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Prefácio 



 

 

 

 

 

“Somos assim: sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para 

voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. 

Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da 

liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos: o não 

ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o 

lugar onde as certezas moram. 

É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que 

eles não são livres porque um estranho os engaiolou, que eles 

voariam se as portas estivessem abertas. A verdade é oposto. Não 

há carcereiros. Os homens preferem as gaiolas aos voos. São eles 

mesmos que constroem as gaiolas em que se aprisionam”... 

Os Irmãos Karamazov 

Fiódor Dostoievski 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 



 

 

 

Pazmino, VFC. Influência do consumo crônico de diferentes concentrações de 

álcool nos tecidos periodontais e na evolução da periodontite experimental 

[Dissertação]. Araçatuba: UNESP – Universidad Estadual Paulista; 2015. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do consumo crônico de diferentes 

concentrações de álcool nos tecidos periodontais e na evolução da periodontite 

experimental (PE). Foram utilizados 160 animais divididos em 4 grupos experimentais: 

Grupo PE-NT (n= 40): Ratos normais, com PE; Grupo PE-A14° (n= 40): Ratos com PE 

e expostos ao álcool à 14%; Grupo PE-A25° (n= 40): Ratos com PE e expostos ao 

álcool à 25%; Grupo PE-A36° (n= 40): Ratos com PE e expostos ao álcool à 36%. Os 

animais dos Grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° foram submetidos às diferentes 

concentrações de álcool 30 dias antes da instalação da ligadura. Foram obtidas amostras 

sanguíneas previamente ao inicio da administração das soluções alcoólicas em todos os 

períodos experimentais. Dez animais de cada grupo foram eutanasiados aos 3, 7, 15 e 30 

dias após a indução da PE. Foram obtidos cortes semi seriados de 4 µm de espessura no 

sentido mésio-distal e corados com Hematoxilina e Eosina ou Tricrômico de Masson. A 

porcentagem de osso na furca (POF) foi avaliada por análises histomorfométricas e 

foram realizadas analises histológicas, imunoistoquímicas e bioquímicas. As análises 

histológicas, histométricas e imunoistoquímicas demostraram que no grupo PE-NT a 

ligadura foi capaz de induzir perda óssea alveolar (p<0,05). Nos grupos PE-NT, PE-

A14°, PE-A25° e PE-A36° o álcool exacerbou a perda óssea alveolar nos diferentes 

períodos experimentais (p<0,05). Na analise bioquímica, observou-se uma diminuição 

nos níveis da FA em todos os grupos experimentais após a PE, quando comparado ao 

baseline de cada grupo experimental, e na analise da ALT e AST, os níveis destes 

marcadores expressaram um incremento significativo em todos os grupos experimentais 

após a PE, quando comparado a seus respetivos baseline. Dentro dos limites do presente 



 

 

 

estudo, podemos concluir que o consumo crônico de álcool aumenta de maneira dose 

dependente, a severidade da periodontite experimental em ratos, aumentando a 

magnitude da resposta inflamatória local e estimulando a reabsorção óssea alveolar. 

Além disso, acarreta alterações nos níveis dos biomarcadores séricos FA, ALT e AST 

relacionadas com hepatotoxicidade. 

Palavras-chaves: Doenças periodontais; álcool; perda de osso alveolar; biomarcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 

 

 

Pazmino, VFC. Influence of chronic consumption to different concentrations of 

alcohol in periodontal tissues and the evolution of experimental periodontitis 

[Dissertation]. Araçatuba: UNESP – São Paulo State University; 2015. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the influence of chronic intake of different 

alcohol concentrations on periodontal tissues and the evolution of experimental 

periodontitis (EP). One hundred sixty male rats were set into four experimental groups: 

GROUP EP-NT: normal rats with EP; GROUP EP-A14° (n=40): rats with EP exposed 

to alcohol with 14% concentration; GROUP EP-A25 (n=40): rats with EP exposed to 

alcohol with 25% concentration; GROUP Ep-A36% (n=40) rats: rats with EP exposed 

to alcohol with 36% concentration. The animals from groups EP-A14°, EP-A25° and 

EP-A36° were subjected to each respective alcohol concentration 30 days before the 

ligature placement. Blood samples were collected before beginning the administration 

of the alcoholic solutions in all experimental periods. Ten animals from each group 

were euthanized at 3, 7, 15 and 30 days after EP induction. Were obtained semi-serial 

sections with 4m thickness in mesio-distal direction and stained with hematoxylin-

eosin or Masson Trichrome. The percentage of bone in the furcation area (PBF) was 

evaluated by histomorphometric analysis, and were realized histological, 

immunohistochemical and biochemical analyzes. The histological, histometrical and 

immuhistochemical analyzes showed that on EP-NT group the ligature was able to 

induce alveolar bone loss (p<0,05). On groups EP-NT, EP-A14, EP-A25 and EP-

A36 the alcohol exacerbated the alveolar bone loss at each experimental periods 

(p<0,05). The biochemical analysis showed decreased levels of alkaline phosphatase 

