicaria em redução de 

custos para o Sistema Único de Saúde (SUS), pois os tratamentos seriam 

direcionados para prevenções mais eficazes ao grupo de indivíduos mais 

susceptíveis à doença. Todos esses fatores implicam diretamente na 

manutenção das boas condições de fala, alimentação, articulações e 

musculaturas da face, além do fator estético/social. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS : 

 

4.1. COMITÊ DE ÉTICA: 

 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, sob o número 113/09 

(Anexo I). 

 A todos os responsáveis legais pelos indivíduos participantes foi 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I) 

e recolhida a assinatura para autorização da inclusão do menor na pesquisa. 

 

4.2. INFRAESTRUTURA: 

A etapa clínica foi realizada nas Clínicas de Odontopediatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Hospital Municipal Nossa 

Senhora do Loreto. 

Toda a etapa laboratorial foi realizada no Laboratório de Biologia 

Molecular da Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP – UFF). 

 

4.3. AMOSTRA: 

A amostra foi composta por 770 crianças e adolescentes, com idade 

entre 03 e 21 anos, sendo que 591 delas passaram por atendimento nas 

Clínicas de Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e as demais 179 passaram por acompanhamento no Hospital 

Municipal Nossa Senhora do Loreto (Rio de Janeiro) entre os anos de 2009 e 

2011. 

As clínicas da UFRJ recebem crianças da região metropolitana do Rio 

de Janeiro que são submetidas à diferentes tratamentos dentários. O Hospital 

Municipal Nossa Senhora do Loreto é um centro de referência para tratamento 

e acompanhamento de crianças com fissuras labiopalatinas.  

Além do TCLE, foram preenchidos formulários com dados de 

anamnese e histórico clínico do paciente (Apêndice II). Dentre os dados 

coletados, pode-se listar: estrutura social, exposição ambiental, hábitos 
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alimentares e de higiene bucal. Vale ressaltar que o campo “etnia” foi obtido 

por autodeclaração do sujeito de pesquisa e/ou seu responsável. 

No exame clínico, foram coletados os dados sobre a prevalência de 

cárie, obtendo-se os índices CPO-D (índice de cárie na dentição permanente - 

cariados, perdidos e obturados) e ceo-d (índice de cárie na dentição decídua - 

cariados, extraídos e obturados) de acordo com os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (1997). O diagnóstico da cárie foi baseado na detecção de 

lesões no estágio de cavitação e foi realizado por duas profissionais com 

experiência em Odontopediatria. Tendo em vista a obtenção de dados com 

critérios mais uniformes, foi realizada uma análise de concordância entre as 

examinadoras, obtendo-se um índice Kappa de 0,91 (TANNURE et al., 

2012b). 

Os dados anotados da experiência de cárie foram estratificados em 

dois grupos, sendo um grupo com experiência de cárie e outro sem 

experiência de cárie, de acordo com a dentição no momento da avaliação 

(decídua, mista ou permanente). A presença de pelo menos uma lesão 

cavitada de cárie em qualquer uma das faces, de qualquer um dos órgãos 

dentários, foi usado como critério de inclusão para o grupo com experiência 

de cárie. 

Também foi realizada a estratificação desta amostra quanto à presença 

ou ausência de fissura labiopalatina. Os dois grupos foram novamente 

estratificados em subgrupos de acordo com a experiência de cárie para 

avaliar uma possível relação entre o fenótipo fissurado e a presença de cáries, 

uma vez que os genes estudados participariam da regulação molecular de 

ambas as patologias. 

 O critério de exclusão considerado foi a presença de síndromes e/ou 

malformações (como agenesia dentária, por exemplo) e comprometimentos 

sistêmicos, desconsiderando-se crianças e adolescentes com tal(is) 

característica(s). 
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4.4. COLETA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS: 

  Amostras de células do epitélio bucal foram coletadas de acordo com o 

protocolo a seguir. 

  Os indivíduos foram orientados a bochechar 5mL de soro fisiológico 

estéril, friccionando a língua contra as mucosas orais (bochechas, gengiva e 

palato) para facilitar o desprendimento das células. Após 1 minuto de 

bochecho, o indivíduo foi orientado a devolver o material coletado para um 

tubo cônico e estéril de 15mL. As amostras foram armazenadas a -20ºC até o 

seu processamento. 

 No caso do paciente estar impossibilitado de realizar o bochecho 

(devido a idade ou outros fatores) a coleta era realizada com o auxílio de 

escova citológica. Foram utilizadas duas escovas citológicas estéreis por 

paciente, cada uma delas foi friccionada (por 30 segundos) contra a mucosa 

da parede de um dos lados da bochecha. Após a coleta, as escovas foram 

armazenadas em solução de soro fisiológico estéril, em tubos cônicos estéreis 

de 2,0mL. Suas hastes foram descartadas, possibilitando que o tubo fosse 

fechado e o material armazenado à -20ºC até o isolamento do DNA. 

 

4.5. ISOLAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DO DNA:  

  O material foi processado de acordo com o protocolo descrito a seguir 

(KÜCHLER et al., 2012). 

  O material foi descongelado à temperatura ambiente e centrifugado à 

550xg por 10 minutos à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado 

e o pellet de células formado foi ressuspendido em 1mL de Solução de Lise 

(Tris-HCl 10mM, pH 7,8; EDTA 5mM; SDS 10%). O material lisado foi 

transferido para um tubo de 1,5mL, ao qual foi adicionado 6µL de Proteinase 

K Solution 20mg/mL (Invitrogen, Grand Island, NY, USA). A amostra foi 

incubada a 56ºC overnight para digestão de membranas celulares e proteínas. 

Após a incubação, as proteínas foram precipitadas por salting out pela adição 

de 400µL de solução de Acetato de Amônio 10M. A amostra foi agitada 

vigorosamente para homogeneização completa com posterior centrifugação a 

12000xg por 15 minutos à temperatura ambiente. O sobrenadante foi 
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separado em dois novos tubos de 1,5mL e a cada um deles foi adicionado 

700µL de Isopropanol P.A. gelado. A amostra foi incubada à -20ºC por 30 

minutos e centrifugada à 12000xg por 20 minutos à 4ºC para precipitação do 

DNA. O sobrenadante foi descartado e a ele acrescentado 1mL de Etanol 

70% gelado para lavagem do pellet. Foi feita uma nova centrifugação a 

12000xg por 15 minutos a 4ºC para precipitação do pellet. O sobrenadante foi 

descartado e o tubo foi mantido emborcado em papel absorvente por cerca de 

30 minutos para completa evaporação do álcool e eficiente secagem do pellet. 

O DNA isolado foi ressuspendido em 100µL de Solução TE (Tris-HCl 10mM, 

pH 7,8; EDTA 1mM), incubado a 56ºC, para ressolubilização do material, e 

estocado a -20ºC. 

  Por espectrofotometria e turbidimetria (NanoDrop®2000c, 

ThermoScientific, Wilmington, EUA), o DNA isolado foi quantificado e teve sua 

pureza mensurada. O equipamento permite que, com a adição de apenas 2µL 

de amostra, faça-se um espectro de varredura, obtendo-se a absorbância das 

amostras em diferentes comprimentos de onda. A concentração de DNA foi 

avaliada em 260nm e a concentração de proteínas a 280nm. Somente 

amostras com razão de pureza (Abs 260nm/Abs 280nm) entre 1,9 e 2,1 foram 

utilizadas no estudo. 

Todas as amostras obtidas tiveram um alto rendimento, com média de 

concentração de 615,2ng/µL, chegando até 7905,6ng/µL. Essa diferença é 

justificável pelo fato da descamação do epitélio oral ser diferente entre os 

indivíduos. Outro fator relevante é a faixa etária. Quanto mais jovem o 

paciente, mais complicada torna-se a coleta, logo, mais baixa a intensidade de 

fricção da língua contra a mucosa e maior a probabilidade de ingestão da 

solução salina, com consequente perda de parte do material. Todas as 

amostras também apresentaram alto grau de pureza quando analisadas por 

espectrofotometria, evidenciando a qualidade e eficácia do método de 

isolamento escolhido. 
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4.6. DISCRIMINAÇÃO ALÉLICA POR PCR EM TEMPO REAL: 

Os SNPs dos genes DLX1 (rs788173) e DLX2 (rs743605) foram 

avaliados por discriminação alélica por PCR (reação em cadeia da 

polimerase) em tempo real em termociclador (Stratagene Mx3005P) pelo 

método de TaqMan® (Applied Biosystems). As características dos SNPs 

estudados encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características dos SNPs 

Gene SNP Troca de 
Base 

Alelo Marcado 
com VIC 

Alelo Marcado 
com FAM 

Localização 
no Gene 

DLX1 rs788173 A/G A G UTR-3 
DLX2 rs743605 C/T C T UTR-5 

 

As amostras foram diluídas a 4ng/µL e foram utilizados 6ng de cada 

amostra para realização das reações com os reagentes Applied Biosystems 

(Foster City, CA, USA). O volume final da reação foi de 4,0µL (1,5µL de DNA 

à 4ng/µL por reação, 1,5µL de TaqMan® PCR master mix, 0,075 de SNP 

assay-byDesign (Applied Biosystems-Foster City, CA) e água deionizada 

q.s.p.). 

As amostras foram submetidas a dois ensaios: um para o SNP em 

DLX1 e outro para o SNP em DLX2. Os ensaios foram submetidos a ciclagens 

de temperatura obedecendo à seguinte ordem: 95ºC por 10 minutos (1 ciclo); 

92ºC por 15 segundos, 60ºC por 1 minuto (40 ciclos). 

