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RESUMO

As doenças periodontais são de origem infecciosa, causadas pela placa bacteriana
Entretanto, assim como outras infecções crônicas, o inicio e a progressão da infecção periodontal
são claramente modificadas por condições locais e sistêmicas do hospedeiro, também chamados
fatores de risco, que desequilibram a relação bactéria/hospedeiro, tornando os indivíduos mais
susceptíveis ao desenvolvimento das doenças periodontais.
Nos indivíduos com doenças periodontais , pode-se detectar a presença de urn ou mais
fatores de risco que devem ser criteriosamente avaliados para o planejamento e o sucesso do
tratamento.
Através desta monografia parece possível concluir que a prevalência e a severidade da
doença periodontal está relacionada com o consumo de tabaco; que o risco A. periodontite é de 2 a 7
vezes maior para fumantes em relação a não fumantes; que a freqüência e o consumo de
determinada quantidade de cigarros por um período de tempo estão correlacionados positivamente
com o aumento do risco à periodontite; que a maioria dos indivíduos com periodontite refratária
são fumante inveterados; que não existem estudos conclusivos que os efeitos adversos do cigarro
afetam os tecidos periodontais através da alteração da composição da microbiota da placa
bacteriana; que o stress modula as doenças infecciosas, como a periodontite através de interações
do sistema nervoso, endócrino e imune; que em resposta ao estimulo bacteriano as fibras nervosas
simpáticas transmissoras de noradrenalina e as fibras nervosas sensoriais liberam peptideos como a
Substância P (SP), adicionalmente a outros hormônios hipotalimicos, pituitários e derivados da
adrenal, que regulam as células imunes; que a questão que se tem atualmente não é se o stress
influencia as atividades imunológicos celulares, mas como os estímulos nervosos e hormonais
regulam as células imunes no interior dos tecidos a nível celular e molecular e de que forma isto
pode influenciar o desenvolvimento e a progressão da periodontite; e que as mudanças no
periodonto induzidas pelo stress podem ser influenciadas por dois caminhos. Primeiro, através da
modificação comportamental, como higiene inadequada, dieta desequilibrada e o fumo

Segundo,

o stress emocional pode influenciar mecanismos fisiológicos involuntários mediados pelo SNC,

como a circulação gengiva!, a resistência do hospedeiro, o fluxo salivar e o sistema endócrino, que
debilitam a resposta do hospedeiro frente ao desafio bacteriano.

ABSTRACT

The periodontal diseases have infectious origin, caused by the bacterial plaque. However,
like other chronic infections, the beginning and the progression of the periodontal infection are
clearly modified by local conditions and systemic hosts, known as the risk factor which brings
unbalance to the relation between bacterium and host, making the subjects more susceptible to
the development of periodontal diseases.
It can be detected in subjects with periodontal diseases the presence of one or more risk
factors which should be carefully assessed for the treatment planning and the success.
Through this study it seems to be possible to conclude that the prevalence and the severity
of the periodontal disease are related to the tobacco consumption; the risk of periodontal disease is
from two to seven times higher in smokers comparing to non-smokers; the frequency and the
consumption of a determined quantity of cigarettes for a period of time are correlated positively
with the increase of the risk of periodontal disease; the most of the subjects with refractory
periodontal disease are inveterate smokers; there is no conclusive study that the adverse effects of
the cigarette affect the periodontal tissue through the alteration in the composition of the
microbiotis of the bacterial plaque; stress modulate the infectious disease, such as the periodontal
disease through interaction with the nervous, endocrine and immune systems; the response to the
bacterial stimulus to the sympathetic nerve fibers which transmit the noradrenaline and the
sensory nerve fibers release peptiteous such as the substance P (SP) added to other hypotalamic,
pituitary hormones as well as the adrenal derived that regulate the immune cells; the question is
not whether stress influences the immune cell activities, but how nerve and hormonal stimuli
regulate the interior of the tissue of the immune cells at cellular and molecular levels and how it
can influence in the developing and the progression of the periodontal disease; the alteration on
the periodontal induced by stress can be influenced by two ways. The first one, through the
behavioral alteration such as inadequate hygiene, unbalanced diet and smoking. Secondly,
emotional stress can influence involuntary physiological mechanisms mediated by SNC such as
gum circulation, resistance to the host, salivary flow, endocrine system which weaken the host
response facing the bacterial challenge.
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1 INTRODUÇÃO

Na última década, o conceito de epidemiologia e patogênese das doenças periodontais vem
sofrendo mudanças significativas. A análise de doença periodontal como uma forma singular de
patogenia está sendo reformulada por alguns estudos que envolvem os aspectos sistémicos do
paciente. Dessa forma, as pesquisas avaliam os fatores de risco para a susceptibilidade e
progressão das doenças periodontais, a partir de evidências que a relacionam com outras doenças
ou condições sistémicas.
Apesar da periodontite ser uma doença infecciosa, onde um pequeno grupo de bacterias é
essencial na sua progressão, fatores do hospedeiro como diabetes mellitus,

e fatores ambientais

como o fumo e o stress mostram-se igualmente importantes na ocorrência e severidade da doença
periodontal.
As bactérias são necessárias mas insuficientes para causar periodontite. O componente
bacteriano é responsável por uma proporção relativamente pequena, aproximadamente 20% da
variância na expressão da doença. Os fatores do hospedeiro são tão ou mais importantes que as
bactérias na determinação do inicio, progressão e severidade da doença periodontal.
As várias formas de periodontite com manifestações clinicas, histórias naturais e resposta
ao tratamento diversas, resultam de diferenças na etiologia microbiana e de fatores que modificam
os mecanismos de resposta do hospedeiro e que alteram a susceptibilidade inata. Estes incluem
determinadas condições sistêmicas como diabetes mellitus, defesas do hospedeiro comprometidas,
fatores hereditários e ambientais, como o cigarro e o stress.
Estes modificadores são responsáveis pelas diferenças observadas nas condições
periodontais, pois interferem na modulação dos mecanismos de resposta do hospedeiro,
homeostasia e reparo do tecidos. Portanto, novos caminhos estão sendo analisados para a
prevenção, diagnóstico, tratamento e prognóstico da doença periodontal.
Esta abordagem teórica da patogénese da periodontite permite uma melhor compreensão de
como os indivíduos variam tanto quanto A. susceptibilidade a doença, manifestaçãoes clinicas, taxa
de progressão e capacidade de resposta terapêutica.

II

Este trabalho descreverá mais especificamente o papel do fumo e do stress como condições

potencialmente modificadoras da evolução das doenças periodontais.

2 PROPOSIÇÃO

Este trabalho tem como proposta realizar uma revisão da literatura a respeito dos conceitos
básicos de patogênese da periodontite e a influência dos fatores de riscos ambientais,
especificamente o fumo e o stress nos mecanismos de defesa do hospedeiro frente ao desa fi o
bacteriano.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 0 que é um Fator de Risco?

Segundo Last (1988) o termo fator de risco se refere a um aspecto do comportamento ou do
estilo de vida pessoal, uma exposição ambiental, ou uma característica inata ou herdada, que corn
base em evidência epidemiológica se sabe que está associada com uma condição relacionada
saúde.

De acordo com Beck (1994) há distinção entre fatores de risco e indicadores. Fatores de
risco são parte da cadeia causal de uma doença em particular, ou podem levar à exposição do
hospedeiro a uma doença. A presença de um fator de risco implica em um aumento direto na
probabilidade de ocorrer a doença, e se um fator de risco está ausente ou é removido, ocorre uma
redução naquela probabilidade. Os indicadores, os previsores de risco, contudo, são a conseqüência
da doença e geralmente variam com o tempo, indicando a história natural da progressão da doença.
Os indicadores podem, em determinados casos, serem medidas alternativas da própria doença, mas
não são considerados parte da cadeia causal da doença. Exemplos de indicadores incluem o
número de dentes perdidos, experiências de doença anterior, mobilidade dentária, etc. Embora os
indivíduos com um indicador ou previsor particular sejam de risco maior para a doença, a
intervenção não deve ser direcionada para um indicador ou previsor, mas para os fatores de risco.

Salvi et al. (1997) citaram que a compreensão dos fatores de risco e indicadores é
importante na identificação de intervenções provavelmente a priori, porque uma vez que ocorreu
doença, a remoção de um fator de risco pode não resultar em cura.