(AP) in all experimental groups after EP when compared to the baseline of each 

experimental group. In ALT and AST analyzes, was observed that these markers 

expressed a significant increase in all experimental groups after EP when compared to 



 

 

 

each respective baselines. Within the limits of the present study, we conclude that the 

chronical intake of alcohol increase in a dose-dependent way, the severity of 

experimental periodontitis in rats, increasing the magnitude of the local inflammatory 

response and stimulating the alveolar bone resorption. Furthermore, entail changes in 

levels of serum biomarkers AP, ALT and AST related to hepatotoxicity. 

Keywords: Periodontal disease; alcohol; alveolar bone loss; biomarkers. 
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setas, osteoclastos. Aumento original: 100x. Barras de 
escala: 250 μm. Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 2 – Aspecto histológico da área de furca do primeiro 
molar inferior com periodontite experimental, aos 7 
dias pós instalação da ligadura. Fotomicrografias 
evidenciando a magnitude da resposta inflamatória 
periodontal e o nível de perda óssea alveolar nos 
grupos PE-NT (A), PE-A14º (B), PE-A25º (C) e PE-
A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, infiltrado 
inflamatório; oa, osso alveolar; setas, osteoclastos. 
Aumento original: 100x. Barras de escala: 250 μm. 
Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 3 – 
 

Aspecto histológico da área de furca do primeiro 
molar inferior com periodontite experimental, aos 15 
dias pós-instalação da ligadura. Fotomicrografias 
evidenciando a magnitude da resposta inflamatória 
periodontal e o nível de perda óssea alveolar nos 
grupos PE-NT (A), PE-A14º (B), PE-A25º (C) e PE-
A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, infiltrado 
inflamatório; ao; osso alveolar; setas, osteoclastos. 
Aumento original: 100x. Barras de escala: 250 μm. 
Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Manuscrito para publicação 

Figura 4 – Aspecto histológico da área de furca do primeiro 
molar inferior com periodontite experimental, aos 30 
dias pós-instalação da ligadura. Fotomicrografias 
evidenciando a magnitude da resposta inflamatória 
periodontal e o nível de perda óssea alveolar nos 
grupos PE-NT (A), PE-A14º (B), PE-A25º (C) e PE-
A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, infiltrado 
inflamatório; ao; osso alveolar; setas, osteoclastos. 
Aumento original: 100x. Barras de escala: 250 μm. 
Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 5 – Padrão de imunomarcação para TRAP, RANKL e 
OPG na área de furca do primeiro molar inferior 
com periodontite experimental. Fotomicrografias 
evidenciando a imunomarcação para TRAP (A, D, 
G, J) e RANKL (B, E, H, K), aos 7 dias pós 
instalação da ligadura, e para OPG (C, F, I, L), aos 
15 dias pós instalação da ligadura. Abreviações 
e símbolos: oa, osso alveolar; setas, células 
imunomarcadas. Aumento original: 1000x. Barras de 
escala: 25 μm. Contracoloração: Hematoxilina de 
Harris. 
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RESUMO 

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do consumo crônico de 

diferentes concentrações de álcool na evolução da periodontite experimental (PE) e nos 

níveis séricos (NS). Materiais e Métodos: Foram utilizados 160 animais divididos em 4 

grupos experimentais: Grupo PE-NT (n= 40): Ratos normais, com PE; Grupo PE-A14° 

(n= 40): Ratos com PE e expostos ao álcool à 14%; Grupo PE-A25° (n= 40): Ratos com 

PE e expostos ao álcool à 25%; Grupo PE-A36° (n= 40): Ratos com PE e expostos ao 

álcool à 36%. Os animais dos Grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° foram submetidos 

às diferentes concentrações de álcool 30 dias antes da instalação da ligadura. Foram 

obtidas amostras sanguíneas previamente ao inicio da administração das soluções 

alcoólicas em todos os períodos experimentais. Dez animais de cada grupo foram 

eutanasiados aos 3, 7, 15 e 30 dias após a indução da PE. Foram obtidos cortes semi 

seriados de 4 µm de espessura no sentido mésio-distal e corados com Hematoxilina e 

Eosina ou Tricrômico de Masson. A porcentagem de osso na furca (POF) foi avaliada 

por análises histomorfométricas e foram realizadas analises histológicas, 

imunoistoquímicas (RANKL, OPG e TRAP) e bioquímicas. Resultados: As análises 

histológicas, histométricas e imunoistoquímicas demostraram que no grupo PE-NT a 

ligadura foi capaz de induzir perda óssea alveolar (p<0,05). Nos grupos PE-NT, PE-