Todas as 770 amostras foram submetidas aos ensaios de PCR em 

tempo real, tanto para SNP do gene DLX1 quanto para o SNP do gene DLX2. 

Algumas amostras não geraram sinal fluorescente, sendo designadas como 

NA (não amplificadas). Outras apresentavam uma diferença considerável 

entre os valores de Ct dos alelos selvagem e mutante (quando heterozigotas), 

sendo removidas por representarem um possível resultado falso. Em ambos 

os casos as amostras foram genotipadas novamente e, no caso de 

apresentarem os mesmos resultados, foram desconsideradas dos cálculos 

estatísticos. 
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Foi usado controle negativo em todas as placas para garantir que não 

houve contaminação em nenhuma das fases da realização da técnica. 

No método de TaqMan®, as sondas são desenhadas especificamente 

para se anelarem à região no DNA molde que contém a base a ser 

investigada. Como o alelo pode conter tanto a base selvagem quanto a 

mutante, são necessárias duas sondas diferentes, uma para cada alelo, que 

são marcadas com fluoróforos diferentes, permitindo a diferenciação pelos 

sensores do equipamento de PCR em tempo real. 

Em baixas temperaturas, as sondas podem se ligar de forma 

inespecífica. Porém, com o aumento da temperatura, somente as ligações 

específicas são mantidas. As sondas também são acompanhadas de 

estabilizadores de fluorescência (quencher) que são clivados durante o 

processo de polimerização, onde a enzima DNA-polimerase degrada a sonda, 

liberando o fluoróforo e o quencher. Essa clivagem permite que o fluoróforo 

seja excitado e a emissão da sua fluorescência seja mensurada. Em 

contrapartida, as sondas que não hibridizaram com nenhuma região do DNA 

permanecem ligadas ao quencher, o qual estabiliza a energia do fluoróforo, 

impedindo sua quantificação. Todo esse processo se repete ao longo dos 

ciclos e gera um gráfico exponencial de detecção de fluorescência (Figura 9). 
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Figura 9: Discriminação Alélica com Reagentes TaqMar® 
Reagentes TaqMan® detectam SNPs utilizando duas sondas específicas para os alelos.  
A:  ligações inespecíficas em baixas temperaturas; 
B:  ligações específicas em altas temperaturas; 
C: ação da DNA-polimerase com liberação do fluoróforo (azul ) e do quencher (amarelo ) das 
sondas hibridizadas; 
D: detecção da fluorescência emitida pela sonda clivada e estabilização da energia pelo 
quencher nas sondas não clivadas (Thomas B, 2010 - <www.deviantart.com> Acesso em 
out/2013).  

 

O sinal fluorescente emitido se acumula ao longo dos ciclos até 

ultrapassar o limiar (threshold), o ciclo no qual esse evento acontece é 

chamado de Ct (Cycle threshold). A determinação da amplificação se dá pela 

computação dos dados de Ct pelo software (MxPro-Mx3005p) que 

acompanha o termociclador. 

O Stratagene Mx3005p possui um sistema de detecção capaz de 

diferenciar as diferentes fluorescências de cada sonda em uma mesma 

amostra. Dessa forma, o software MxPro é capaz de gerar gráficos onde se 

pode distinguir visualmente a detecção dos fluoróforos FAM, HEX e ROX 
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(referência interna para o sistema). Uma tela é gerada onde se pode 

acompanhar esta detecção em tempo real. A Figura 10 apresenta os três 

diferentes tipos de genótipos detectáveis: homozigoto selvagem (DLX1 = AA); 

heterozigoto (DLX1 = AG); homozigoto mutante (DLX1 = GG); com suas 

respectivas representações gráficas. 

 

   
 
 

 
Figura 10: Gráfico de Emissão de Fluorescência por Poços 
Nesta imagem temos a representação gráfica da detecção exponencial da fluorescência de 
três diferentes amostras ao longo dos ciclos. 
10A: amostra homozigota AA para DLX1, apresentando sinal crescente de fluorescência 
apenas para a sonda marcada com VIC; 
10B: amostra heterozigota AG para DLX1, apresentando sinal crescente de fluorescência 
tanto para a sonda marcada com VIC quanto para a sonda marcada com FAM; 
10C: amostra homozigota GG para DLX1, apresentando sinal crescente de fluorescência 
apenas para a sonda marcada com FAM (VIEIRA, Thays – MxPro software). 
 

O treshold indica o limiar de intensidade de luz a partir do qual uma 

amostra pode ser considerada positiva para certo fluoróforo. Este limiar deve 

estar sempre acima da zona de “ruído” (zona de oscilação das curvas de 

fluorescência), evitando que sinais inespecíficos sejam considerados como 

positivos. O ciclo no qual a fluorescência de uma amostra ultrapassa o 

treshold é marcado como Ct e esses valores são utilizados para a construção 

do gráfico da Figura 11. 

 

10A                        10B    10C 
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Figura 11: Gráfico Global de Emissão de Fluorescênc ia 
Aqui são apresentadas todas as curvas de fluorescência das amostras da placa 1 para o SNP 
do gene DLX1. O treshold traçado (linha azul horizontal), indica o limiar de intensidade de 
fluorescência para cálculo do Ct (VIEIRA, Thays – MxPro software). 
  

As amostras homozigotas apresentam excitação de apenas um dos 

fluoróforos, indicando que ambos os alelos (materno e paterno) são iguais 

(mutantes ou recessivos). Como a fluorescência emitida é uma só, não se 

avalia o Ct de cada alelo, pois os sinais se somam, gerando uma só curva de 

sinal exponencial. 

Já nas amostras heterozigotas, as duas fluorescências são emitidas, 

pois os alelos herdados são diferentes. Dessa forma, o sinal luminoso de cada 

um dos fluoróforos pode atingir o valor de Ct em tempos diferentes. Quando 

há uma grande discrepância entre esses valores, ou seja, quando um dos Cts 

é muito tardio quando comparado ao outro, pode-se suspeitar de algum tipo 

de inespecificidade e a melhor opção é repetir a análise da amostra. Essa 

diferença fica visualmente mais evidente no gráfico da Figura 12, onde um “x” 

vermelho indica amostras que foram excluídas por essa diferença entre os Cts 

dos dois alelos, ficando fora do padrão de distribuição das demais amostras. 
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Figura 12: Gráfico Global de Distribuição das Amost ras Após a Genotipagem 
Resultado final da genotipagem das amostras da placa 1 para o SNP do gene DLX1. O eixo 
“x” indica o Ct para a fluorescência de FAM (alelo G) e o eixo “y” indica o Ct para a 
fluorescência de HEX = VIC (alelo A). As amostras são divididas em três grupos diferentes: 
azul  – homozigotos GG; verde  – heterozigotos AG; vermelho  – homozigotos AA (VIEIRA, 
Thays – MxPro software). 
 

4.7. ANÁLISE DOS RESULTADOS: 

As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences – 16.0). Foram usados os testes t de Student, 

Odds Ratio (Razão de Chance) e Qui-quadrado para comparar os dados 

demográficos. Os testes Exato de Fisher, Odds Ratio (Razão de Chance) e 

Qui-quadrado com nível de significância de 0,05 foram usados para avaliar as 

diferenças nas frequências alélicas e genotípicas entre os grupos. 
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5. RESULTADOS : 

 

5.1. ANÁLISE DOS DADOS DEMOGRÁFICOS DA AMOSTRA: 

Os pacientes foram caracterizados quanto aos dados étnicos e aos 

demais questionamentos da ficha de anamnese. Os grupos foram 

estratificados para análise estatística e não foram encontradas associações 

entre os dados demográficos etnia e gênero e uma maior prevalência de cárie 

no grupo total de amostras (Tabela 2). 

 

Tabela 2  – Caracterização Demográfica e Análise Estatística d a Amostra Total 

Estudada 

 
Total de 
Crianças 
(n=770) 

Com 
Experiência 

de Cárie 
(n=455) 

Sem 
Experiência 

de Cárie 
(n=315) 

OR (95%IC) p-valor  

Média de Idade 
(SD) 9,54 9,43 9,72   

      

Gênero (%)     

Feminino 355 (46,1) 211 (46,4) 144 (45,7) 
Masculino 415 (53,9) 244 (53,6) 171 (54,3) 

1,03(0,76-1,38) 
0,85 

      

Etnia (%)      
Caucasiana 421 (54,7) 243 (53,4) 178 (56,5) 

Afrodescendente 347 (45,1) 211 (46,4) 136 (43,2) 
Outros 2 (0,3) 1 (0,2) 1 (0,3) 

0,88(0,65-1,19) 0,38 

Nota: p ≤ 0,05; OR (95%IC) = odds ratios; 95% intervalo de confiança. 
 