3.2 Patogenese da Periodontite
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0 relato da Academia Americana de Periodontologia apud Offenbacher et al. (1996),
fornece um modelo de patogênese definindo as vias criticas de expressão da doença. 0 modelo de
via critica (FIG.1) que inclui somente os elementos da vias complexas que são os centros de
controle. A composição de modelo inclui tanto à etiologia bacteriana como os componentes da
resposta do hospedeiro e define os centros reguladores críticos que determinam o resultado da
doença. 0 modelo pode ser traçado seqüencialmente do número 1-8 para acompanhar o inicio da
gengivite ou periodontite. As voltas subseqüentes no ciclo representam períodos posteriores de
progressão de doença periodontal, e respostas de hospedeiro compensatórias locais para levar a
doença sob controle ou a um estado de remissão. Assim, a presença de fatores de risco do paciente
pode ser responsável por novas voltas do ciclo o pelo fluxo facilitado através de um ou mais
centros críticos. Quaisquer componentes que são parte da via critica patogênica são considerados
como elementos essenciais do processo, e não como modificadores de risco.
Esse modelo estipula que se um paciente com uma flora e saudável normal (FIG. 1) não
adquire organismo(s) potencialmente patogênico(s), então a periodontite não se desenvolve
Existem diversas vias potenciais através das quais um indivíduo pode progredir de uma flora
normal/saudável —número 1 para uma flora patogênica. Se um paciente tem uma baixa higiene e
ocorre uma rápida progressão da placa, pode desenvolver a gengivite, mas isto não pode ser
suficiente para induzir uma transição para periodontite. A medida que a placa amadurece, ela
normalmente adquire novos residentes incluindo organismos gram negativos anaeróbicos ou
facultativos.
Em muitos indivíduos, a composição da flora não é substancialmente diferente na
periodontite e gengivite. Os três patógenos periodontais reconhecidos, 1)(11phi/rot-news gingirtilis,
Bacteroides .ft)r.sythus e Actinobacillus actinomycetemcomitans, têm todas as características de
virulência que capacitam estas bactérias refutar a ativação do hospedeiro via anticorpocomplemento/neutrófilo.
O que diferencia virulência dos patógenos periodontais em causar gengivite ou
periodontite é a capacidade de ativação dos neutrófilos. Para induzir a periodontite a partir da
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Figura I
gengivite, ou o organismo deve possuir essa característica de virulência evasiva de neutralos ou
neutral° do hospedeiro deve estar alterado (FIG.1). Pacientes com um defeito de neutral°
generalizado que impossibilita a defesa apropriada frente as bactérias, são de maior risco à
periodontite. Paciente sistemicamente comprometido, como um diabético, pode experimentar
inviabilidade de neutrófilo transitória.
Seja qual for o mecanismo, a evasão de neutral° deve ocorrer para o patogeno persistir, e
para doença progredir além da gengivite. 0 infiltrado de células do plasma característico de
periodontite é a prova da resposta de anticorpo local tentando fornecer anticorpo de alta avidez
frente bacteriana/neutralos,

e por conseguinte levar a doença à quiescência. Assim, a

periodontite difere de outras doenças inflamatórias crônicas , como a artrite, pois a artrite

é

caracteristicamente uma lesão dominada por células T em lugar da dominância de células
plasmáticas vista na periodontite. Isto deve-se indubitavelmente ao desafio onipresente

representado pela microbiota subgengival, que fornece o direcionamento antigénico para a
produção de anticorpo localizada.
Na gengivite, os mediadores inflamatórios presentes no fluido sulcular são principalmente
produtos de queratinócitos e neutrófilos estimulados. Os produtos de linfócito e monociticos estão
em níveis baixos ou séricos. Isto é compatível com uma inflamação superficial que não penetra
profundamente nos tecidos, possivelmente porque o fluxo neutrofilico no interior da bolsa é bem
sucedido no controle da infecção. Esta barreira pode ser complementada com um infiltrado
linfocitico escasso, que é predominantemente de células T com um número relativamente pequeno
de células B, ou de células plasmáticas produtoras de anticorpo. Contudo, quando o neutráfilo
contornado, as bactérias e os produtos bacterianos penetram os tecidos, inicia-se uma transição da
gengivite para periodontite. Esta é acompanhada por uma mudança na população de linfácito de
uma lesão de célula predominante para uma lesão de célula plasmática. Nesse ponto, se o
hospedeiro tiver uma resposta de anticorpo que seja suficientemente protetora, então as bactérias
são mantidas em suspensão e a doença fica branda ou limitada (FIG.1). Contudo, se não há uma
resposta adequada do eixo anticorpo/neutrófilo, ocorre a proliferação de bactérias com penetração
mais profunda de produtos bacterianos e antígenos resultando em recrutamento e ativação do eixo
monócito/linfócito (FIG. I). A resposta imune do hospedeiro é principalmente dominada por genes
que regulam diferenças nas características de resposta de monócito/célula T a diferentes antigenos
que determinam tanto a natureza da resposta de anticorpo protetora e a magnitude da resposta
inflamatória destruidora de tecido. A qualidade da resposta de anticorpo por células plasmáticas
locais e os efeitos regulatórios das citocinas de célula T/monociticas, resulta secundariamente em
diferenças nas respostas funcionais neutrofilicas A bactérias. Assim,

é razoável sugerir que as

diferenças interindividuais na severidade de expressão da doença a determinado desafio infeccioso
são em sua maioria devidas a diferenças intrínsecas nas características de resposta de célula
T/monocitica. Em qualquer evento, o desafio de lipopolissacarídeo ao eixo linfocitico/monocitico
resultaria na secreção de citocinas catabólicas

e de mediadores inflamatórios, dos quais a

prostaglandina E2, a IL-1, o fator de necrose tumoral cx e a IL-6 pareceriam dominar (FIG. I).
Estes mediadores inflamatórios incitariam sinais clínicos de inflamação, de destruição de
tecido conjuntivo, bem como de perda de inserção com formação de bolsa e perda óssea (FIG 1).
Os mediadores citados desencadeiam os fibroblastos

e macrófagos

para produzirem

metaloproteinases da matriz, que causam a destruição de coldgeno, de glicosaminoglicanos e de
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osso do hospedeiro. 0 fator de necrose tumoral a também induz a apoptose ou morte de células
programada. Ironicamente, tanto a inflamação como a formação de bolsa fornecem nutrientes para
um meio de crescimento ideal para desenvolvimento e emergência de bactérias anaeróbias
subgengivais continuos. Isto 6, mais doença leva a bolsas mais profundas, à mais inflamação, e a
um ecossistema que favorece o crescimento explosivo de organismos patogênicos. Isto se deve ao
fato de que estes patógenos utilizam fluido sulcular gengival, um transudato de soro, para nutrir-se.
0 ambiente deve fornecer uma baixa tensão de oxigênio e considerável proteína e muitos
organismos também necessitam de hemo. Assim, no intuito dos organismos subgengivais
crescerem, o hospedeiro deve fornecer mais nutrientes. Isto é melhor obtido através da resposta
inflamatória do hospedeiro.

A medida que estes organismos crescem eles representam um desafio

crônico repetido (FIG.1). Contudo, neste ponto da doença, a resposta de anticorpo terá sido
fortalecida (FIG.1) e se ela for suficientemente protetora para capacitar o clearance de neutral°,
então a doença se torna limitada pois a infecção sera levada a homeostasia. Com o tempo, se o
hospedeiro torna-se comprometido de modo que tanto o clearance de neutral° como as respostas
de células T/monociticas mudem para um equilíbrio mais inflamatório do que protetor, então a
doença pode exacerbar. Isto apresenta dois pontos críticos para os efeitos dos fatores de risco
baseado no hospedeiro sobre a expressão da doença. Assim, neste modelo de via critica de
patogenese, uma flora virulenta e a evasão da ativação dos neutralos é um requisito para a
aquisição da doença e a resposta de cada hospedeiro desempenha uma papel primário na condução
da severidade da expressão da doença.
Uma característica importante deste modelo é que ele não é unidirecional ou com começo e
fim. A piora do controle de placa no topo não leva à diminuição de inserção e perda de osso na
base. Ele é de natureza cíclica, refletindo um sistema fisiologicamente fechado. Por exemplo, no
sistema cardiovascular, aumentos no volume sanguíneo podem levar a aumentos na pressão
sanguínea, a menos que exista uma alteração adaptativa no temus do vaso. Em um sistema fechado,
diversos componentes respondem a cada desequilíbrio externo para restabelecer a homeostasia.
Esta resposta adaptativa à influências externas pode ou não resultar em uma alteração na
apresentação clinica da doença. Pode-se visualizar como alterações adaptativas no hospedeiro
podem impedir mais doença severa, mas infelizmente muitos fatores de risco têm simultaneamente
um impacto deletério sobre um ou mais centros regulatórios nesta via critica. Isto pode ser a razão
porque fatores como o diabetes ou o fumo são importantes modificadores de risco, pois ao atingir
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vários centros críticos simultaneamente, eles excedem a capacidade adaptativa do sistema em
neutralizar a injuria externa. Assim, na doença periodontal, ela não é como uma gangorra com o
hospedeiro de um lado e as bactérias de outro lado. Ela é melhor representada por um ciclo
fechado com diversos centros críticos de regulação potenciais que continuarão em ciclos até o
estimulo externo ser eliminado. Assim, os fatores de risco que modificam o ciclo causal tendem a
empurrar o ciclo adiante exercendo pressão simultaneamente em múltiplos centros e o ciclo
continua até a força deletéria externa ser dissipada. A cada volta no ciclo da via critica resulta
severidade maior da doença.