A14°, PE-A25° e PE-A36° o álcool exacerbou a perda óssea alveolar nos diferentes 

períodos experimentais (p<0,05). Na analise dos NS, observou-se uma diminuição nos 

níveis da FA em todos os grupos experimentais após a PE, quando comparado ao 

baseline de cada grupo experimental, e na analise da ALT e AST, os níveis destes 

marcadores expressaram um incremento significativo em todos os grupos experimentais 

após a PE, quando comparado a seus respetivos baseline. Conclusões: Dentro dos 

limites do presente estudo, podemos concluir que o consumo crônico de álcool aumenta 



 

 

 

de maneira dose dependente, a severidade da periodontite experimental em ratos, 

aumentando a magnitude da resposta inflamatória local e estimulando a reabsorção 

óssea alveolar. Além disso, acarreta alterações nos níveis dos biomarcadores séricos FA, 

ALT e AST relacionadas com hepatotoxicidade. 

Palavras- chaves: Doenças periodontais; álcool; perda de osso alveolar; biomarcadores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
 “Quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica nossa 

ignorância” 

John F. Kennedy 
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1. Introdução 
 

 

A doença periodontal é uma infecção crônica que promove a destruição 

do tecido conjuntivo das estruturas de suporte dos dentes, incluindo osso alveolar, 

ligamento periodontal, e tecidos gengivais;1 sendo uma das doenças inflamatórias 

crônicas mais comuns.2 Dentro dos diferentes fatores que influenciam na progressão 

desta doença temos: fatores locais, composição microbiana do biofilme dental, fatores 

genéticos, fatores sistêmicos, fatores sociais e comportamentais, fatores ambientais e o 

álcool.3 O abuso no consumo de álcool é considerado pela OMS – Organização Mundial 

da Saúde -  a terceira causa de morte no mundo estando atrás do câncer e doenças 

cardiovasculares.4 

Estudos a longo prazo tem demostrado que o consumo crônico de álcool 

está relacionado com doença periodontal.5 No entanto, outros estudos não encontraram 

associações significativas, sendo que um deles mostrou uma associação inversa, 

sugerindo que o consumo de álcool pode ter um efeito protetor sobre periodontite.6  

Pesquisas relataram que o álcool pode influenciar diretamente no 

potencial imunológico, aumentando o risco de vulnerabilidade às infecções severas e 

alterando as funções metabólicas da homeostasia óssea, os quais, associados às bactérias 

periodontopatogênicas, seriam capazes de acelerar o processo de reabsorção óssea 

observado na periodontite devido à resposta imunológica alterada.7 

A ingestão de álcool está associada a efeitos deletérios em diferentes 

órgãos do corpo, assim como aumento na inflamação periodontal,8  como consequência 

dos efeitos tóxicos sobre o fígado, osso e sistema imunológico,9 sendo que, o álcool 
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pode interferir no mecanismo da resposta inflamatória na doença periodontal.10 No 

entanto, seus efeitos nocivos tem sido sugeridos ser dose-dependentes.11 Neste contexto, 

moderado consumo (uma taça por dia para mulher, duas taças por dia para homem) é 

associado com aumento da densidade óssea,12 enquanto excessivo consumo crônico de 

álcool é associado com aumento de perda óssea e aumento do risco de fratura.13 

O efeito do álcool na resposta imune varia para consumos agudos e 

crônicos, bem como depende do histórico deste consumo, do nível de álcool sérico e da 

complexidade de fatores coestimulatórios. Para consumos agudos e moderados existem 

efeitos antinflamatórios pela inibição das citocinas pró-inflamatórias e aumento das 

citocinas antinflamatórias produzidas por monócitos. O uso crônico, especialmente 

associado à hepatite, causa ativação de citocinas pró-inflamatórias como interleucina 1 

(IL-1) e IL-6. Embora alcoolistas tenham elevados níveis de anticorpos circulatórios, a 

alteração dos níveis de citocinas em uma variedade de tecidos incluindo fígado, pulmão, 

cérebro e plasma, acabam por desregular a função dos anticorpos, em especial pela 

alteração das citocinas pró-inflamatórias como interleucina 8 (L-8) e IL-10. Este 

processo associado à presença de patógenos pode representar uma maior extensão para 

os danos causados pelo álcool e determinam variações na produção de citocinas pró ou 

antinflamatórias, permitindo inclusive uma super-ativação dos monócitos, a qual pode 

contribuir para a inflamação,7 podendo comprometer a estabilidade dos tecidos 

periodontais.7,10,14 

Em 2004, Tezal et al,8 realizaram estudo em humanos para avaliarem os 

efeitos do consumo de álcool na severidade da doença periodontal. Um estudo de coorte 

em 13.198 indivíduos que realizavam consumo de álcool com doses semanais de 5, 10, 

15 e 20 drinques. A doença periodontal foi mensurada pela perda de inserção clínica. Os 

autores observaram significativa relação entre o número de drinques consumidos na 
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semana e perda de inserção clínica. Assim, os autores concluíram que o consumo de 

álcool pode estar associado com o aumento da severidade da perda de inserção clínica 

de forma dose-dependente.  