Posteriormente, os sujeitos de pesquisa também foram divididos em 

dois grupos (com e sem fissura labiopalatina) e os mesmos dados foram 

estatisticamente avaliados. Novamente, não foram encontrados fatores 

associados à prevalência de cárie. Os resultados são apresentados nas 

Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3  – Caracterização Demográfica e Análise Estatística d os Pacientes Não 

Fissurados da Amostra Estudada 

 
Total de 
Crianças 
(n=591) 

Com 
Experiência 

de Cárie 
(n=345) 

Sem 
Experiência 

de Cárie 
(n=246) 

OR (95%IC) p-valor  

Média de Idade 
(SD) 9,10 8,91 9,37   

      

Gênero (%)      
Feminino 278 (47,0) 164 (47,5) 114 (46,3) 
Masculino 313 (53,0) 181 (52,5) 132 (53,7) 

1,05(0,75-1,48) 0,77 

      

Etnia (%)      
Caucasiana 339 (57,4) 195 (56,5) 144 (58,5) 

Afrodescendente 250 (42,3) 149 (43,2) 101 (41,1) 
Outros 2 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,4) 

0,92(0,65-1,30) 0,61 

Nota: p ≤ 0,05; OR (95%IC) = odds ratios; 95% intervalo de confiança. 
 

 

Tabela 4  – Caracterização Demográfica e Análise Estatística d os Pacientes 

Fissurados da Amostra Estudada 

 
Total de 
Crianças 
(n=179) 

Com 
Experiência 

de Cárie 
(n=110) 

Sem 
Experiência 

de Cárie 
(n=69) 

OR (95%IC) p-valor  

Média de Idade 
(SD) 11,01 11,05 10,96   

      

Gênero (%)      
Feminino 77 (43,0) 47 (42,7) 30 (43,5) 
Masculino 102 (57,0) 63 (57,3) 39 (56,5) 

0,97(0,51-1,86) 0,92 

      

Etnia (%)      
Caucasiana 82 (45,8) 48 (43,6) 34 (49,3) 

Afrodescendente 97 (54,2) 62 (56,4) 35 (50,7) 
Outros 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

0,80(0,42-1,52) 0,46 

Nota: p ≤ 0,05; OR (95%IC) = odds ratios; 95% intervalo de confiança. 
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5.2. DISTRIBUIÇÃO ALÉLICA E ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

Os dados obtidos pela discriminação alélica por PCR em tempo real 

foram estratificados e analisados estatisticamente e são apresentados na 

Tabela 5. 

Não foi encontrada associação estatística no estudo do SNP rs788173 

(gene DLX1) nesta amostra. Mesmo após a estratificação da amostra em três 

grupos (amostra total, não fissurados e fissurados) e estratificação desses 

grupos de acordo com o fenótipo de cárie. 

Já para o SNP rs743605 (gene DLX2), foram encontradas associações 

estatísticas tanto no grupo total de amostras quanto no grupo de crianças sem 

fissura labiopalatina. Quando comparados os grupos sem experiência de 

cárie  X com experiência de cárie , encontrou-se resultados que tendem à 

significância, indicando uma possível associação do genótipo homozigoto TT 

com uma redução ao risco de cárie tanto no grupo total de crianças avaliadas 

(p=0,034; OR=0,67; 95% I.C.=0,46–0,97) quanto no grupo de crianças não 

fissuradas (p=0,050; OR=0,66; 95% I.C.=0,44–0,99). No grupo de crianças 

com fissura labiopalatina não houve nenhum p-valor significante. 
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Tabela 5  – Comparação das Características Genotípicas e Aléli cas para o SNPs rs788173 (DLX1) e rs743605 (DLX2) 

Gene Alelo (%) p-valor OR (95% IC) Genótipo (%) p-v alor 

Crianças Sem Fissura Labiopalatina 
DLX1 (rs788173) A G   AA AG GG  
Com Experiência de Cárie 292(46,2) 340(53,8) 72(22,8) 148(46,8) 96(30,4) 
Sem Experiência de Cárie 194(43,9) 248(56,1) 

0.454 1.09 
(0.85-1.40) 44(19,9) 106(48,0) 71(32,1) 

0,718 

DLX2 (rs743605) T C   TT CT CC  
Com Experiência de Cárie 276(43,3) 362(56,7) 63(19,7) 150(47,0) 106(33,2) 
Sem Experiência de Cárie 197(44,2) 249(55,8) 

0.766 0.96 
(0.75-1.23) 60(26,9) 77(34,5) 86(38,6) 

0,011* 

Crianças com Fissura Labiopalatina 
DLX1 (rs788173) A G   AA AG GG  
Com Experiência de Cárie 94(44,8) 116(55,2) 22(21,0) 50(47,6) 33(31,4) 
Sem Experiência de Cárie 54(41,5) 76(58,5) 

0.560 1.14 
(0.73-1.77) 15(23,1) 24(36,9) 26(40,0) 

0,370 

DLX2 (rs743605) T C   TT CT CC  
Com Experiência de Cárie 65(34,4) 109(62,4) 13(14,9) 39(44,8) 35(40,2) 
Sem Experiência de Cárie 51(42,5) 69(57,5) 

0.375 0.80 
(0.50-1.29) 12(20,0) 27(45,0) 21(35,0) 

0,673 

Total de Crianças 
DLX1 (rs788173) A G   AA AG GG  
Com Experiência de Cárie 386(45,8) 456(54,2) 94(22,3) 198(47,0) 129(30,6) 
Sem Experiência de Cárie 248(43,4) 324(56,6) 

0.356 1.10 
(0.89-1.37) 59(20,6) 130(45,5) 97(33,9) 

0,641 

DLX2 (rs743605) T C  TT CT CC  
Com Experiência de Cárie 341(42,0) 471(58,0) 76(18,7) 189(46,6) 141(34,7) 
Sem Experiência de Cárie 248(43,8) 318(56,2) 

0.501 1.07 
(0.86-1.33) 72(25,4) 104(36,7) 107(37,8) 

0,021* 

Nota: p ≤ 0,05; OR (95%IC) = odds ratios; 95% intervalo de confiança; (*) indica significância estatística. 
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6. DISCUSSÃO: 

 

6.1. METODOLOGIA: 

Estudos epidemiológicos podem ser desenhados de diferentes formas. 

A escolha do modelo de estudo pode variar, dentre inúmeros fatores possíveis 

de mensuração, de acordo com o tempo disponível para coleta dos dados, a 

viabilidade e variabilidade da amostra e o contato do investigador com o 

sujeito de pesquisa.  

Em estudos transversais, também conhecidos como seccionais, o 

investigador avalia a amostra em um determinado tempo, no qual é possível 

determinar se o indivíduo foi ou não exposto a algum determinado parâmetro 

e se ele desenvolveu ou não a doença investigada. A investigação de 

associações entre exposição e desfecho é o objetivo deste tipo de estudo. A 

amostra deve ser representativa da população que se deseja avaliar e ser 

selecionada de forma aleatória para evitar vieses de seleção. A análise 

estatística dos dados considera que estes tenham sido coletados em um 

mesmo momento. Por isso a amostra deve ser reunida no menor espaço de 

tempo possível. 

Os resultados das análises estatísticas neste modelo de estudo 

fornecem os valores de prevalência de uma doença na população investigada, 

além da razão de chance (Odds Ratio) de o indivíduo ser afetado quando 

exposto aos itens avaliados. 

No caso deste estudo, a amostra foi reunida entre os anos de 2009 e 

2011, em hospitais especializados na clínica da doença investigada, formando 

uma população bem definida. A amostra foi estratificada para evitar o 

confundimento, fenômeno que ocorre quando algum fator não analisado 

mascara efeitos da exposição e/ou causas do desfecho. Não houve diferença 

estatística significante quanto aos parâmetros idade, gênero e etnia, apesar 

do não pareamento da amostra e da obtenção do dado “etnia” ser por auto-

declaração. Devido à localização dos centros de coleta das amostras e ao 

público que estes atendem (residentes na região metropolitana do Rio de 

Janeiro), a população apresenta-se semelhante quanto a hábitos culturais, 
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higiene bucal e consumo de água fluoretada. Tannure et al., em 2012b, 

estudaram essa mesma amostra para outros polimorfismos e encontraram 

uma razão duas vezes maior de ocorrência de cárie em crianças que ingeriam 

doces entre as refeições, ressaltando a importância do componente ambiental 

no desenvolvimento desta patologia. 

Como forma de padronização dos resultados obtidos, foram utilizados 

os critérios de ceo-d e CPO-D para estabelecimento da prevalência de cárie, 

sendo esses os critérios recomendados pela Organização Mundial de Saúde 

(1997), considerando cárie a presença de lesões cavitadas. Estudos prévios 

de associação entre polimorfismos genéticos e cárie já utilizaram os mesmos 

critérios (DEELEY et al., 2008; PATIR et al., 2008; SLAYTON et al., 2005). A 

amostra foi estratificada em grupos de pacientes com e sem experiência de 

cárie, bem como também foram avaliados quanto a presença/ausência de 

fissura labiopalatina. 

Além da coleta e processamento dos dados, a coleta e o 

processamento de amostras biológicas são procedimentos de suma 

importância para um bom resultado da investigação. O isolamento de DNA é 

um procedimento crítico para o desenvolvimento de diferentes protocolos para 

estudos nas áreas de Genética Humana e Biologia Molecular que requerem a 

obtenção de DNA com bom rendimento e adequada pureza (AIDAR & LINE, 

2007; KING et al., 2002). Além disso, em estudos de larga escala com coleta 

de grande quantidade de amostras, deve-se objetivar também o baixo custo e 

a praticidade na realização do procedimento, aumentando a viabilidade de 

execução da pesquisa (WALTRICK-ZAMBUZZI et al., 2012). 