3.3 0 fumo

e o stress como um fator de risco a doença periodontal

3.3.1 Fumo

A confirmação de que o fumo é um fator de risco para doença periodontal é fornecida pelos
estudos de Gonzalez et al. (1996), que constataram que a freqüência e o consumo de determinada
quantidade de cigarretes por um período de tempo, estava correlacionado positivamente com 0
maior risco a doença periodontal. A expressão da doença é também mais severa entre fiimantes
em comparação com ex -fumantes.

Papapanou (1996), afirmou que o cigarro constitui um fator de risco ao desenvolvimento
das doenças periodontais na proporção de 2:8 maior para fumantes.

De acordo com Magnusson, Walker (1996), o fumo também pode ser um fator importante
na doença periodontal refratária, pois a maioria dos indivíduos com periodontite refratária são
fumantes inveterados. A periodontite refratária é caracterizada por baixos indices de placa e
resposta cicatricial precária 6. terapia periodontal.

Salvi et al. (1997), constataram após o controle de higiene oral, placa, cálculo, fatores
sócio-econômicos e demográficos que o risco de periodontite é considerável se um indivíduo usa

produtos de tabaco, com indices na ordem de 2,5 a 7,0% ou até mesmo maior para fumantes em
relação a não fumantes. Existe evidência cienti fica indiscutível para considerar o tabaco como um
fator de risco comportamental para doença periodontal destrutiva.. Esses estudos relataram que
fumantes de cigarro são mais do que cinco vezes mais suscetíveis a desenvolver periodontite
severa do que não fumantes e que o nível de risco para doença é proporcional ao número de "Anos
de carteira" de fumo.

3.3.2 Stress

Estudos sugerem que os eventos da vida estão associados com a doença periodontal através
do impacto sobre os processos fisiológicos, ou influenciando os riscos relacionados ao
comportamento como o fumo e a higiene oral deficiente, induzindo o aumento da susceptibilidade
a doença periodontal. (Hunt et al. 1995).

3.4 Fumo

Pesquisas desenvolvidas por Bolin et al. (1986), relataram que o fumo, está associado a
recessão gengival e perda precoce de dentes.

Os componentes do fumo podem induzir ou exacerbar várias formas de doenças
periodontais por dano local direto aos tecidos periodontais e/ou pela alteração da resposta
imunológica, que prejudicaria a neutralização da infecção e facilitaria a destruição dos tecidos do
periodonto.(American Academy of Periodontology, 1996)

Zambon (1996) citou que o tabagismo incrementa o risco à infecção subgengival com
patogenos periodontais, destacando-se entre eles,
Bacterokies forsythus e Porphyromonas gingiva/is.

Actinohacillus

actinornycelenicomilans,
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De acordo com Page et al. (1997) o fumo pode ser um dos mais significastes fatores de
risco no desenvolvimento da doença periodontal.

Nogueira Filho et al (1997) constataram que o tabaco e muitos de seus componentes, como
a nicotina, causam efeitos adversos em muitos tipos de células, incluindo fibroblastos gengivais e
células do sistema imune. As conseqüências mais diretas são toxicidade, imunossupressão e o
aumento do risco a doença periodontal.

Os possíveis mecanismos moleculares e celulares na patogênese das doenças periodontais
estão associadas ao fumo incluem, a imunosupressão, as respostas celulares inflamatórias
exageradas e funções prejudicadas de células do estroma dos tecidos orais. Existe evidência de
que o fumo exerce efeitos tanto locais como sistêmicos.( Salvi et al., 1997).

3.4.1 Toxicidade
Em apoio ao conceito de que o cigarro exerce efeitos locais, estudos têm mostrado que
fumantes com doença periodontal tem menos inflamação clinica e sangramento gengival em
comparação com não fumantes. Isto pode ser explicado pelo fato de que um dos numerosos
subprodutos da fumaça do tabaco, a nicotina, exerce vaso constricção local reduzindo o fluxo de
sangue, o edema e os sinais clínicos da inflamação. (Preber, Bergstrom, 1985)

De acordo com Cuff et al. (1989), uma signi fi cativa proporção da nicotina presente no
cigarro é absorvida rapidamente pelas membranas mucosas e alvéolos pulmonares. Além de ser
irritante local, a nicotina afeta os fibroblastos através do aumento da produção de colageno, mas
prejudica a secreção deste. Experimentos "in vitro" tem demonstrado a capacidade de pequenas
concentrações de nicotina alterar a orientação

e inserção dos fibroblastos nas superficies

radiculares. A função normal dos fibroblastos gengivais é essencial para a manutenção dos tecidos
periodontais e no processo de reparo.

21

Raulin et al. (1989) observaram que a exposição de nicotina a fibroblastos humanos, "in
vitro", afeta a proliferação e a natureza de inserção das fi bras coldgenas nas superficies radiculares
dentais. Constataram que na gengiva inflamada, macrófagos ativos produzem citocinas como IL- I

e TNF, que contribuem para o sistema de defesa, mas também induzem os fibroblastos gengivais a
produzirem colagenase e outras enzimas que causam destruição periodontal

Hanes et al.(1991) relataram que os fibroblastos gengivais podem se ligar e assimilar a
nicotina, liberando-a não metabolizada. Além disso, a nicotina e seu principal metabólito (conitina)
têm sido detectados na saliva e no fluido sulcular gengival. 0 fumo diminui a tensão do oxigênio
em sítios periodontais profundos não tratado, criando consequentemente um ambiente subgengival

favorável para a colonização e crescimento de pat6genos periodontais anaeróbicos gram negativos.

0 cigarro de tabaco segundo Silverstein (1992) apresenta mais de 4.000 constituintes
tóxicos. Na sua fase gasosa destacam-se: CO, N, 02, CO2, acroleina e cianidro de hidrogênio. Na
fase particulada, destacam-se a nicotina, cotinina (subproduto da nicotina), o alcatrão e os
hidrocarbonetos policiclicos aromáticos, tendo a fumaça um pH de 5,3.

Segundo Mc Laghlin et al. (1993), a nicotina penetra na pele e na mucosa oral, sofrendo
metabolização em todo corpo humano. Ocorre inicialmente um aumento no fluido gengival de
curta duração, devido a. vasodilatação inicial provocada pelo calor da fumaça associada à nicotina,
ativando o sistema nervoso simpático. Afirmaram que a grande atividade biológica da nicotina
esta presente sistemicamente, no aumento da pressão e da epinefrina sanguínea, com redução da
temperatura corporal. Localmente nota-se a vasoconstricção vascular periférica, diminuição do
fluxo sangilineo gengival, do número de células e do oxigênio livre, além de reduzir a capacidade
de drenagem dos produtos catabólicos teciduais.

Nos experimentos de Tripton, Dabbons (1995), houve uma inibição na produção de
fibronectina. Esta molécula adesiva media a ligação dos fibroblastos e outros tipos de células,

como macrófagos na matriz extracelular, sendo desta forma, importante na migração celular e no
processo de reparo.

De acordo com Johnson et al.(1996), o fumo causa irritação mecânica e química na mucosa
oral. Clinicamente as mudanças na cavidade oral associadas ao fumo são recessão gengival e lesão
branca. Histologicamente , ocorre crescimento epitelial

e da espessura da queratina. Os

componentes do tabaco inicialmente entram em contato com as células epiteliais da mucosa oral,
mediadores da inflamação liberados por estas células, contribuem para o desenvolvimento da
hiperplasia epitelial, que é uma característica das lesões induzidas pelo tabaco. No periodonto , a
proliferação epitelial e a migração apical do epitélio juncional são características da recessão
gengival. Observaram que o queratinócito, produz citocinas e outros mediadores que constituem
importantes componentes da resposta imune da pele e mucosa. A interleucina - 1(1L-1) é um
polipeptideo produzido por inúmeras células inclusive queratinócitos, em resposta a injúrias
químicas, bacterianas e fisicas. A epiderme contém uma grande reserva de IL-1 biologicamente
ativas que estimulam a proliferação de queratinácitos. Esta citocina encontra-se em níveis elevados
na inflamação dos tecidos gengivais e está relacionada com a destruição periodontal .A IL-1 é uma
das primeiras citocinas liberadas em decorrência da injuria celular

e também direta ou

indiretamente estimula a liberação de outras citocinas e mediadores químicos.
Johnson et al.(1996) relataram que a IL-1 exógena induz a liberação de prostaglandina
(PGE2 ) pelos queratinocitos "in vitro". Em injeções intradérmicas de PGE2 houve proliferação de
queratinocitos. A PGE2, derivado do ácido aracdônico apresenta um papel central na in fl amação
periodontal. A IL-1 e a PGE2 são candidatos potenciais na patogênese das lesões induzidas pelo
tabaco. 0 queratinocito pode ser o principal responsável pela origem dos mediadores inflamatórios
nestas lesões.