Além do mais, o consumo regular de álcool pode alterar transitoriamente 

os diferentes parâmetros bioquímicos e hematológicos das células sanguíneas.15  Estudos 

também têm demonstrado que o consumo excessivo de álcool promove lesões 

hepáticas,16  resultando em alterações nos níveis séricos da fosfatase alcalina  (FA)17 e 

de outras enzimas como a Alanina Aminotransferase (ALT) e Aspartato 

Aminotransferase (AST)18 que têm sido sugeridas como um dos fatores relacionados 

com a doença periodontal.19  

Diante do exposto, dados inconclusivos e ausência de estudos que 

avaliam as diferentes concentrações de álcool na evolução da periodontite experimental 

induzida e nos níveis sericos, o presente estudo tem por objetivo avaliar do ponto de 

vista histológico, histométrico, imunoistoquímico e bioquímico, os efeitos das 

diferentes concentrações de álcool sobre os tecidos periodontais e na evolução da 

periodontite experimental. 
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Proposição 
 “Homem pobre não é aquele sem um centavo, mas aquele sem sonho” 

Harry Kemp 
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2. Proposição 
 

O presente estudo tem por objetivo, avaliar do ponto de vista histológico, 

histométrico, imunoistoquímico e bioquímico, os efeitos das diferentes concentrações 

de álcool na evolução da periodontite experimental em ratos. 
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Materiais e Métodos 
 “Todos os homens, por natureza, desejam saber” 

Aristóteles 
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3. Materiais e Métodos 
 

3.1    Animais  

No presente estudo foram utilizados 160 ratos machos (Rattus 

novergicus, albinus, Wistar), com peso aproximado de 250 g a 300 g, provenientes do 

biotério central da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho”, UNESP – Araçatuba. Os animais foram alojados em gaiolas de 

plástico em condições controladas de 12 h de luz e 12 h ciclo de escuro, 60% de 

humidade e 25±1 °C com ração e água ad libitum. Após 1 semana de aclimatação, os 

ratos foram divididos aleatoriamente em quatro grupos. Todos os protocolos descritos 

foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de 

Odontologia do Campus de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – UNESP, processo nº FOA-00636-2013 (Anexo A). Este estudo está 

de acordo com o ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments).20 

 

3.2    Protocolo Experimental 

3.2.1 Sedação e Anestesia 

Para todos os procedimentos experimentais de indução da periodontite 

experimental e coleta sanguínea, os animais receberam anestesia geral obtida pela 

associação de 70 mg/kg de Cloridrato de Ketamina (Vetaset – Zoetis Iowa – USA) e 6 

mg/kg de Cloridrato de Xilazina (Coopazine – Coopers São Paulo – Brasil), aplicados 

por injeção intramuscular no bíceps femoral da pata direita. Nos casos em que não se 
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obteve o necessário efeito do anestésico, a anestesia foi complementada com a metade 

da dose inicial aplicada. 

 

3.2.2 Grupos Experimentais 

Seguindo uma tabela gerada por um programa de computador, os animais 

foram distribuídos nos seguintes grupos: Grupo PE-NT (n = 40): Ratos normais, com 

PE; Grupo PE-A14° (n = 40): Ratos com PE e expostos ao álcool na concentração de 

14% (v/v); Grupo PE-A25° (n = 40): Ratos com PE e expostos ao álcool na 

concentração de 25% (v/v); Grupo PE-A36° (n = 40): Ratos com PE e expostos ao 

álcool na concentração de 36% (v/v). 

 

3.2.3 Administração do Álcool 

O início da administração da solução alcoólica foi realizado via ingestão 

oral ad libitum 30 dias antes da indução da PE, sendo que os animais dos Grupos PE-

A14°, PE-A25°, e PE-A36° receberam solução alcoólica na concentração de 14%, 25% 

e 36% v/v respectivamente, seguindo a metodologia de D’Souza et al.,21 permanecendo 

até o final do experimento (Anexo B). 

 

3.2.4 Método de Indução da Periodontite Experimental (PE) 

Após anestesia geral, todos os animais foram posicionados em mesa 

operatória apropriada, a qual permitiu a manutenção da abertura bucal dos animais. 