           Nas últimas décadas, o DNA utilizado em estudos moleculares foi 

obtido, preferencialmente, de amostras de sangue (AIDAR & LINE, 2007; 

FEIGELSON et al., 2001; KING et al., 2002) por fornecerem um grande 

número de células e, consequentemente, um bom rendimento. No entanto, 

por se tratar de um método invasivo, alguns pacientes demonstram 

resistência. Há também a necessidade de um profissional especializado para 

realização do procedimento de coleta. Outro fator a ser ressaltado é que os 

íons ferrosos (Fe2+) presentes no sangue, por competirem com os íons Mg2+, 
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são inibidores do PCR (AIDAR & LINE, 2007; KING et al., 2002), técnica 

largamente utilizada na Biologia Molecular e método escolhido neste estudo. 

Baseado nestas necessidades, células do epitélio oral contidas na 

saliva têm sido apontadas como uma fonte promissora e alternativa de DNA 

genômico, uma vez que são obtidas de maneira menos invasiva e por 

protocolos que envolvem menos recursos (HARTY et al., 2000; LE 

MARCHAND et al., 2001). Um estudo de 1996 apresentou resultados que 

indicam que o diagnóstico obtido com DNA de células bucais é compatível 

com os de células sanguíneas, validando a eficiência da extração a partir da 

saliva (DE VRIES et al., 1996). 

Embora a evidente praticidade da coleta de DNA genômico a partir de 

células descamadas do epitélio oral já tenha se tornado uma realidade na 

comunidade científica, diferentes procedimentos têm sido propostos para sua 

coleta, tais como: swabs, escovas citológicas, saliva, bochecho com solução 

salina, entre outros (FEIGELSON et al., 2001) que demonstram que o 

resultado obtido com DNA de células bucais é compatível com os de células 

sanguíneas (DE VRIES et al., 1996), convalidando a eficiência da extração a 

partir da saliva. 

Alguns estudos compararam os rendimentos de diferentes métodos de 

coleta (COZIER et al., 2004; KING et al., 2002) e apontaram alguns fatores 

importantes como o grau de descamação do epitélio bucal, a fricção da língua 

contra a mucosa, o tempo de bochecho etc., podendo estes aumentar o 

rendimento do processo (FEIGELSON et al., 2001; GARCÍA-CLOSAS et al., 

2001; KING et al., 2002; LONDON et al., 2001). 

Com o objetivo de estabelecer o protocolo mais adequado ao nosso 

método de estudo, foi desenvolvida uma pesquisa com o intuito de avaliar o 

rendimento, custo e incômodo causado aos pacientes pela coleta 

(WALTRICK-ZAMBUZZI et al., 2012). Realizaram-se três métodos: coleta com 

fricção de escova citológica contra as mucosas orais (EC), bochecho com 

5mL de solução de soro fisiológico estéril (Bo) e coleta de saliva sem 

estimulação (SNE).  
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O método SNE resultou em um maior rendimento, seguido do método 

Bo. Apesar do alto rendimento, tais procedimentos oferecem a limitação de 

uso com relação à idade do paciente, uma vez que as crianças são incapazes 

de participar deste tipo de coleta por não conseguirem cuspir (MULOT et al., 

2005). Sendo assim, deve-se adotar para elas o método EC. Os testes de 

integridade e viabilidade das amostras para estudos de Biologia Molecular 

foram satisfatórios para todos os métodos de coleta. Em todos eles a razão de 

pureza foi alta, já que esta sofre mais influência do método de isolamento de 

DNA. 

Sendo assim, os métodos de coleta e isolamento do material foram 

determinados de acordo com o rendimento, qualidade e baixo custo, optando-

se pelos métodos Bo e EC (para crianças) e o isolamento de DNA com 

soluções, sem uso de kit comercial, para redução do custo da pesquisa, uma 

vez que se pode garantir que o rendimento e a qualidade são bons. 

Quanto ao método laboratorial, a escolha pelos reagentes TaqMan® 

para avaliação em tempo real se deu por conta da melhor relação 

custo/benefício, tanto para o tempo de realização das genotipagens, quanto 

para a análise dos resultados obtidos. O método por PCR em tempo real é 

mais rápido, pois permite processar um maior número de amostras ao mesmo 

tempo, e possibilita uma avaliação mais precisa ao captar diferenças sutis de 

fluorescência. Em contrapartida, a genotipagem por métodos convencionais 

(PCR/RFLP – Polymerase Chain Reaction/Restriction Fragment Length 

Polymorphism) se dá por avaliação visual comparativa do tamanho e 

intensidade das bandas formadas pelos fragmentos de DNA amplificado 

quando avaliadas em gel de agarose após serem separadas por eletroforese. 

 

6.2. RESULTADOS: 

Estudos epidemiológicos de doenças complexas envolvem a avaliação 

dos diversos fatores que podem levar à predisposição a uma determinada 

patologia. Dentre esses fatores temos as variantes genéticas. Os estudos de 

associação apresentam-se como boas ferramentas para tal tipo de avaliação 

e objetivam a verificação da associação entre determinados alelos ou 
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genótipos e o fenótipo de interesse (FARRALL & HOLDER, 1992; LI et al., 

2006). O estudo pode ser traçado de diversas formas, dependendo do objetivo 

e da amostra a ser estudada. Sendo assim, pode-se ter estudo entre 

indivíduos sem parentesco ou estudos com famílias (FARRALL & HOLDER, 

1992). 

Diversos destes estudos têm investigado a participação dos SNPs em 

doenças variadas, bem como outras pesquisas procuram identificar e 

caracterizar estas alterações genéticas relativamente comuns na população. 

Um dos mais recentes e completos estudos (ABECASIS et al., 2012) 

caracterizou 14 grupos populacionais ao redor do mundo, encontrando cerca 

de 38 milhões de polimorfismos de base única, além de milhares de outras 

alterações. O estudo foi feito com pacientes saudáveis, porém, parte dessas 

variações raras codificavam funções negativas de alteração ou inibição de 

proteínas relacionadas à doenças genéticas. Tais resultados indicam que há 

uma interação entre as mutações e que umas podem anular as outras. 

Sendo a cárie uma doença multifatorial, a avaliação dos fatores 

genéticos não deve ser realizada de forma isolada, mas deve sempre levar 

em consideração os fatores ambientais envolvidos nessa etiologia. Diversos 

estudos já levantaram quais variações ambientais podem predispor ou 

proteger um indivíduo da cárie dentária. 

A composição salivar é um dos fatores protetores pois exerce papel 

antimicrobiano devido à sua composição enzimática, além participar do 

processo de remineralização do dente. Outro mecanismo de proteção da 

saliva se dá pelo arraste mecânico que o fluído faz sobre a superfície do 

dente, evitando o estabelecimento do biofilme (FERRARO & VIEIRA, 2010). 

Os alimentos consumidos também são relevantes para o aparecimento 

e progressão da doença. Indivíduos com uma dieta vegetariana tendem a 

serem menos propensos à cárie (FERRARO & VIEIRA, 2010). 

Tão relevante quanto a dieta, a higiene oral entre as refeições também 

é crucial para proteger o indivíduo do estabelecimento do biofilme dentário. 

Desta forma, o aspecto social e econômico pode ser relevante, uma vez que 
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podem limitar o acesso à condições básicas de higiene e saúde (FERRARO & 

VIEIRA, 2010). 

Outro fator de suma relevância é a presença de Streptococcus mutans 

na saliva, que aumenta o risco em desenvolver a doença caso o sistema de 

defesa do paciente não seja capaz de controlar as colônias desta bactéria na 

cavidade oral (FERRARO & VIEIRA, 2010). 

Mesmo após a avaliação de todos esses fatores ambientais, alguns 

indivíduos apresentam quadros não condizentes com dados coletados. Nestes 

casos a explicação pode estar na variabilidade genética entre os indivíduos. 

Desta forma, diversos estudos realizaram levantamentos sobre alterações 

genéticas e suas relações com a cárie. Dentre os genes com alterações 

moleculares relevantes para o desenvolvimento de cárie temos aqueles 

relacionados diretamente à formação, mineralização e remodelação do 

esmalte, tais como AMELX, AMBN, ENAM, TUFT1, TFIP11, MMP13, MMP20 

etc. (DEELEY et al., 2008; PATIR et al., 2008; SHIMIZU et al., 2012; 

TANNURE et al., 2012a, 2012b). 

Os crescentes resultados associativos impulsionam as pesquisas que 

visam encontrar novas associações moleculares que possam prover proteção 

ou predisposição à cárie. 

Os genes aqui avaliados são pertencentes à família Dlx, possuem um 

mecanismo de compensação funcional entre seus pares (MERLO et al., 2000) 

e já foram descritos na literatura como cruciais para a formação e 

desenvolvimento da mandíbula e maxila (DEPEW et al., 2005). Sabe-se 

também que a formação funcional dos dentes depende intrinsecamente da 

formação óssea tanto da mandíbula quanto da maxila (DEPEW et al., 2005). 

Além desta regulação, o processo de amelogênese (formação do 

esmalte) é essencial para o desenvolvimento saudável dos dentes e é dividido 

em três fases. Na primeira, também conhecida como pré-secreção, os 

ameloblastos sofrem diferenciação e começam a sintetizar as proteínas do 

esmalte. Na fase de secreção, essas proteínas de matriz extracelular 

começam a se acumular, agregando volume ao esmalte e iniciando o 

processo de biomineralização. Na última fase, de pós-secreção, ocorre a 
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estabilização da espessura do esmalte, uma vez que as proteínas de matriz 

são inativadas e há um aumento da concentração de cristais de apatita 

(BERDAL et al., 1993; HOTTON et al., 1999; NANCI et al., 1998; 

PAPAGERAKIS et al., 2002; PAPAGERAKIS et al., 1999). Esse processo de 

conversão é acompanhado de um aumento da expressão de DLX2 (LÉZOT et 

al., 2000). 