Segundo a Academia Americana de Periodontologia (1996), as substâncias toxicas do
cigarro causam efeitos maléficos ao periodonto, afetando diretamente as células do periodonto
(fibroblastos) ou alterando a resposta imunológica. A nicotina, por exemplo,

é unia das 2000

substâncias potencialmente tóxicas do cigarro, onde observa-se que em baixas concentrações pode
estimular a quimiotaxia dos neutrófilos, mas em altas concentrações pode prejudicar a fagocitose
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Há também relatos, que afirmam que, nos fumantes ocorre uma diminuição dos níveis de
anticorpos salivares (IgA) e séricos (IgG) para P. intermedia e E nucleatum, além de possuírem
uma redução no número de linfocitos.

Nociti et al. (2000), avaliaram a influência da nicotina na periodontite induzida em ratos,
observando uma maior perda óssea inter-radicular no grupo de animais que utilizou a nicotina
quando associada à doença periodontal, sem no entanto ter sido observada uma relação entre a
perda óssea e o número de cigarros consumidos, sendo a concentração de nicotina no cigarro mais
significativa.

3.4.2 Imunossupressão

Segundo Rivera-Hidalgo (1986), os componentes liberados pelo cigarro provocam
alterações no sistema de defesa primário, leucócitos polimorfonucleares -LPMN, e no secundário,
imunoglobulinas - IgG, IgA. Na resposta primária, a redução da defesa gengival nos fumantes
relaciona-se com as alterações funcionais dos LPMN. Os LPMN do sulco gengival apresentam
pouca atividade fagocitária, baixa viabilidade, redução na quimiotaxia no fluido crevicular. A
consequente redução na liberação de enzimas lisossômicas, associada ao aumento do AMP cíclico,
e ao baixo fluxo do fluido crevicular, diminuiria o nível inflamatório das camadas superficiais dos
tecidos periodontais. Entretanto os LPMN sanguíneos circulantes, apresentam uma quimiotaxia
reduzida, mas tem uma fagocitose normal. Esta baixa na quimiotaxia seria transitória, devido
ação de substâncias lábeis advindas do cigarro. Logo, as camadas mais profundas dos tecidos
periodontais teriam um quadro de doença periodontal ativa, sem os sinais clínicos de sangramento
e rubor gengival.

Na resposta secundária, a nicotina associada A. fração aquosa da fumaça do cigarro
diminuiria a resposta de lgG (função de opsonizaçdo), IgM (função de ativar

o sistema

complemento), reduzindo também as IgA salivares, a qual tem função de defesa das mucosas Isto
elevaria a incidência de infecções pulmonares e de osteites após extrações. (Rivera-Hidalgo, 1986)
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Estudos "in vitro" tem mostrado os efeitos nocivos do tabaco nos vários componentes do
sistema imune, incluindo depressão dos fagócitos e quimiotaxia dos leucócitos PMN da cavidade
oral , decréscimo na viabilidade dos linfewitos e redução na produção de anticorpos. O mask:wit°
parece ser estimulado pelos efeitos do cigarro. (Cuff et al., 1989).

Haber (1994), constatou que as alterações sistêmicas da resposta do hospedeiro em
fumantes de cigarro incluem a quimiotaxia e fagocitose deficientes de neutrófilos e a produção de
anticorpo reduzida. Tem sido analisado níveis reduzidos de imunoglobulina A da saliva (1gA) e de
IgG do soro a P. Intermedia e Fusobacterizen nucleation. Além do mais, estão disponíveis dados
que indicam que as proporções de subconjuntos de linfócitos T podem estar alteradas em fumantes
de cigarro, levando a funções diminuídas das células T helper, o que poderia comprometer a
produção de anticorpo.

0 relato de Tew et al. (1996) sugeriram que fumantes de cigarro com forma severa de
periodontite de aparecimento precoce generalizada tem níveis de soro reduzidos da subclasse IgG ,
Esta imunoglobulina desempenha um papel fundamental na resposta imune contra o carboidrato
sorotipo-especifico de A. actninomycetenicomitans.

3.4.3 Risco Periodontal

Cuff et al. (1989), constataram que uma parcela significativa de pacientes fumantes, que
receberam tratamento periodontal convencional (não cirúrgico ) continuaram a perder inserção ate
a perda de seus dentes. Muitos clínicos perceberam um retardo na cicatrização em pacientes
fumantes. 0 fumo é considerado como um fator responsável pela baixa efetividade na redução das
bolsas através de tratamento não cirúrgico, e redução da altura do osso alveolar.

Estudos "in vitro"

também forneceram evidência de que a nicotina pode suprimir a

proliferação de osteoblasto enquanto, estimula a atividade da fosfatase alcalina. (Fang et al. 1991)
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Mac Farlane et al. (1992) investigaram as funções do neutrófilo em 31 individuos com
periodontite refratária e 12 controles periodontalmente saudáveis. 90% dos pacientes com
periodontite refratária eram na época fumantes. No grupo de periodontite refratária, a capacidade
fagocitica do neutral() estava significativamente prejudicada em comparação corn o grupo
controle, sugerindo que, em fumantes, a disfunção neutrofilica pode ser considerada como um
fator de risco a doença periodontal. Isto também indica para a incapacidade do neutrófilo mediada
pelo fumo como uma característica da doença refratária.

Grossi et al. (1995) demonstraram que a existência da relação entre o fumo e a condição
periodontal é verdadeira, pois mostra-se associação entre a prevalência de doença periodontal
moderada e severa com o número de cigarros fumados por dia, e o número de anos em que
paciente fuma.

Segundo Martinez-Canut et al. (1995) o consumo de tabaco aumenta significantemente os
valores de profundidade de sondagem, nível de inserção e recessão gengival. Analisando os danos
através da quantidade de tabaco consumido, diferentes significados estatísticos foram observados
em fumantes de 11-20 cigarros por dia e de mais de 21 cigarros por dia. Entretanto nenhuma
diferença estatística entre não fumantes e fumantes de 10 ou menos cigarros por dia. Os resultados
confirmaram que o consumo de tabaco aumenta a severidade da doença periodontal, entretanto,
este efeito parece ser clinicamente evidente a partir de 10 cigarros por dia.

Estudos desenvolvidos por Kaldahl et al. (1996) constataram o retardo na cicatrização após
terapia periodontal cirúrgica e não-cirúrgica.

Zambon (1996) examinou a associação entre o fumo e a infecção com patógenos
periodontais para determinar se os fumantes teriam maior risco a infecção sub gengival com
patógenos periodontais. Há de uma maneira dose-dependente, níveis significativamente mais altos
de B. forsythus em fumantes e um risco significativamente maior a infecção com esse patógeno
periodontal.
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De acordo com a American Academy of Periodontoly (1996), não existem estudos
conclusivos demonstrando que os efeitos adversos do cigarro afetam os tecidos periodontais
através da alteração da composição da microbiota da placa microbiana

Estudos de Payne et al. (1996) demonstraram que a nicotina acentua a liberação
monocitica de PGE2 e IL-1 ao lipopolissacarideo que pode contribuir para a maior destruição de
tecido periodontal observada em fumantes. 0 que na presença das atividades vaso constrictoras e
da resposta hiperqueratinizante a estímulos químicos e calor fisico poderia ser responsável pela
apresentação clinica paradoxal de perda óssea e formação de bolsa severa sem sinais clínicos
dramáticos de inflamação.

Dinsdale et al. (1997), no Hospital Charles Clifford Dental (Inglaterra), compararam um
grupo de 20 fumantes com outro de 20 não fumantes com similar nível de doença periodontal (
periodontite do adulto moderada para severa) e verificaram que há uma significativa variação de
temperatura em sítios subgengivais entre fumantes e não fumantes. Os fumantes apresentavam os
sítios subgengivais 0,4 graus Celsius mais quentes, tanto para os sítios sadios como para os sítios
doentes. A importância do estudo é entendida uma vez que a elevação da temperatura do sitio
subgengival acima de 35,5 graus Celsius pode ser um indicativo de futura perda de inserção, e que
também induz a maiores proporções de patógenos periodontais como Prevotella iniermedia,
Peptostreptococcus micros, Porphiromonas gingiva/is e Actinobacillus aciinomycemcomnans.