Com o auxílio de uma pinça modificada, foi adaptado um fio de algodão número 24 
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(Corrente Algodão nº 24; Coats Corrente, SP, Brasil) ao redor dos primeiros molares 

inferiores, distribuído randomicamente entre o lado direito e esquerdo, mantidos ao 

nível do sulco gengival por meio de nós cirúrgicos até o final do experimento.22  

 

3.2.5 Coleta Sanguínea e Períodos de Análise 

Com os animais ainda anestesiados foram coletados 3 ml de sangue por 

punção cardíaca de todos os animais para análise sanguíneas no momento -30 dias 

(Baseline), 0 dias (imediatamente antes da indução da PE) e de 10 animais de cada 

grupo aos 3, 7, 15 e 30 dias após indução da PE. Para as análises histomorfométricas e 

imunoistoquimicas, os animais foram eutanasiados pela administração de uma dose letal 

de Tiopental na dose de 150 mg/kg de peso corporal em cada período experimental 

(Cristália, Ltda., Itapira, SP, Brasil). A mandíbula de cada animal foi removida, 

separada em duas partes e fixada em formaldeído tamponado a 4% por um período de 

48 horas (Anexo B). 

 

 3.3    Processamento Laboratorial 

3.3.1 Obtenção do Soro 

Após a coleta sanguínea, as amostras foram colocadas em tubos contendo 

gel de separação e permaneceram em repouso por um período de 20 min. Após esse 

período as amostras foram centrifugadas (Centribio-TDLS0-2B, Diadema, SP, Brasil) 

com 3000 RPMs por 10 minutos para obtenção do soro. 

 



P á g i n a  | - 61 - 

 

  -----                      Victor Fabrizio Cabrera Pazmiño   
  

 

  

  

3.3.2 Processamento das mandíbulas 

Após fixação, os espécimes obtidos foram lavados em água corrente e 

descalcificados em solução de EDTA à 10% com trocas semanais por um período 

médio de 8 semanas. Depois da inclusão dos espécimes em parafina, cortes semi- 

seriados (4µm) foram obtidos no sentido mésio distal. Após exclusão do primeiro e do 

último corte histológico, nos quais a região da furca foi evidente, cinco cortes 

equidistantes de cada espécime foram corados com Hematoxilina e Eosina (H&E) e 

Tricrômico de Masson (TM) para análise histomorfométricas por microscopia de campo 

claro. Outros três cortes foram submetidos ao processamento para análise 

imunoistoquímica. Esta seleção foi realizada por um examinador experiente, treinado e 

cego aos tratamentos efetuados (JMA). Outro examinador calibrado e cego aos 

tratamentos efetuados realizou a análise histométrica (VFCP) e histológica (EE). 

 

3.4    Análises dos resultados 

3.4.1 Análise da Fosfatase Alcalina (FA), Alanina Aminotransferase (ALT) e Aspartato 

Aminotransferase (AST) 

Dos 3 ml de sangue obtidos foram acondicionados em tubos a vácuo de 4 

ml com gel separador (Labor Import, Guangzhou Improve Medical Inst Co. Barueri – 

SP, Brazil) para a obtenção do soro sanguíneo para as análise bioquímicas. As amostras 

foram alicotadas em microtubos de polipropileno e armazenadas em freezer a 

temperatura entre -14 a -17ºC. 

A determinação da FA, ALT e AST sérica foram realizadas nos 

momentos -30 dias, 0 dias, 3 dias, 7 dias, 15 e 30 dias, pelo método cinético de acordo 
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com as recomendações do fabricante (Labtest®, Lagoa Santa – MG, Brazil) e analisados 

em analisador bioquímico semi-automatizado modelo Labquest (Bioplus, Barueri –SP, 

Brazil). 

 

3.4.2 Análise Histológica 

Os cortes corados pela técnica de H&E foram analisados para verificar as 

características histológicas do ligamento periodontal e a Porcentagem de Tecido Ósseo 

na Região de furca (POF) dos primeiros molares. 

 

3.4.3 Análise Histométrica 

Para determinação da POF foi utilizado um sistema de análise de imagem 

(Axiovision 4.8.2, Carl Zeiss MicroImaging GmbH, 07740 Jena, Germany). Foi 

mensurada a Área Total da Furca (AF) e, em seguida, a Área ocupada por Tecido Ósseo 

(AO), ambas em mm2. Posteriormente foi calculada a POF. A AF foi demarcada 

apicalmente por uma linha reta traçada a partir do ápice da raiz mesial em direção ao 

ápice da raiz distal. A partir desta linha seguiu-se todo o contorno da superfície externa 

do cemento situado entre as raízes. A AO teve o mesmo limite apical da AF e a partir 

deste seguiu-se todo o contorno da superfície externa do tecido ósseo entre as raízes. A 

POF foi calculada multiplicando-se AO por 100 e dividindo-se por AF (POF = (AO x 

100) / AF) (Anexo C).23 A POF de cada espécime foi mensurada três vezes pelo mesmo 

examinador (EE), em dias diferentes, com o propósito de reduzir a variação nos dados. 