Um estudo com nocaute simples e duplo dos genes DLX1 e DLX2 em 

modelo animal demonstrou que ambos os genes são fundamentais para o 

controle local de diferenciação dos ameloblastos. A expressão padrão de 

DLX2 e sua regulação epigenética modulam a deposição de proteínas do 

esmalte (LÉZOT et al., 2008). Este mesmo estudo também mostrou que, entre 

todos os genes desta família, o DLX1 e o DLX2 são os que exercem maior 

modulação no estágio de secreção, estando, respectivamente, hiper expresso 

e hipo expresso. 

Na região promotora do gene AMELX, foram encontradas cinco 

diferentes proteínas da família DLX e as proteínas DLX2 foram diretamente 

relacionadas a uma expressão positiva da Amelogenina (LÉZOT et al., 2008). 

Os achados deste estudo, que demonstram maior relação do gene DLX2 com 

a formação do esmalte dentário, embasam os resultados aqui apresentados 

com associação positiva na avaliação de um polimorfismo deste gene. 

 Funcionalmente, os polimorfismos aqui estudados estão localizados em 

regiões não codificadoras do DNA, ou seja, não são transcritos em mRNA e 

consequentemente não são traduzidos nas proteínas homeobox. Porém, 

estão em regiões reguladoras da expressão dos próprios genes, podendo 

influenciar a afinidade dos fatores de transcrição à molécula molde de DNA 

(NUSSBAUM, 2008). 

 O rs788173 encontra-se na região UTR-3 do gene DLX1. Esta região 

está localizada entre o códon de terminação e a cauda poli-A da molécula de 

mRNA. Este SNP já foi associado à casos de autismos, visto que as proteínas 

DLX exercem fundamental regulação na formação neuronal (LIU et al., 2009). 

Outro estudo também encontrou associação entre a agenesia (má formação 

dentária) e este polimorfismo numa população mista de brasileiros e turcos 
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(VIEIRA et al., 2013). Apesar da cárie também ocorrer em decorrência de 

defeitos, principalmente, na estrutura do esmalte dentário, não foi encontrada 

associação entre esse SNP e a patologia estudada aqui. 

 Já o rs743605 (DLX2), que se localiza na região UTR-5, anterior ao 

códon de iniciação, há resultados que também mostram que esta alteração 

possui uma relação com o espectro do autismo (LIU et al., 2009). Neste 

estudo, encontrou-se que o genótipo mutante TT reduz o risco de cáries nos 

indivíduos não fissurados e no grupo total de crianças avaliadas. 

 Tais polimorfismos foram escolhidos devido a essa associação prévia 

em estudos com pacientes autistas. Alguns estudos já apontam que, em 

pacientes fissurados, o autismo é um dos distúrbios neurológicos mais 

presentes são (CHRISTENSEN & MORTENSEN, 2002). Outros estudos 

também apresentam que pacientes fissurados possuem mais cáries 

(BRITTON & WELBURY, 2010; MUTARAI et al., 2008), apesar deste não ser 

um dado unânime nas pesquisas pois pode estar relacionado à dificuldade em 

manter a higiene oral por parte destes pacientes (AHLUWALIA et al., 2004). 

Estes levantamentos podem sugerir vias moleculares comuns para o autismo, 

fissura labiopalatina e a cárie, indicando que algumas alterações genéticas 

podem estar presentes em ambas as patologias. 

 No tocante à distribuição alélica, ambos os polimorfismos apresentam 

uma distribuição genotípica bem diferente entre os grupos étnicos (Figuras 13 

e 14). Observa-se que a caracterização étnica é importante para o 

pareamento das amostras, pois a frequência dos SNPs é diferente nas 

populações, o que confere um fator de dificuldade para a caracterização de 

doenças poligênicas e multifatoriais (CORRÊA-GIANNELLA & VIEIRA, 2008; 

DONAHUE & ALLEN, 2005). 
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Figura 13: Distribuição Genotípica e Alélica do rs7 88173 (DLX1) nos Diferentes Grupos 
Étnicos 
ALL -  toda a população; AFR – africanos; AMR – americanos mistos; ASN – asiáticos (leste 
da Ásia); EUR – europeus (Adaptado do Ensembl). 
 

 

 

 
Figura 14: Distribuição Genotípica e Alélica do rs7 43605 (DLX2) nos Diferentes Grupos 
Étnicos 
ALL -  toda a população; AFR – africanos; AMR – americanos mistos; ASN – asiáticos (leste 
da Ásia); EUR – europeus (Adaptado do Ensembl). 
 

 A amostra analisada no presente trabalho é altamente miscigenada e 

não há como estabelecer que um indivíduo pertença unicamente a um grupo 

étnico (seguindo critérios genéticos), assim como os dados estudados foram 

obtidos por autodeclaração, pressupondo que o indivíduo avalie suas 
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características físicas e as de seus familiares mais próximos. Pode-se 

observar de maneira clara esse fato quando se compara a distribuição dos 

genótipos dos bancos de dados com a distribuição aqui apresentada, onde 

nossa amostra apresenta uma distribuição um pouco mais homogênea, não 

se aproximando das porcentagens de nenhuma das populações descritas. 

 Apesar de alguns estudos apontarem a etnia como um fator de 

significância estatística (TANNURE et al., 2012b; ZAKHARY et al., 2007), 

neste estudo não houve essa influência relevante. 

 Os resultados aqui apresentados sugerem um resultado associativo 

entre o fator genético pesquisado e a doença cárie. Esta patologia oral é uma 

doença complexa e multifatorial e suas investigação e análise não podem ser 

determinadas pela avaliação de fatores isolados. Além disso, os estudos com 

SNPs em DNA não analisam as alterações funcionais geradas nas proteínas. 

Por isso, sugere-se que novos estudos sejam realizados considerando esses 

dois aspectos: relacionando os diversos fatores ambientais e genéticos (dieta, 

higiene, pH bucal, microbiota da cavidade oral e outros genes possivelmente 

envolvidos) e avaliando as alterações funcionais por outras técnicas 

moleculares (como expressão gênica e pesquisa de moléculas reguladoras 

dos mecanismos envolvidos na doença). 

 Crescentes estudos em Biologia Molecular e Genética Humana têm 

procurado associar as alterações genéticas e patologias diversas. No campo 

das doenças orais, especificamente a cárie, tais estudos são inovadores e têm 

apresentado resultados favoráveis ao desenvolvimento de diagnósticos e 

tratamentos eficazes baseados na identificação de alterações (de base 

genética) no esmalte dentário. A importância dessas investigações está 

relacionada diretamente a uma possível melhora da qualidade da saúde bucal 

da população mundial. 
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7. CONCLUSÃO : 

 

Diante dos resultados apresentados, é sugestiva a associação entre o 

polimorfismo no gene DLX2 e a experiência de cárie na população avaliada. 

 

Mais conclusões obtidas com esse estudo: 

� Os métodos de coleta, processamento e análise das amostras foram 

satisfatórios para o modelo de estudo aqui relacionado; 

� Não houve associação entre etnia e experiência de cárie nesta 

amostra; 

� Não houve, na população aqui estudada, associação entre fissura 

labiopalatina e maior incidência de cárie; 

� Para o grupo de pacientes fissurados não foi encontrada associação 

entre os genótipos estudados (tanto em DLX1 quanto em DLX2) e a 

predisposição ou proteção à cárie; 

� Para o polimorfismo rs788173 em DLX1 não foram encontrados 

resultados associativos em nenhum dos estratos avaliados; 

� A identificação do genótipo selvagem CC do polimorfismo rs743605 em 

DLX2 pode ser usada futuramente no diagnóstico precoce da predisposição à 

cárie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS : 

ABECASIS, G. R.; AUTON, A.; BROOKS, L. D.; DEPRISTO, M. A.; BURBIN, 
R. M.; HANDSAKER, R. E.; et al.. An integrated map of genetic variation from 
1,092 human genomes. Nature , v. 491, n. 7422, p. 56–65, nov. 2012.  

AHLUWALIA, M.; BRAILSFORD, S. R.; TARELLI, E.; GILBERT, S. C.; 
CLARK, D. T.; BERNARD, K.;  et al.. Dental caries, oral hygiene, and oral 
clearance in children with craniofacial disorders. Journal of Dental Research , 
v. 83, n. 2, p. 175–179, fev. 2004.  

AIDAR, M.; LINE, S. R. P. A simple and cost-effective protocol for DNA 
isolation from buccal epithelial cells. Brazilian Dental Journal , v. 18, n. 2, p. 
148–152, jan. 2007.  

ANDERSON, S. A.; QIU, M.; BULFONE A.; EISENSTAT, D. D.; MENESES, J.; 
PEDERSEN, R. et al. Mutations of the homeobox genes Dlx-1 and Dlx-2 
disrupt the striatal subventricular zone and differentiation of late born striatal 
neurons. Neuron , v. 19, n. 1, p. 27–37, jul. 1997a.  

ANDERSON, S. A.; EISENSTAT, D. D.; SHI, L.; RUBENSTEIN, J. L. 
Interneuron migration from basal forebrain to neocortex: dependence on Dlx 
genes. Science , v. 278, n. 5337, p. 474–476, out. 1997b.  