Renvert et al. (1998), demonstraram que os fumantes parecem não responder tão bem
quanto os não fumantes nas formas de terapia periodontal não cirúrgica.

3.5 Stress

3.5.1 Conceito
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Stress é compreendido como parte de um sistema complexo e dinâmico de interação entre
individuos e seu meio. 0 stress faz parte da condição humana, que é universalmente presente, mas
em variados graus e diferentes efeitos nos indivíduos.
0 stress é compatível com saúde, sendo necessário para enfrentar os desafios do dia-a-dia
Os problemas começam quando a resposta ao stress é inapropriada para o tamanho do desa fi o
Ansiedade, bem como stress emocional ou psicossocial, produzem mudanças neuroendócrinas e
bioquímicas em animais experimentais, além de terem efeitos adversos no funcionamento do
sistema imune. (Croiset et al., 1990)

Os primeiros achados disponíveis ligando o stress as condições periodontais diziam
respeito a gengivite ulcerativa necrosante aguda, também chamada de boca de trincheira após o
diagnóstico entre soldados na linha de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Uma vez que a
gengivite ulcerativa necrosante aguda foi documentada inicialmente, foi sugerido que, se a
resistência do paciente era diminuída por uma incapacidade de reagir A situações de vida
estressantes, então pode se manifestar doença periodontal inflamatória aguda.(Murayama et ai.,
1994)

Segundo Brevik et al. (1996), a resposta psicofisiológica do organismo a um desafio ou
uma ameaça percebida é conceituada como stress. 0 stress não é o que acontece ao indivíduo, mas
sim a forma como este reage ao acontecimento. A presença ou ausência da resposta ao stress e sua
intensidade são determinados pela percepção e habilidade do organismo em interagir com as
situações adversas. A função da resposta fisiológica ao stress é preparar o organismo para reagir ao
desafio ou ameaça apropriadamente.

Na literatura observaram que as mudanças no periodonto induzidas pelo stress pode ser
influenciada por dois caminhos. Primeiro, através de uma modificação de comportamento no qual
o paciente tem alguma forma de controle consciente, por exemplo, alterações dos hábitos orais,
como higiene, bruxismo e dieta . Segundo, o stress emocional pode influenciar mecanismos
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fisiológicos involuntários mediados pelo Sistema Nervoso Central (SNC), como a circulação
gengival, a resistência do hospedeiro, o fluxo salivar e o sistema endócrino.(Genco et al., 1998)

3.5.2 A Relação imune — neuro — endócrina

Brevik et al. (1996) observaram que substâncias químicas mensageiras são liberadas pelas

terminações nervosas (neurotransmissores e neuropeptideos), glândulas endócrinas (hormônios) e

células imunes (citocinas e hormônios peptideos), havendo uma interação entre os sistemas imune
e neuro-endócrino. Os produtos desses sistemas que são liberados pelo stress podem influenciar na
atividade imune e o curso das doenças incluindo as infecciosas. Estudos psiquiátricos
demonstraram que estados afetivos negativos podem influenciar a susceptibilidade e o curso das
doenças infecciosas.

3.5.3 Stress emocional e imuno modulação

As respostas fisiológicas aos stressantes emocionais têm demonstrado modular o sistema
imune através três caminhos diferentes: a) através do sistema nervoso autônomo; b) através de
liberação dos hormônios hipotalimicos e pituitários; c) através da liberação de neuropeptideos.
(Ader, et al., 1990).

Segundo Ader, et al. (1991) lesões do hipotálamo, hipocampo, amígdala, núcleo
autonômico do cérebro, córtex cerebral central alteram as funções imunes de várias formas,

dependendo do centro lesionado.

De acordo com Blalock (1994), os hormônios do hipotálamo, glândula pituitária (hipófise),
córtex adrenal, glândula tireóide, e gemadas têm demonstrado modular o sistema imune. 0 eixo
hipotalâmico/pituitário/adrenal (HPA), provavelmente desempenha o papel chave sobre as

respostas do stress e pode servir como um protótipo para coordenação da informação psicológica
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sobre as respostas fisiológicas e a modulação imune. A parte anterior do hipotálamo compreende
diferentes tipos de células secretoras, hormônios peptideos, que são considerados como fatores de
liberação.

3.5.4 Resposta do eixo HPA ao stress relacionados com a doença periodontal

De acordo com Blalock (1994), durante a resposta ao stress o centro mais alto do sistema
nervoso central causa ativação do fator de liberação da corticotropina (CRF) e a vasoprecina
arginina (AVP) do hipotálamo. O CRF e ou AVP agem sobre a hipófise que então libera o
hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) que age sobre a córtex adrenal e causa produção e
liberação dos hormônios glucocortic6ides (GCs). Esses hormônios inibem as respostas imunes
especialmente quando em altas doses, mas muitos dos efeitos desses hormônios glucocorticáides
são bifásicos. 0 estimulo do stress emocional irá resultar numa inibição inicial do desenvolvimento
dos macrófagos e das células T, mas a liberação prolongada dos GCs podem estimular a resposta
imune. Os efeitos clínicos dos GCs após uma resposta ao stress são um decréscimo dos linfocitos
no sangue periférico e um grande aumento do número de granulócitos neutrófilos. A função
principal do GCs parece ser as supressão da resposta ao stress agudo, incluindo uma resposta
imune.

Spencer (1994) constatou que os dois outros hormônios do eixo IVA, a corticotropina
(CRF) e o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), também modulam separadamente atividade do
sistema imune. 0 CRF estimula a produção de substâncias das células imunes (citocinas) tais
como: IL — 1 pelos mon6citos. Isto aumenta a proliferação de células T que estimulam a liberação
de IL — 2, e promovem a regulação de receptores de IL — 2 nas células T auxiliares. 0 ACTH inibe
a produção do gama —interferon (IFN - y) pelas células T e inibe a expressão dos receptores do IFN
-

7 nos macrófagos, assim bloqueando a atividade dos macrófagos pelas citocinas. 0 ACTH

também possibilita a proliferação de células B, mas inibe a produção de anticorpos.
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Segundo Genco et al. (1998) a reposta ao stress

gera alterações no eixo

hipotaldmico/pituitário/adrenal (HPA) que promove a liberação do hormônio corticotrópico (CRH)
do hipotilmo e glucocorticoides da córtex da adrenal. 0 stress é percebido pelo cérebro que
estimula o hipotálamo a produzir o hormônio corticotrópico (CRH), que é liberado no sistema
hipofisial portal, ativando a glândula pituitária a liberar o hormônio adenocorticotrópico (ACTH),
que induz a liberação de corticosteróides da córtex da adrenal.
Os glucocorticóides, incluindo cortisol (que é um glucocorticóide primário), exerce efeitos
supressivos através de mecanismo altamente específicos em níveis múltiplos, por exemplo, os
glucocorticóides reduzem o número de linfácitos circulantes, monácitos, eosinófilos, macrófagos e
neutrólfilos, nos sítios inflamatórios. A nível molecular, os glucocorticóides inibem funções
importantes das células inflamatórias incluindo macrófagos, neutrófagos, eosinófilos, e funções
celulares tais como, quimiotaxia, secreção e degranulação. Os glucocorticódes também inibem a
resposta imune em cascata através da inibição da apresentação do antígeno ao macrófago, a
proliferação linfocitária, e a diferenciação linfocitiria em linfócitos auxiliares, linfócitos
citotóxicos, células natural killer e a formação de anticorpos através das células B. Os
corticosteróides também inibem a produção de citocinas incluindo IL — 1, IL

-

2, IL — 3, IL — 6,

fator de necrose tumoral, interferon gama e fatores estimuladores das colonias de granulácitos e
monócitos. Os glucocorticóides inibem os mediadores pró-inflamatórios derivados do Acido
aracdemico tais como a prostaglandinas e leucotrienos. Os glucocorticáides também induzem as
proteínas endógenas anti-inflamatórias e as lipocortinas, que têm a capacidade de inibir a

fosfolipase A2, dessa forma inibindo a geração das ecosanáides. Assim a estimulação relacionada
ao stress do eixo hipotaldmico/pituitário/adrenal com a produção dos glucocorticóides como o
cortisol, tem grandes ações supressoras na resposta imune e inflamatória. Isso representa um eixo
muito importante entre o sistema nervoso central e os hormônios. Existe também uma estimulação
do eixo HPA pelas citocinas. Os mediadores inflamatórios periféricos podem também ativar o eixo
HPA, incluindo o gama interferon (derivado dos linfácitos) e 11, —2, IL — 6, IL — 1 (derivado dos
macrófagos), e fator de necrose tumoral.