As três medidas obtidas foram analisadas estatisticamente para análise de concordância 

com nível de 5% de significância (Teste Kappa). 
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3.4.4 Análise Imunoistoquímica 

Para esta análise, foram selecionados 3 cortes histológicos de cada 

espécime que foram desparafinizados em xilol e hidratados em série decrescente de 

álcool (100° – 100° – 100° – 90° – 70° GL). A recuperação antigênica foi realizada 

através da imersão das lâminas histológicas em tampão específico (Diva decloaker®, 

Biocare Medical, Concord, CA, EUA), em câmara pressurizada (Decloaking chamber®, 

Biocare Medical, Concord, CA, EUA) a 95 °C, por 20 minutos. No final de cada etapa 

da reação imunoistoquímica, as lâminas histológicas foram lavadas em PBS 0,1 M, pH 

7,4. Posteriormente, as lâminas foram imersas em 3% de peróxido de hidrogênio por 1 

hora e 1% de soro albumina bovino por 12 horas para bloqueio da peroxidase endógena 

e bloqueio dos sítios inespecíficos, respectivamente. As lâminas contendo amostras de 

cada grupo experimental foram divididas em três lotes. E cada lote foi incubado com 

um dos seguintes anticorpos primários: anti–TRAP do rato gerado em cabra (SC-30833, 

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), anti–RANKL do rato gerado em 

cabra (SC-7628, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), anti–OPG do rato 

gerado em cabra (SC-8468, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA). Os 

cortes histológicos foram incubados com anticorpo secundário biotinilado por 2 horas e 

subsequentemente tratados com estreptavidina com a peroxidase da raiz forte – HRP por 

1 hora (Universal Dako Labeled HRP Streptavidin-Biotin Kit®, Dako Laboratories, CA, 

EUA). Procedeu-se, então, a revelação utilizando como cromógeno o 3,3 – 

tetracloridrato de diaminobenzidina (DAB chromogen Kit®, Dako Laboratories, CA, 

EUA) e a contracoloração com hematoxilina de Harris. Como controle negativo, os 

espécimes foram submetidos aos procedimentos descritos anteriormente suprimindo-se 

a utilização dos anticorpos primários. 
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As seções histológicas foram analisadas sob iluminação de campo claro 

em microscópio ótico (Optiphot–2, Nikon, Japão) por um investigador que desconhecia 

os grupos experimentais que estavam sendo analisados (EE). A imunomarcação foi 

definida como aquela de coloração acastanhada presente no comportamento citosólico 

das células. RANKL e OPG foram analisadas na AF com um aumento de 400x. Foi 

efetuada uma análise semi-quantitativa da imunomarcação no ligamento periodontal e 

no osso alveolar desta área. Foram utilizadas três secções histológicas de cada animal e 

o critério para o estabelecimento do padrão de imunomarcação foi modificado de Kim 

et al.24 Foram padrões para as imunomarcações sendo: Ausente – ausência de 

imunomarcação (ausência total de células–IR), Baixo – baixo padrão de 

imunomarcação (≅ 1/4 das células–IR por área), Moderado – moderado padrão de 

imunomarcação (≅ 1/2 das células–IR por área) e Alto – alto padrão de imunomarcação 

(≅ 3/4 das células imunorreativas (IR) por área).25 A TRAP foi analisada no centro do 

septo interradicular de uma área de 1000µm x 1000µm com um aumento de 20x. O 

limite coronário desta área foi a crista óssea alveolar, a partir do qual se estendia 

apicalmente por uma distância de 1000µm. Foi efetuada uma análise quantitativa das 

células multinucleadas TRAP–positivas. 

 

3.4.5 Análise estatística dos resultados 

A análise estatística dos dados coletados foi realizada pelo programa 

BioEstat 5.0 (BioEstat 5.0, Windows XP, Sonopress Brazilian Industry, Manaus, AM, 

Brasil). A análise de normalidade dos dados foi realizado pelo teste Shapiro-Wilk (p ≤ 

0,05). A hipótese de não haver diferença estatisticamente significante entre os níveis de 
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FA, ALT e AST dos diferentes grupos e períodos experimentais foi testada pelo teste de 

Student (p ≤ 0,05).  