BEI, M.; MAAS, R. FGFs and BMP4 induce both Msx1-independent and Msx1-
dependent signaling pathways in early tooth development. Development , v. 
125, n. 21, p. 4325–4333, nov. 1998.  

BERDAL, A.; HOTTON, D.; PIKE, J. W.; MATHIEU, H.; DUPRET, J. M. Cell- 
and stage-specific expression of vitamin D receptor and calbindin genes in rat 
incisor: regulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3. Developmental Biology , v. 
155, p. 172–179, jan. 1993.  

BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Biochemistry . [s.l.] W. H. 
Freeman, 2008. p. 1120. 

BOTSTEIN, D.; RISCH, N. Discovering genotypes underlying human 
phenotypes: past successes for mendelian disease, future approaches for 
complex disease. Nature Genetics , v. 33 Suppl, p. 228–237, mar. 2003.  

BRETZ, W. A.; CORBY, P. M.; SCHORK, N. J.; ROBINSON, M. T.; COELHO, 
M.; COSTA, S.; et al. Longitudinal Analysis of Heritability for Dental Caries 
Traits. Journal of Dental Research , v. 84, n. 11, p. 1047–1051, nov. 2005.  

BRITTON, K. F. M.; WELBURY, R. R. Dental caries prevalence in children 
with cleft lip/palate aged between 6 months and 6 years in the West of 



 42 

Scotland. European Archives of Paediatric Dentistry , v. 11, n. 5, p. 236–
241, out. 2010.  

CARINCI, F.; SCAPOLI, L.; PALMIERI, A.; ZOLLINO, I.; PEZZETTI, F. Human 
genetic factors in nonsyndromic cleft lip and palate: an update. International 
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , v. 71, n. 10, p. 1509–1519, out. 
2007.  

CHANG, S. C.; PAULIS, D. L.; LANGE, C.; SASANFAR, R.; SANTANGELO, 
S. L. Common genetic variation in the GAD1 gene and the entire family of DLX 
homeobox genes and autism spectrum disorders. American Journal of 
Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics , v. 156, n. 2, p. 233–
239, mar. 2011.  

CHASMAN, D.; ADAMS, R. M. Predicting the functional consequences of non-
synonymous single nucleotide polymorphisms: structure-based assessment of 
amino acid variation. Journal of Molecular Biology , v. 307, n. 2, p. 683–706, 
mar. 2001.  

CHEN, Y.; BEI, M.; WOO, I.; SATOKATA, I.; MAAS, R. Msx1 controls 
inductive signaling in mammalian tooth morphogenesis. Development , v. 122, 
n. 10, p. 3035–3044, out. 1996.  

CHRISTENSEN, K.; MORTENSEN, P. B. Facial clefting and psychiatric 
diseases: a follow-up of the Danish 1936-1987 Facial Cleft cohort. The Cleft 
Palate-Craniofacial Journal , v. 39, n. 4, p. 392–396, jul. 2002.  

COBOURNE, M. T.; SHARPE, P. T. Tooth and jaw: molecular mechanisms of 
patterning in the first branchial arch. Archives of Oral Biology , v. 48, n. 1, p. 
1–14, jan. 2003.  

CONRY, J. P.; MESSER, L. B.; BORAAS, J. C.; AEPPLI, D. P.; BOUCHARD, 
T. J. Jr. Dental caries and treatment characteristics in human twins reared 
apart. Archives of Oral Biology , v. 38, n. 11, p. 937–943, nov. 1993.  

CORRÊA-GIANNELLA, M. L.; VIEIRA, S. M. Genetic susceptibility to 
microangiopathy development in Type 1 diabetes mellitus. Arquivos 
Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia , v. 52, n. 2, p. 375–386, mar. 
2008.  

COZIER, Y. C.; PALMER, J. R.; ROSENBERG, L. Comparison of methods for 
collection of DNA samples by mail in the Black Women’s Health Study. Annals 
of Epidemiology , v. 14, n. 2, p. 117–122, fev. 2004.  

DE COSTER, P. J.; MARKS, L. A.; MARTENS, L. C.; HUYSSEUNE, A. Dental 
agenesis: genetic and clinical perspectives. Journal of Oral Pathology & 
Medicine , v. 38, n. 1, p. 1–17, jan. 2009.  



 43 

DE VRIES, H. G.; COLLÈE, J. M.; VAN VELDHUIZEN, M.H.; ACHTERHOF, 
L.; SMIT SIBINGA, C.T.; SCHEFFER, H. et al. Validation of the determination 
of deltaF508 mutations of the cystic fibrosis gene in over 11 000 
mouthwashes. Human Genetics , v. 97, n. 3, p. 334–336, mar. 1996.  

DEELEY, K.; LETRA, A.; ROSE, E. K.; BRANDON, C. A.; RESIK, J. M.; 
MARAZITA, M. L. et al. Possible association of amelogenin to high caries 
experience in a Guatemalan-Mayan population. Caries Research , v. 42, n. 1, 
p. 8–13, jan. 2008.  

DEPEW, M. J. SIMPSON, C. A.; MORASSO, M.; RUBENSTEIN, J. L. 
Reassessing the Dlx code: the genetic regulation of branchial arch skeletal 
pattern and development. Journal of Anatomy , v. 207, p. 501–561, nov. 
2005.  

DEPEW, M. J.; LUFKIN, T.; RUBENSTEIN, J. L. Specification of jaw 
subdivisions by Dlx genes. Science , v. 298, n. 5592, p. 381–385, out. 2002.  

DIXON, M. J.; MARAZITA, M. L.; BEATY, T. H.; MURRAY, J. C. Cleft lip and 
palate: understanding genetic and environmental influences. Nature Reviews. 
Genetics , v. 12, n. 3, p. 167–178, mar. 2011.  

DONAHUE, M. P.; ALLEN, A. S. Genetic association studies in cardiology. 
American Heart Journal , v. 149, p. 964–970, jun. 2005.  

FARRALL, M.; HOLDER, S. Familial recurrence-pattern analysis of cleft lip 
with or without cleft palate. American Journal of Human Genetics , v. 50, n. 
2, p. 270–277, fev. 1992.  

FEIGELSON, H. S.; RODRIGUEZ, C.; ROBERTSON, A. S.; JACOBS, E. J.; 
CALLE, E. E.; REID, Y. A. et al. Determinants of DNA yield and quality from 
buccal cell samples collected with mouthwash. Cancer Epidemiology, 
Biomarkers & Prevention , v. 10, n. 9, p. 1005–1008, set. 2001.  

FEITOSA, S.; COLARES, V.; PINKHAM, J. The psychosocial effects of severe 
caries in 4-year-old children in Recife, Pernambuco, Brazil. Cadernos de 
Saúde Pública , v. 21, n. 5, p. 1550–1556, out. 2005.  

FERRARO, M.; VIEIRA, A. R. Explaining gender differences in caries: a 
multifactorial approach to a multifactorial disease. International Journal of 
Dentistry , v. 2010, p. 649643, jan. 2010.  

FRANCIS-WEST, P. H.; ROBSON, L.; EVANS, D. J. R. Craniofacial 
development: the tissue and molecular interactions that control development of 
the head. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology , v. 169, p. 
III–VI, 1–138, jan. 2003.  



 44 

GAO, X. L.; HSU, C. Y.; XU, Y.; HWARNG, H. B.; LOH, T.; KOH, D. Building 
caries risk assessment models for children. Journal of Dental Research , v. 
89, n. 6, p. 637–643, 1 jun. 2010.  

GARCÍA-CLOSAS, M.; EGAN, K. M.; ABRUZZO, J.; NEWCOMB, P.A.; 
TITUS-ERNSTOFF, L.; FRANKLIN, T. et al. Collection of genomic DNA from 
adults in epidemiological studies by buccal cytobrush and mouthwash. Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention , v. 10, n. 6, p. 687–696, jun. 2001.  

HAMILTON, S. P.; WOO, J. M.; CARLSON, E. J.; GHANEM, N.; EKKER, M.; 
RUBENSTEIN, J. L. Analysis of four DLX homeobox genes in autistic 
probands. BMC Genetics , v. 6, p. 52-62, jan. 2005.  

HARTY, L. C.; SHIELDS, P. G.; WINN, D. M.; CAPORASO, N. E.; HAYES, R. 
B. Self-collection of oral epithelial cell DNA under instruction from 
epidemiologic interviewers. American Journal of Epidemiology , v. 151, n. 2, 
p. 199–205, jan. 2000.  

HASSLÖF, P.; TWETMAN, S. Caries prevalence in children with cleft lip and 
palate--a systematic review of case-control studies. International Journal of 
Paediatric Dentistry , v. 17, n. 5, p. 313–319, set. 2007.  

HOTTON, D.; MAURO, N.; LÉZOT, F.; FOREST, N.; BERDAL, A. Differential 
expression and activity of tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) in 
rat odontogenic cells in vivo. The Journal of Histochemistry and 
Cytochemistry , v. 47, p. 1541–1552, dez. 1999.  

JERNVALL, J.; KETTUNEN, P.; KARAVANOVA, I.; MARTIN, L. B.; 
THESLEFF, I. Evidence for the role of the enamel knot as a control center in 
mammalian tooth cusp formation: non-dividing cells express growth stimulating 
Fgf-4 gene. The International Journal of Developmental Biology , v. 38, n. 
3, p. 463–469, set. 1994.  