3.5.5 Relação do sistema nervoso central com a resposta imune

in

Mikal (1967), relatou que os efeitos metabólicos do córtex adrenal durante o stress são
devidos a muitos hormônios denominados glicocorticóides, como a corticosterona, a cortisona e
cortisol. 0 mais potente de todos é o cortisol, cuja excreção diária média por um adulto oscila entre
20 a 30 mg, podendo elevar-se para 300 a 400 mg em situações de stress. Os glicocorticóides
tendem a aumentar as reservas de gordura no organismo, afetam o metabolismo da água através do
aumento da diurese e produzem outros efeitos importantes em órgãos como a medula óssea, tecido
conjuntivo, cérebro, trato gastrointestinal e glândulas endócrinas. Sua ação hematológica consiste na
lise de linfócitos, eosinofilia, neutrofilia e leucocitose. A perda de resistência as infecções ê
observada devido â. perda de tecidos formadores de anticorpos. Além disso os glicocorticóides
possuem um influência sobre o tecido conjuntivo pela inibição da fibroplasia e deposição de
coldgeno, retardando assim a cicatrização dos tecidos. Os ossos se tornam osteoporóticos devido
reabsorção da matriz e liberação de cálcio e fosfato no liquido extracelular

De acordo com Genco et al. (1998) o stress psicossocial pode ativar o sitema nervoso
central. 0 hipotálamo libera o hormônio corticotrófico (CRH) que, entre outras coisas, estimula a
liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) da glândula pituitária, que resulta na
produção do cortisol pela córtex da adrenal. Os glucocorticóides, incluindo o cortisol, deprimem a
imunidade, incluindo a secreção de IgA e IgG, e a função dos neutrófilos. Os anticorpos produtos
de IgA podem proteger o organismo pela redução da colonização inicial dos patógenos
periodontais. 0 anticorpos IgG podem ter um efeito protetor pela opsonização dos
microorganismos periodontais e desta forma, pela destruição pelos neutrófilos.
A periodontite é provocada por fatores teciduais destrutivos, tais como a IL- - 1 e a
metaloproteinase da matrix ativada pelos patógenos periodontais, bem como pelo seus efeitos
diretos. 0 stress mental e o fisico podem também resultar em respostas que são transmitidas pelo
sistema nervoso autônomo, e então para medula adrenal que resultam na secreção de catecolaminas
como a epinefrina e noraepinefrina. As catecolaminas, então, afetam as prostaglandinas e proteases
que podem aumentar a destruição periodontal.
Níveis de cortisol salivar aumentados são encontrados em indivíduos com periodontites
severas que apresentavam problemas financeiros e não reagiam adequadamente aos mesmos.

3.5.6 Interação do stress com as funções neuroendócrinas

A comunicação entre o sistema nervoso central, imune e endócrino, dá margem a formação
do campo da psiconeuroimunologia. Além do stress interferir no eixo HPA, modificando a
regulação das citocinas, o stress também interage com as funções neuroendócrinas. Por exemplo,
quando o eixo hipotaldmico/pituitário/gonadal (HPG) é ativado, há produção de hormônios
sexuais: estrogênio, progesterona, prolactina e hormônio do crescimento, que têm ações efetivas
sobre o sistema imune e também sobre o hormônio estimulante alfa-melanócito, que é antiinflamatório.(Blalock, 1994).

Os hormônios do eixo pituitário/gonadal agem como inibidores, mas também podem
estimular algumas respostas imunes. 0 hormônio de crescimento (GH), prolactina, e o hormônios
do eixo pituitário/tireoidiano geralmente estimulam a função imune. A prolactina tem demonstrado
ser uma molécula imuno reguladora bastante importante com efeitos sobre a imunidade humoral e
imunidade imediada por células, através de receptores específicos de prolactina que são
expressados em vários tipos de leucócitos. Outros receptores específicos para os mediadores
neuroendócrinos como a ACTH, peptideos intestinais vaso ativos (VIP), substâncias P (SP),
hormônios de crescimentos (GH), hormônios esteroidais, catecolaminas, acetilcolinas

e um

número de fatores liberadores de hormônios também têm sido identificadas como células imuno
competentes. Por outro lado, células imunes ativadas são capazes de sintetizar e secretar um
número de hormônios por si só incluindo o ACTH, VIP, somatostatina, hormônio estimulador da
tireóide, GH, prolactina e muitas endorfinas. Assim, o sistema imune pode ser considerado como
um órgão endócrino que pode se comunicar com o sistema endócrino e o cérebro através das
citocinas e dos hormônios peptidicos.(Spencer, 1994).

Os neuropeptideos também modulam as atividades do sistema imune e a liberação de
citocinas, isso inclue o substância P, somatostatina e peptideos opióides endógenos (13 - endorfina e
encefalinas), VIP, e fator de crescimento nervoso. Entre esses o neuropeptideo substância P. que e
secretado a partir de fibras nervosas tipo C sensoriais pode ser de interesse especial nas reações
imune da gengiva e do periodonto quando desencadeado pela placa bacteriana. (Blalock, 1994)

3.5.7 Substância P (SP) e imunomodulação
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A função primária da substância P (SP) parece ser a transmissão da dor (Helke(1991) As
fibras nervosas que liberam a SP inervam o parénquima tanto dos órgãos lintbides primário como
secundário. Elas também estão presentes nos tecidos gengivais e periodontais que estão em contato

direto com o plexo vascular e penetram no epitélio (Felten et al. 1993)

Junto com outros neuropeptideos como o peptideo relacionado com o gene da calcitonina
(CGRP), a substancia P causa vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo nos capilares gengivais
e periodontais. A SP também aumenta a permeabilidade vascular na gengiva após estimulo

bacteriano. 0 aumento da permeabilidade facilita a passagem de células imunes

e outras

substancias essenciais para os processos de cicatrização e proteção sobre a area injuriada. (Gyorfi
et al., 1994).

A substância P (SP) estimula muitas células imunes diretamente via receptores específicos
e tem demonstrado numerosos efeitos relacionados sobre a inflamação e imunidade. A SP também

estimula a quimiotaxia- dos neutrófilos, aumenta a atividade fagocitária dos leucócitos

e

macrófagose estimula a proliferação da células-T e a produção dos anticorpos pelas células B. A
SP promove a liberação de IL-1 pelos macrófagos e regulam a proliferação de fibroblastos
gengivais. Geralmente ela é inibitória em altas concentrações e é estimulatória em concentrações
baixas. (Bartold et al., 1994).

Tem sido demonstrado que a SP estimula as células imunes unicamente em combinação
com outro estimulo. Por exemplo, o aumento do efeito da SP sobre a secreção de anticorpos pelas
células B é efetiva somente quando os antígenos bacterianos estão presentes no mesmo momento
Isto ocorre na gengivite e periodontite, que são caracterizadas pelo continuo e persistente estimulo
bacteriano. Adicionalmente as células do sistema imune como os monácitos são capazes de
produzir e liberar o neuropeptideo SP por si s6. A somatostatina é outra neuropeptideo armazenado
nos neur6nios sensoriais, é um antagonista seletivo da SP e inibe a atividade de várias células
imunocompetentes que são estimuladas pela SP. (Blalock, 1994)
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A ação inicial da SP é promover e direcionar a resposta imune e inflamatória em tecidos
lesionados ou infectados. Neste processo são destruidas as células do hospedeiro e as bacérias
Quando há o reparo tecidual, a SP continua sendo liberada mas em concentrações menores. Neste
estágio o seu efeito está direcionda sobre a estimulação das células do hospedeiro

eo

remodelamento dos tecidos (Brown, 1994).

Tem sido demonstrado que a liberação periférica da SP é regulada pelos hormônios do
stress, como noradrenalina, somastotatina, hormônio do crescimento (GH) e prolactina. Ha unia
redução da inflamação e da mobilização das células imunes quando ocorre um bloqueio dos nervos
que liberam a SP, então, hipoteticamente o stress emocional pode aumentar a liberação de SP,
resultando em um aumento da reação inflamatória promovendo o dano tecidual. (GyOrti et ai.,
1994).

3. 5.8 Relação do sistema nervoso autonenno com a resposta imune

Segundo Felten et al. (1993) o sistema nervoso simpático também regula as atividades das
células imunes. A estimulação adrenégica resultou na diferenciação e maturação de células T , no
crescimento de células T citotóxicas e na produção de anticorpos por células B e pelas células do
plasma. A estimulação parassimpática (colinérgica) do sistema imune é menos pronunciada, mas
os receptores colinérgicos têm sido encontrados em células epiteliais do timo, medula óssea

e

células T.