A hipótese de não haver diferença estatisticamente significante na POF e 

para RANKL, OPG e TRAP entre os diferentes grupos e períodos foi testada. A análise 

intragrupo e intergrupo para POF e para  TRAP foi realizada pela análise de variância a 

dois critérios ANOVA (p ≤ 0,05). Quando o ANOVA detectou diferença estatística, as 

comparações múltiplas foram realizadas e complementadas pelo teste de Tukey (p ≤ 

0,05). 
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Resultados 
 “A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho 

original” 

Albert Einstein 
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4. Resultados 
 

4.1    Análise Histológica 

Os resultados estão presentes na Figura 1. Após 3 dias da instalação da 

ligadura todos os grupos experimentais apresentavam severa desestruturação do 

ligamento periodontal na região de furca. Um intenso infiltrado inflamatório, composto 

predominantemente por polimorfonucleares neutrófilos, estava presente nesta região. A 

magnitude da resposta inflamatória local se mostrou muito mais exacerbada nos grupos 

tratados com álcool. Neste período, constatou-se grande quantidade de osteoclastos 

distribuídos no osso alveolar na região de furca, especialmente na crista óssea alveolar, 

que exibia áreas de reabsorção óssea ativas. O nível de reabsorção óssea se mostrou 

similar em todos os grupos experimentais, todavia, o recrutamento de osteoclastos para 

a região se mostrou nitidamente maior nos grupos tratados com álcool. 

Os resultados estão presentes na Figura 2. Aos 7 dias da instalação da 

ligadura prevaleceu a desestruturação tecidual na região de furca com grande 

comprometimento do tecido conjuntivo e do tecido ósseo alveolar. O infiltrado 

inflamatório se mostrou ainda mais extenso e essa resposta inflamatória se mostrou bem 

mais exacerbada nos grupos tratados com álcool, especialmente em PE-A25° e PE-

A36°. A reabsorção óssea ativa estava presente em todos os espécimes de todos os 

grupos experimentais. Neste período, especialmente os grupos tratados com álcool 

exibiam um septo interradicular constituído por trabéculas ósseas muito irregulares, 

extremamente delgadas e com amplos espaços medulares. Nos grupos PE-A25° e PE-

A36° tais espaços medulares abrigavam grande concentração de células inflamatórias. 
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Os resultados estão presentes na Figura 3 e 4. Após 15 e 30 dias da 

instalação da ligadura o grupo PE-NT apresentou um infiltrado inflamatório crônico no 

tecido conjuntivo da região de furca e estabilizado nível de perda óssea alveolar. Nos 

grupos tratados com álcool aos 15 dias a resposta inflamatória e a atividade de 

reabsorção óssea ainda se mostravam bastante intensos. Nos grupos PE-A14° e PE-

A25° uma resposta inflamatória moderada foi observada apenas aos 30 dias. Neste 

período tais grupos ainda exibiam áreas de reabsorção óssea ativas. O grupo PE-A36° 

manteve tanto a magnitude da resposta inflamatória local como o nível de atividade de 

reabsorção óssea ainda bastante exacerbados aos 30 dias em comparação com os demais 

grupos. 

 

4.2    Análise Histométrica 

O teste Kappa indicou nível de concordância nas medidas da POF 

intraexaminador de 94% indicando um alto nível de concordância. 

Os resultados estão presentes na Tabela 1. Na análise intragrupo, ao 

comparar os diferentes períodos, observou-se que o grupo PE-A14° aos 7 (57,45±12,24), 

15 (48,62±22,44) e 30 (51,51±13,31), dias apresentaram uma menor POF comparada aos 

animais do período 3 dias (77,54±2,27) (p≤0,05). O grupo PE-A25° aos 7 (55,16±15,11), 

15 (51,48±14,61) e 30 (50,91±20,93), dias apresentaram uma menor POF comparada aos 

animais do período 3 dias (75,81±2,85) (p≤0,05). O grupo PE-A36° aos 7 (48,74±12,01), 

15 (34,82±5,49) e 30 (34,50±7,61), dias apresentaram uma menor POF comparada aos 

animais do período 3 dias (77,67±3,05) (p≤0,05). 

Na análise intergrupo, ao comparar os diferentes grupos, observou-se aos 

7 dias que os animais do grupo PE-A14° (57,45±12,24), PE-A25° (55,16±15,11) e PE-
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A36° (48,74±12,01) apresentaram uma menor POF comparada aos animais do grupo 

PE-NT (77,12±3,28) (p≤0,05). Os animais do grupo PE-A14° (48,62±22,44), PE-A25° 

(51,48±14,61) e PE-A36° (34,82±5,49) apresentaram uma menor POF quando 

comparado ao grupo PE-NT (74,05±3,31) aos 15 dias (p≤0,05). Aos 30 dias os animais do 

grupo PE-A14° (51,51±13,31), PE-A25° (50,91±20,93) e PEA36° (34,50±7,61) 

apresentaram uma menor POF quando comparado aos animais do PE-NT (75,04±2,27) 

(p≤0,05). Aos 3 dias não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

 

4.3    Análise Imunoistoquímica 

A técnica imunoistoquímica empregada para a detecção da RANKL, 

OPG e TRAP mostrou alta especificidade na detecção de tais proteínas, a qual foi 

comprovada pela ausência total de marcação no controle negativo de reações 

imunoistoquimicas. As células imunorreativas apresentaram uma coloração acastanhada 

confinada ao compartimento citosoólica. A imunomarcação para TRAP estava presente 

predominantemente em osteoclastos. A marcação para RANKL e OPG ficou confinada 

predominantemente aos osteoblastos, mas alguns fibroblastos exibiam 

imunorreactividade. 