JERNVALL, J.; ABERG, T.; KETTUNEN, P.; KERÄNEN, S.; THESLEFF, I. 
The life history of an embryonic signaling center: BMP-4 induces p21 and is 
associated with apoptosis in the mouse tooth enamel knot. Development , v. 
125, n. 2, p. 161–169, jan. 1998.  

JERNVALL, J.; THESLEFF, I. Reiterative signaling and patterning during 
mammalian tooth morphogenesis. Mechanisms of Development , v. 92, n. 1, 
p. 19–29, mar. 2000.  

KAARTINEN, V.; VONCKEN, J. W.; SHULER, C.; WARBURTON, D.; BU, D.; 
HEISTERKAMP, N. et al. Abnormal lung development and cleft palate in mice 
lacking TGF-beta 3 indicates defects of epithelial-mesenchymal interaction. 
Nature Genetics , v. 11, n. 4, p. 415–421, dez. 1995.  



 45 

KING, I. B.; SATIA-ABOUT A, J.; THORNQUIST, M. D.; BIGLER, J.; 
PATTERSON, R. E.; KRISTAL, A. R. et al. Buccal cell DNA yield, quality, and 
collection costs: comparison of methods for large-scale studies. Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention , v. 11, n. 10 Pt 1, p. 1130–1133, 
out. 2002.  

KINGSLEY, D. M. The TGF-beta superfamily: new members, new receptors, 
and new genetic tests of function in different organisms. Genes & 
Development , v. 8, n. 2, p. 133–146, jan. 1994.  

KOUSKOURA, T.; FRAGOU, N.; ALEXIOU, M.; JOHN, N.; SOMMER, L.; 
GRAF, D. et al. The genetic basis of craniofacial and dental abnormalities. 
Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin , v. 121, n. 7-8, p. 636–646, jan. 
2011.  

KÜCHLER, E. C.; TANNURE, P. N.; FALAGAN-LOTSCH, P.; LOPES, T. S.; 
GRANJEIRO, J. M.; AMORIM, L. M. Buccal cells DNA extraction to obtain high 
quality human genomic DNA suitable for polymorphism genotyping by PCR-
RFLP and Real-Time PCR. Journal of Applied Oral Science , v. 20, n. 4, p. 
467–471, ago. 2012.  

LANDER, E. S. Genomics: launching a revolution in medicine. The Journal of 
Law, Medicine & Ethics , v. 28, n. 4 Suppl, p. 3–14, jan. 2000.  

LE MARCHAND, L.; LUM-JONES, A.; SALTZMAN, B.; VISAYA, V.; NOMURA, 
A. M.; KOLONEL, L. N. Feasibility of collecting buccal cell DNA by mail in a 
cohort study. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention , v. 10, n. 6, 
p. 701–703, jun. 2001.  

LEHNINGER, A.; COX, M. M. Lehninger Principles of Biochemistry . W.H. 
Freeman & Co, 2008. p. 1158. 

LÉZOT, F.; THOMAS, B.; HOTTON, D.; FOREST, N.; ORESTES-CARDOSO, 
S.; ROBERT, B. et al. Biomineralization, life-time of odontogenic cells and 
differential expression of the two homeobox genes MSX-1 and DLX-2 in 
transgenic mice. Journal of Bone and Mineral Research , v. 15, p. 430–441, 
mar. 2000.  

LÉZOT, F.; THOMAS, B.; GREENE, S. R.; HOTTON, D.; YUAN, Z. A.; 
CASTANEDA, B. et al. Physiological implications of DLX homeoproteins in 
enamel formation. Journal of Cellular Physiology , v. 216, n. 3, p. 688–697, 
set. 2008.  

LI, M.; BOEHNKE, M.; ABECASIS, G. R. Efficient study designs for test of 
genetic association using sibship data and unrelated cases and controls. 
American Journal of Human Genetics , v. 78, p. 778–792, mai. 2006.  



 46 

LIU, X.; NOVOSEDLIK, N.; WANG, A.; HUDSON, M. L.; COHEN, I. L.; 
CHUDLEY, A. E. et al. The DLX1and DLX2 genes and susceptibility to autism 
spectrum disorders. European Journal of Human Genetics , v. 17, n. 2, p. 
228–235, fev. 2009.  

LONDON, S. J.; XIA, J.; LEHMAN, T. A.; YANG, J. H.; GRANADA, E.; 
CHUNHONG, L.  et al. Collection of buccal cell DNA in seventh-grade children 
using water and a toothbrush. Cancer Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention , v. 10, n. 11, p. 1227–1230, nov. 2001.  

LUO, T.; MATSUO-TAKASAKI, M.; LIM, J. H.; SARGENT, T. D. Differential 
regulation of Dlx gene expression by a BMP morphogenetic gradient. The 
International Journal of Developmental Biology , v. 45, n. 4, p. 681–684, 
jun. 2001.  

MACDONALD, R. B.; DEBIAIS-THIBAUD, M.; EKKER, M. Regulation of Dlx 
gene expression in the zebrafish pharyngeal arches: from conserved enhancer 
sequences to conserved activity. Journal of Applied Ichthyology , v. 26, n. 2, 
p. 187–191, abr. 2010.  

MARIN, O.; ANDERSON, S. A.; RUBENSTEIN, J. L. R. Origin and Molecular 
Specification of Striatal Interneurons. The Journal of Neuroscience. , v. 20, n. 
16, p. 6063–6076, ago. 2000.  

MERLO, G. R.; ZEREGA, B.; PALEARI, L.; TROMBINO, S.; MANTERO, S.; 
LEVI, G. Multiple functions of Dlx genes. The International Journal of 
Developmental Biology , v. 44, n. 6, p. 619–626, jan. 2000.  

MILETICH, I.; SHARPE, P. T. Normal and abnormal dental development. 
Human Molecular Genetics , v. 12, n. 90001, p. 69R–73, 2 abr. 2003.  

MORASSO, M. I.; RADOJA, N. Dlx genes, p63, and ectodermal dysplasias. 
Birth Defects Research. Part C, Embryo Today: Revie ws , v. 75, n. 3, p. 
163–171, set. 2005.  

MULOT, C.; STÜCKER, I.; CLAVEL, J.; BEAUNE, P.; LORIOT, M. A. 
Collection of human genomic DNA from buccal cells for genetics studies: 
comparison between cytobrush, mouthwash, and treated card. Journal of 
Biomedicine & Biotechnology , v. 2005, n. 3, p. 291–296, jan. 2005.  

MUTARAI, T.; RITTHAGOL, W.; HUNSRISAKHUN, J. Factors influencing 
early childhood caries of cleft lip and/or palate children aged 18 to 36 months 
in southern Thailand. The Cleft Palate-Craniofacial Journal , v. 45, n. 5, p. 
468–472, set. 2008.  

NANCI, A.; ZALZAL, S.; LAVOIE, P.; KUNIKATA, M.; CHEN, W.; 
KREBSBACH, P. H. et al. Comparative immunochemical analyses of the 
developmental expression and distribution of ameloblastin and amelogenin in 



 47 

rat incisors. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry , v. 46, p. 
911–934, ago. 1998.  

NUSSBAUM, R. L. Thompson and Thompson Genetics in Medicine . 
Saunders - Elsevier, 2004. p. 444. 

NUSSBAUM, R. L. Thompson & Thompson Genética Médica . Saunders - 
Elsevier, 2008. 

PAINE, M. L.; ZHU, D. H.; LUO, W.; BRINGAS, P. Jr.; GOLDBERG, M.; 
WHITE, S. N. et al. Enamel biomineralization defects result from alterations to 
amelogenin self-assembly. Journal of Structural Biology , v. 132, n. 3, p. 
191–200, dez. 2000.  

PAPAGERAKIS, P.; HOTTON, D.; LÉZOT, F.; BROOKES, S.; BONASS, W.; 
ROBINSON, C. et al. Evidence for regulation of amelogenin gene expression 
by 1,25-dihydroxyvitamin D(3) in vivo. Journal of Cellular Biochemistry , v. 
76, p. 194–205, dez. 1999.  

PAPAGERAKIS, P.; MACDOUGALL, M.; BERDAL, A. Differential epithelial 
and mesenchymal regulation of tooth-specific matrix proteins expression by 
1,25-dihydroxyvitamin D3 in vivo. Connective Tissue Research , v. 43, p. 
372–375, 2002.  

PARAPANISIOU, V.; GIZANI, S.; MAKOU, M.; PAPAGIANNOULIS, L. Oral 
health status and behaviour of Greek patients with cleft lip and palate. 
European Archives of Paediatric Dentistry , v. 10, n. 2, p. 85–89, jun. 2009.  

PATIR, A.; SEYMEN, F.; YILDIRIM, M.; DEELEY, K.; COOPER, M. E.; 
MARAZITA, M. L. et al. Enamel formation genes are associated with high 
caries experience in Turkish children. Caries Research , v. 42, n. 5, p. 394–
400, jan. 2008.  

PETERSEN, P. E. Sociobehavioural risk factors in dental caries - international 
perspectives. Community Dentistry and Oral Epidemiology , v. 33, n. 4, p. 
274–279, ago. 2005.  

PETERSEN, P. E.; KANDELMAN, D.; ARPIN, S.; OGAWA, H. Global oral 
health of older people--call for public health action. Community Dental 
Health , v. 27, n. 4 Suppl 2, p. 257–267, dez. 2010.  

PISPA, J.; THESLEFF, I. Mechanisms of ectodermal organogenesis. 
Developmental Biology , v. 262, n. 2, p. 195–205, out. 2003.  