As fibras nervosas simpáticas (noradrenérgicas) do sistema nervoso autônomo inervam os
tecidos do sistema imune tanto dos órgãos linfóides primários (medula óssea e timo) como os
secundários (baço, linfonodos, tonsilas ou amígdalas). 0 stress emocional resulta num aumento da

liberação de noradrenalina a partir desses nervos e na secreção de noradrenalina e adrenalina das
células da medula adrenal. Através da interação de receptores adrenégicos a noradrenalina e
adrenalina mediam efeitos sobre o sistema cardiovascular e metabólico. (Blalock, 1994)

3.5.9 Resposta molecular e endócrina ao stress e os efeitos imunológicos relacionados com a
gengivite/periodontite

Tem sido demonstrado que os fatores do hospedeiro são mais importante que a virulência e
o número de bactérias para determinar a severidade e a progressão da doença periodontal A

gengiva e o periodonto são protegidos da inflamação de várias formas. Adicionalmente a proteção
mecânica do fluxo salivar existem substâncias não especificas anti - bacterianas na saliva como a

mucina, aglutininas, lisozimas, lactoferinas, peroxidases salivares e peptideos ricos em histidina (
Genco, 1992)

Segundo Hugoson et al. (1992), o anticorpo secretor de imunoglobulina A(SigA) e até certa
extensão o

anticorpo secretor de imunoglobulina M(SigM), podem promover uma proteção

especifica contra as bactérias que colonizam a gengiva e a bolsa periodontal. A SigG está presente
como resultado da difusão externa passiva ou um rompimento do epitélio. As SigA são os
anticorpos predominantes na saliva e provalvemente os agentes antibacterianos mais importantes
para a saúde bucal, são considerados não inflamatórios e exclusivos na sua função.

A SigA modula a atividade enzimática bacteriana, aglutina as bactérias e inibe a aderência
as células epiteliais e aos dentes. Adicionalmente, a localização gengival intra epitelial de
linfócitos t-citotóxicos pode representar outra linha de defesa contra a entrada de patógenos pela
citotoxicidade contra células epiteliais infectadas e pelo controle do crescimento epitelial através
da sua secreção de citocinas regulatórias. Quando ocorre um desequilíbrio na relação bactéria
hospedeiro, o stress pode influenciar o sistema imune a secretar SigA, desta forma, restabelecendo
o estado de equilíbrio. (Hugoson et al., 1992).

De acordo com Birkedal-Hansen et al. (1993), o sistema imune do tecido gengival
desencadeada pelas bactérias e/ou pelos seus produtos causam destruição tecidual, provavelmente
mediada pelas citocinas liberadas pelas células do sistema imune. Essas citocinas podem estimular
as células teciduais a produzir enzimas proteoliticas, as metaloproteinases da matriz (MN1Ps), que
degradam os componentes teciduais. As MMPs são uma família de endopeptidases dependentes de

zinco, como a colagenase, e são produzidas por vários tipos celulares e a sua expressão esta
diretamente relacionadas com as citocinas e dos fatores de crescimento.

As MMPs coletivamente destrõem a maior parte dos constituintes da matriz extracelutar

.

Os fibroblastos sobre condições normais remodelam os tecidos gengivais e periodontais, podem
ser ativados pela inflamação a destruir o tecido por eles mesmos elaborados (Birkedal-Flansen et
al., 1993).

A resposta imune não opera autonomamente, mas em cooperação direta com o sistema
nervoso e neuro-endócrino. Quando o corpo está em um stress agudo ou em um momento de
alarme existe um aumento acentuado de células imunes no plasma, mobilizadas pelos orfAos
linfóides. Em coletas de sangue realizados imediatamente antes e após situação de stress emocional
como pular de paraquedas, ha um aumento acentuado na concentração circulatória de linfócitos T
helper Cd4 e de linfócitos T citotóxicos Cd8 e de células natural killer, mas uma hora depois ha
diminuição até valores normais. Também os indices de 1gM, IgG no plasma bem como as células
do complemento C3 são aumentadas após uma situação de stress agudo como cair de uma altura
(Brown, 1994).

Estudos psíquico-imunológicos indicam que após um stress a produção de IL-2 é
suprimida e as funções das células T são suprimidas bem como as atividades das células natural
killer, ocorrendo um aumento da resposta imune humoral. Tanto animais como em estudos em
humanos, há um significativo aumento da resposta imune, bem como um aumento do sistema de
complemento nas concentrações do plasma. As células T helper 1 produzem preferencialmente
citocinas como IL-2, interferon y e promovem resposta imune mediada por células. Essas respostas
são dirigidas primariamente contra os agentes intra-celulares, como virus
cancerosas. As células T helper 2 produzem IL-4, IL-5, 1L-6

e contra células

e 1L-10, citocinas que são

primariamente influenciadas pelo desenvolvimento de células T e dos granulácitos e eosinófilos e
aumenta, melhoram a resposta imune-humoral. A imunidade humoral provê proteção aos antigenos
extra-celulares como as bactérias. (Moynhan, 1994).
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Rood et al. (1994) constataram que ameaças externas regulam para baixo a imunidade
mediada por células, primariamente as imunidades imediadas por células T helper 1 e aumentam a
produção de anticorpos, ou seja, a imunidade mediada por células T helper 2. A dominancia de
células T helper 2 observada após uma situação de stress resulta num aumento de produção de
anticorpo e pode ser considerada como um outro mecanismo importante de proteção contra a
injuria de invasores. Em geral existe um equilíbrio entre as células T helper 1 e 2, mas se as
células T helper 1 são ativadas as citocinas, interferon y que são secretados por estas células inibem
a secreção de citocinas pelas células T helper 2, por outro lado, a IL-10 que é secretada pelas
células T helper 2 ativadas inibe a resposta da citocina T helper 1. As pesquisas sugeriram que
respostas diferentes entre as células T podem ser mediadas parcialmente através das variações de
liberação dos hormônios glucocorticóides.

Yamasaki et al. (1994) constataram que as doenças periodontais em humanos tiveram
níveis significativamente mais altos de citocinas do tipo T helper 2, sugerindo que a dominancia de
células T helper 2 pode estar associada a periodontite.

Estudos experimentais também sugerem que neuropeptideos como a somastotatina,
peptideo intestinal vasoativo (VIP) e substância p(SP), regulam seletivamente a secreção de
citocinas T helper 1 e T helper 2 e podem regular a resposta imune como nas infecções
granulomatosas, assim fatores nervosos e endóctinos múltiplos tendem a direcionar a resposta
imune a uma dominância de T helper 2 e o stress emocional pode ser um fator predisponente
importante em infecções crônicas progressivas e severas. Neste contexto é importante perceber que
os estudos sobre o stress psicosocial, e os eventos do cotidiano indicam riscos aumentados ao
desenvolvimento de doenças como alergias e doenças inflamatórias. Isto inclue a GUN A e a
periodontite que podem estar associadas com uma resposta imune dominante e desfavorável de
células T helper 2.(Yamasaki et al., 1994).

3.5.10 Influência do stress sobre a patogênese da periodontite

38

Spencer (1994) relatou que os hormônios liberados pelo stress presentes no fluido sulcular
gengival podem fornecer uma fonte de nutrientes que promovem o crescimento subgengival de
patogenos periodontais.

Os corticoesteroides exercem efeitos inibitórios sobre diversas células inflamatórias,
incluindo monocitos e macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e mastocitos. Estes efeitos inibitórios
são mediados através da supressão de citocinas como a IL-1, IL-2, IL-3 e IL-6, o fator de necrose
tumoral a, o interferon-y, o fator estimulador de colônia granulocito-monocito, bem como, através
da inibição de metabolitos do ácido araquidônico como prostaglandinas e leucotrienos

A

supressão da produção de citocina é regulada no nível da expressão do gene pela alteração da
estabilidade do RNA-mensageiro. A capacidade de resposta deprimida como um resultado do
estresse fisico ou mental tem sido postulada como um dos vários fatores envolvidos na etiologia
das doenças periodontais destrutivas (Sternberg, Licinio, 1995)

3.5.11 Resposta ao stress mental gerando mudanças comportamentais

Segundo Genco et al. (1998) os principais efeitos do stress também ocorrem através de
mudanças comportamentais, como o fumo e a higiene oral deficiente, mudanças na dieta
enriquecida em gordura que leva a imunossupressão através do aumento da produção de cortisol
Qualquer avaliação do papel do stress na doença periodontal deveria também incluir a observação
de comportamentos de riscos a saúde bucal e geral, afim de determinar que extensão esses mesmos
contribuem na interação entre o stress e a doença periodontal.