PLEASURE, S. J.; ANDERSON, S.; HEVNER, R.; BAGRI, A.; MARIN, O.; 
LOWENSTEIN, D. H. et al. Cell Migration from the Ganglionic Eminences Is 
Required for the Development of Hippocampal GABAergic Interneurons. 
Neuron , v. 28, n. 3, p. 727–740, 2000.  



 48 

RUBENSTEIN, J. L. R.; MERZENICH, M. M. Model of autism: increased ratio 
of excitation/inhibition in key neural systems. Genes, Brain and Behavior , v. 
2, n. 5, p. 255–267, out. 2003.  

RUHIN-PONCET, B.; GHOUL-MAZGAR, S.; HOTTON, D.; CAPRON, F.; 
JAAFOURA, M. H., GOUBIN, G. et al. Msx and dlx homeogene expression in 
epithelial odontogenic tumors. The Journal of Histochemistry and 
Cytochemistry , v. 57, n. 1, p. 69–78, jan. 2009.  

SHIMIZU, T.; HO, B.; DEELEY, K.; BRISEÑO-RUIZ, J.; FARACO, I. M. Jr.; 
SCHUPACK, B. I. et al. Enamel formation genes influence enamel 
microhardness before and after cariogenic challenge. PloS One , v. 7, n. 9, p. 
e45022 (1-9), jan. 2012.  

SIMMER, J. P.; HU, J. C. Dental enamel formation and its impact on clinical 
dentistry. Journal of Dental Education , v. 65, n. 9, p. 896–905, set. 2001.  

SIMMER, J. P.; HU, J. C.-C. Expression, Structure, and Function of Enamel 
Proteinases. Connective Tissue Research , v. 43, n. 2-3, p. 441–449, 6 jan. 
2002.  

SLAYTON, R. L.; COOPER, M. E.; MARAZITA, M. L. Tuftelin, mutans 
streptococci, and dental caries susceptibility. Journal of Dental Research , v. 
84, n. 8, p. 711–714, ago. 2005.  

STÜHMER, T.; ANDERSON, S. A.; EKKER, M.; RUBENSTEIN, J. L. Ectopic 
expression of the Dlx genes induces glutamic acid decarboxylase and Dlx 
expression. Development , v. 129, n. 1, p. 245–252, jan. 2002.  

TANNURE, P. N.; KÜCHLER, E. C.; FALAGAN-LOTSCH, P.; AMORIM, L. M.; 
RAGGIO LUIZ, R.; COSTA, M. C. et al. MMP13 polymorphism decreases risk 
for dental caries. Caries Research , v. 46, n. 4, p. 401–407, jan. 2012a.  

TANNURE, P. N.; KÜCHLER, E. C.; LIPS, A.; COSTA, M. C.; LUIZ, R. R.; 
GRANJEIRO, J. M. et al. Genetic variation in MMP20 contributes to higher 
caries experience. Journal of Dentistry , v. 40, n. 5, p. 381–386, maio 2012b.  

THESLEFF, I.; VAAHTOKARI, A.; PARTANEN, A M. Regulation of 
organogenesis. Common molecular mechanisms regulating the development 
of teeth and other organs. The International journal of developmental 
biology , v. 39, n. 1, p. 35–50, fev. 1995.  

VAAHTOKARI, A.; ABERG, T.; JERNVALL, J.; KERÄNEN, S.; THESLEFF, I. 
The enamel knot as a signaling center in the developing mouse tooth. 
Mechanisms of Development , v. 54, n. 1, p. 39–43, jan. 1996.  

VAINIO, S.; KARAVANOVA, I.; JOWETT, A.; THESLEFF, I. Identification of 
BMP-4 as a signal mediating secondary induction between epithelial and 



 49 

mesenchymal tissues during early tooth development. Cell , v. 75, n. 1, p. 45–
58, out. 1993.  

VIEIRA, A. R.; D'SOUZA, R. N.; MUES, G.; DEELEY, K.; HSIN, H. Y.; 
KÜCHLER, E. C. et al. Candidate gene studies in hypodontia suggest role for 
FGF3. European Archives of Paediatric Dentistry , v. 14, n. 6, p. 405-410, 
abr. 2013.  

WALTRICK-ZAMBUZZI, M.; VIEIRA, T. C. S.; ROMANOS, H. F.; MACEDO, E. 
E.; GRANJEIRO, J. M.; KÜCHLER, E. C. Avaliação do rendimento, pureza e 
integridade do DNA genômico em diferentes protocolos de coleta de células 
bucais. International Journal of Dentistry , v. 11, n. 1, p. 12–18, jan. 2012.  

WANG, X.; SHAFFER, J. R.; WEYANT, R. J.; CUENCO, K. T.; DESENSI, R. 
S.; CROUT, R. et al. Genes and their effects on dental caries may differ 
between primary and permanent dentitions. Caries Research , v. 44, n. 3, p. 
277–284, jan. 2010.  

WERNECK, R. I.; MIRA, M. T.; TREVILATTO, P. C. A critical review: an 
overview of genetic influence on dental caries. Oral Diseases , v. 16, n. 7, p. 
613–623, out. 2010.  

YOUNG, D. L.; SCHNEIDER, R. A.; HU, D.; HELMS, J. A. Genetic and 
Teratogenic Approaches To Craniofacial Development. Critical Reviews in 
Oral Biology & Medicine , v. 11, n. 3, p. 304–317, jan. 2000.  

ZAKHARY, G. M.; CLARK, R. M.; BIDICHANDANI, S. I.; OWEN, W. L.; 
SLAYTON, R. L.; LEVINE, M. Acidic proline-rich protein Db and caries in 
young children. Journal of Dental Research , v. 86, p. 1176–1180, dez. 2007.  

ZHU, W. C.; XIAO, J.; LIU, Y.; WU, LI, J. Y. Caries experience in individuals 
with cleft lip and/or palate in China. The Cleft Palate-Craniofacial Journal , v. 
47, n. 1, p. 43–47, jan. 2010.  

ZITZMANN, N. U.; BERGLUNDH, T. Definition and prevalence of peri-implant 
diseases. Journal of Clinical Periodontology , v. 35, n. 8 Suppl, p. 286–291, 
set. 2008.  

 

 

 

 

 



 50 

9. ANEXOS: 

 

ANEXO I – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

10. APÊNDICES: 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclare cido 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA E ORTODONTIA 

DISCIPLINA DE ODONTOPEDIATRIA   
A presente pesquisa (Estudo da Etiopatogenia das Fissuras Labiopalatinas e Genes 
Expressos no Desenvolvimento Craniofacial) tem como objetivo estabelecer uma base de 
dados epidemiológico e molecular para auxiliar em investigações genéticas na formação da 
fissura labiopalatina e da cárie. 
 
 Procedimentos: 
 Os procedimentos a serem realizados, caso concorde em participar, constam de: Coleta de 
amostras de saliva através de bochecho (como fonte de material genético); Anamnese e 
Exame bucal. 

Estes procedimentos não apresentam desconfortos, riscos ou custos para os 
participantes da pesquisa. 

Benefícios: 
Não há benefício direto para o participante deste estudo. A sociedade deve se 

beneficiar da identificação de genéticas moleculares da fissura de lábio/palato.  Este é um 
projeto de pesquisa, e não uma forma de tratamento ou diagnóstico. Com este trabalho, 
acreditamos que além dos riscos serem insignificantes, seus benefícios indiretos serão 
relevantes. 

Confidência: 
 Sua amostra de DNA analisada pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal 
Fluminense. Um registro de sua participação nesta pesquisa será mantido, mas de forma 
confidencial, através do uso de códigos numéricos e arquivos fechados. Os resultados, em 
sua totalidade, serão publicados em literatura científica especializada. Os participantes que 
desejarem poderão ter acesso aos dados da pesquisa em qualquer momento, ou mesmo ter 
suas informações pessoais removidas deste arquivo bastando para isso um contato com os 
pesquisadores Patrícia Nivoloni Tannure ou Prof. Dr. Marcelo de Castro Costa, 
(pttpo2009@yahoo.com.br) responsáveis por este projeto, pelos telefones (21) 2629 2324 ou 
(21) 2562-2101. O Comitê de Ética em Pesquisa da SMS/RJ poderá ser contactado pelos 
telefones 2503-2024 e 2503-2026. 
Participação voluntária: 

A sua participação e/ou de seu filho são voluntários. Nenhuma punição, 
discriminação, estigmatização ou perda de benefícios aos quais você e/ou seu filho têm 
direito no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, Rio de Janeiro, ocorrerá se vocês 
decidirem não participar.  Vocês podem desistir da participação em qualquer momento sem 
punição ou perda de benefícios aos quais vocês têm direito. Se vocês cancelarem a 
participação, seus dados não serão mais incluídos em nenhuma análise e serão 
completamente apagados do banco de dados.  Nenhuma análise posterior será realizada e 
suas amostras serão destruídas. 

Perguntas: 
As perguntas são bem-vindas e você receberá uma cópia do documento de consentimento e 
resumo de informações. 
Estou certo do que foi exposto acima e autorizo minha participação nesta pesquisa.  
 
Paciente:________________________________________________ 
 
________________________________  _____/_____/_____ 
               Assinatura do paciente   
                               
________________________________  _____/_____/_____ 
      Assinatura do Representante Legal  
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APÊNDICE II – Ficha de Anamnese 
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