3.5.12 0 Stress com um caminho comum para doenças crônicas severas

De acordo com Genco et al. (1998) a doença cardiovascular, a diabetes mellitos, partos
prematuros e osteoporose estão relacionados ao stress emocional, como uma resposta fisiológica
ou comportamental ao stress. Pode ser que o stress seja um fator significativo e comum para o
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diabetes mellitos, doença cadiovascular, partos prematuros e osteoporose bem como a doença
periodontal.
Hipoteticamente o stress é o caminho comum para doenças crônicas severas 0 stress
psicossocial pode levar, de acordo com a resposta individual, a processos fisiológicos através: a)
do eixo HPA, resultando na liberação de glucocorticosteroides; b) no sistema nervoso autônomo
resultando na liberação de catecolaminas; c) no eixo HPG, que resulta na liberação dos hormônios
sexuais. Esses processos podem ter efeitos nas doenças cardiovasculares, diabetes, doença
periodontal, partos prematuros e osteoporose.

40

4 DISCUSSÃO

De acordo com Beck (1994) os fatores de risco fazem parte da cadeia causal de uma doença,
ou podem levar à exposição do hospedeiro a ela. A presença de um fator de risco implica em urn
aumento direto na probabilidade de ocorrer a doença.
Dentre os fatores considerados de risco ambiental, destaca-se o consumo de tabaco, que e
atualmente considerado como um potente fator modificador na progressão e severidade da doença
periodontal ( Haber, 1994, Nogueira-filho, 1997, Nociti et al., 2000)

Silverstein, 1992, descreveu a relação entre o consumo de cigarros e a doença periodontal,
indicando os efeitos deletérios do tabaco devido aos seus 4.000 constituintes tóxicos. Nogueira
Filho et al. (1997) constataram que o tabaco e muitos de seus componentes, como a nicotina,
causam efeitos adversos em muitos tipos de células, incluindo fibroblastos gengivais e células do
sistema imune. As conseqüências mais diretas são toxicidade, imunossupressão e o aumento do
risco a doença periodontal.

Nociti et al. (2000) avaliaram a influência da nicotina na periodontite induzida em ratos,
observando uma maior perda óssea inter-radicular no grupo de animais que utilizou a nicotina

Os componentes do fumo podem induzir ou exacerbar várias formas de doenças
periodontais por dano local direto aos tecidos periodontais e/ou pela alteração da resposta
imunológica, que prejudicaria a neutralização da infecção e facilitaria a destruição dos tecidos do
periodonto. (American Academy of Periodontology, 1996)

Genco et al. (1998) revelaram uma alta prevalência e severidade da doença periodontal em
fumantes quando comparados a não-fumantes, indicando a ação direta do tabaco nos tecidos
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polimorfonucleares(LPMN) presentes nos sulco gengival, que apresentaram pouca atividade
fagocitaria, baixa viabilidade e redução na quimiotaxia. Já com os LPMN sanguíneos circulantes,
ocorreu uma quimiotaxia reduzida e fagocitose normal, porém, esta baixa na quimiotaxia e
transitória devido d. ação de substancias lábeis advindas dos cigarro. Toda essa cadeia de eventos
faz com que as camadas mais profundas dos tecidos periodontais apresentem quadros de doença
periodontal ativa, sem os sinais clínicos de sangramento e rubor gengival, apresentando desta
forma uma aparente saúde gengival.

De acordo com a Academia Americana de Periodontologia (1996), não existem estudos
conclusivos demonstrando que os efeitos adversos do cigarro afetam os tecidos periodontais
através da alteração da composição da microbiota da placa bacteriana.

Preber,

Bergstrom (1985) relataram a associação do fumo à perda óssea alveolar,

mobilidade dentária, aumento da profundidade de sondagem, perda dental, G.U.N.A. e alterações
do processo de cura, confirmando o efeito nocivo do fumo na manutenção da saúde periodontal

Devido à ação toxica e imunossupressora do fumo há uma diminuição da resposta à terapia
e tendência a manutenção da doença, podendo contra indicar a intervenção cirúrgica, decorrente da
inadequada cicatrização e da continua perda de inserção.

Estudos sugerem que os eventos da vida estão associados com a doença periodontal atrav es
do impacto sobre os processos fisiológicos, ou influenciando os riscos relacionados ao
comportamento como o fumo e a higiene oral deficiente, induzindo o aumento da susceptibilidade
a doença periodontal. (Hunt et al. 1995).

De acordo com Genco et al. (1998) as mudanças no periodonto induzidas pelo stress pode
ser influenciada por dois caminhos. Primeiro, através de uma modificação de comportamento no
qual o paciente tem alguma forma de controle consciente, por exemplo, alterações dos hábitos
orais, como higiene, bruxismo e dieta. Segundo, o stress emocional pode influenciar mecanismos
fisiológicos involuntários mediados pelo Sistema Nervoso Central (SNC), como a circulação
gengival, a resistência do hospedeiro, o fluxo salivar e o sistema endocrino.
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As respostas fisiológicas aos stressantes emocionais têm demonstrado modular o sistema
imune através três caminhos diferentes: a) através do sistema nervoso autônomo; b) através de
liberação dos hormônios hipotaldmicos e pituitários; c) através da liberação de neuropeptideos
(Ader, et al., 1991).

Segundo Genco et al. (1998) a reposta ao stress

gera alterações no eixo

hipotaldmico/pituitario/adrenal (HPA) que promove a liberação do hormônio corticotrópico (CRH)
do hipotalmo e glucocorticoides da córtex da adrenal. Os glucocorticáides, deprimem a
imunidade, incluindo a secreção de IgA, IgG e a função dos neutrófilos. Assim a estimulação
relacionada ao stress do eixo hipotaldmico/pituitario/adrenal com a produção dos glucocorticáides
como o cortisol, tem grandes ações supressoras na resposta imune e inflamatória.

Baseado em evidências cientificas, o estado emocional pode ser considerado como um
potente modificador do processo saúde-doença periodontal, sendo um achado importante desde a
anamnese até o estabelecimento do plano de tratamento e suporte periodontal
As alterações emocionais e biológicas que ocorrem no organismo de pacientes fumantes e
stressados são especialmente importantes para diagnosticar a maior ou menor susceptibilidade dos
mesmos as doenças periodontais e seu grau de severidade, e dai a importácia de relacioná-las ao
plano de tratamento.

As doenças periodontais ocorrem quando há

o aumento da virulência bacteriana

(qualitativamente ou quantitativamente) ou quando há diminuição da resistência do hospedeiro Os
fatores de risco alteram esta relação, portanto devem ser identificados e criteriosamente avaliados
para o sucesso do tratamento.
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5 CONCLUSÕES

Após a revisão da literatura sobre a influência dos fatores de riscos ambientais, fumo e
stress na evolução da periodontite, pode-se concluir:

• que o consumo de tabaco está relacionado com a progressão e severidade da doença periodontal,
• que o risco A. periodontite é de 2 a 7 vezes maior para fumantes em relação a não fumantes,
'que a freqüência e o consumo de determinada quantidade de cigarros por um período de tempo
estão correlacionados positivamente com o aumento do risco à periodontite;
• que a maioria dos indivíduos com periodontite refratária são fumante inveterados;
• que não existem estudos conclusivos demonstrando que os efeitos adversos do cigarro afetam os

tecidos periodontais através da alteração da composição da microbiota da placa microbiana,
• que o stress pode modular as doenças infecciosas, como a gengivite e periodontite através de
interações com os sistemas nervoso, endocrino e imune.
• que em resposta ao estimulo bacteriano as fibras nervosas simpáticas transmissoras de
noradrenalina e as fibras nervosas sensoriais liberam peptideos como a Substância P (SP),
adicionalmente a outros hormônios hipotalâmicos, pituitários e derivados da adrenal, que regulam
as células imunes.
• que a questão que se tem atualmente não é se o stress influencia as atividades imunológicas
celulares, mas como os estímulos nervosos e hormonais regulam as células imunes no interior dos
tecidos a nível celular e molecular e de que forma isto pode influenciar o desenvolvimento e a
progressão da periodontite.
• que as mudanças no periodonto induzidas pelo stress podem ser influenciadas por dois
caminhos. Primeiro, através da modificação comportamental, como higiene inadequada, dieta
desequilibrada e o fumo. Segundo, o stress emocional pode influenciar mecanismos fisiológicos
involuntários mediados pelo SNC, como a circulação gengival, a resistência do hospedeiro, o fluxo
salivar e o sistema endocrino, que debilitam a resposta do hospedeiro frente ao desafio bacteriano
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