Na análise semi-quatitativa para RANKL no grupo PE-NT aos 3 e 7 dias 

predominou com um alto padrão de marcação e aos 15 e 30 dias predominou um 

moderado padrão de marcação. No grupo PE-A14° preponderou um alto padrão de 

marcação aos 3, 7 e 15 dias, sendo que aos 30 dias predominou um moderado padrão de 

marcação. No grupo PE-A25° prevaleceu um alto padrão de marcação aos 3, 7, 15 e 30 

dias. No grupo PEA36° aos 3, 7, 15 e 30 dias predominou um alto padrão de marcação 

(Figura 5). 
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Os resultados para OPG mostraram que nos grupos PE-NT, PE-A14°, 

PE-A25° e PE-A36° preponderaram com um baixo padrão de marcação nos dias 3, 7, 

15 e 30 dias. 

Os resultados para TRAP estão presentes na Tabela 1. Na analise 

intergrupo, ao comparar os diferentes grupos experimentais observou-se que os grupos 

PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° aos 3, 7, 15 e 30 dias apresentaram incremento de 

células TRAP com diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo 

PE-NT de cada período experimental. O grupo PE-A25° aos 7 dias apresentou aumento 

de células TRAP com diferença estatisticamente significante quando comparado com 

PE-A14° no mesmo período. O grupo PE-A36° aos 3, 7, 15 e 30 dias, apresentou 

elevado número de células TRAP com diferença estatisticamente significante quando 

comparado com o grupo PE-A14° nos mesmos períodos experimentais. O grupo PE-

A36° aos 3, 15 e 30 dias, apresentou aumento de células TRAP com diferença 

estatisticamente significante quando comparado com o grupo PE-A25° nos mesmos 

períodos experimentais (Figura 5). 

 

4.4    Análise Bioquímica 

Os resultados estão presentes na tabela 2. Na análise intragrupo, foi 

possível observar que o grupo PE-NT apresentou diferença estatisticamente significante, 

com menor nível de FA nos períodos de 3, 7, 15 e 30 dias quando comparado aos 

períodos baseline e 0 dias no mesmo grupo experimental. O grupo PE-A14° no dia 0, 3, 

7, 15 e 30 dias apresentou diferença estatística com menor nível de FA quando 

comparado ao seu baseline. O grupo PE-A25° no dia 0, 3, 7, 15 e 30 dias apresentou 

diferença estatística com menor nível de FA quando comparado ao seu baseline. O 
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grupo PE-A36° no dia 0, 3, 7, 15 e 30 dias apresentou diferença estatística com menor 

nível de FA quando comparado ao seu baseline. Os grupos PE-A14° aos 30 dias, PE-

A25° aos 15 dias e PE-A36° aos 7 dias, apresentaram maiores níveis após a PE. Na 

análise intergrupo, aos 30 dias os grupos PE-A25° e PE-A36° apresentaram diferença 

estatística com menor nível de FA quando comparado ao grupo PE-NT e PE-A14° no 

mesmo período experimental. 

Os resultados estão presentes na tabela 3. Na análise intragrupo, notou-se 

que o grupo PE-NT apresentou diferença estatisticamente significante, com maior nível 

de ALT nos períodos 3, 7, 15 e 30 dias quando comparado aos períodos baseline e 0 

dias no mesmo grupo experimental. Os grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° nos 

períodos 0, 3, 7, 15 e 30 dias apresentaram diferença estatística com maior nível de ALT 

quando comparado a seus respectivos baseline. Na análise intergrupo o grupo PE-A36° 

aos 3, 7, 15 e 30 dias apresentou maior nível de ALT quando comparado aos grupos PE-

NT, PE-A14° e PE-A25° nos mesmos períodos experimentais. 

Os resultados estão presentes na tabela 4. Na análise intragrupo, o grupo 

PE-NT apresentou diferença estatística com maior nível de AST nos períodos de 3, 7, 

15 e 30 dias quando comparado ao baseline e 0 dias no mesmo grupo experimental. Os 

grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° aos 3, 7, 15 e 30 dias apresentaram maior nível 

de AST quando comparado ao baseline e 0 dias de seus respetivos grupos 

experimentais. Na análise intergrupo o grupo PE-NT no período 0 dias apresentou 

menor nível de AST quando comparado com os grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° 

no mesmo período experimental. Maior nível de AST foi observado no grupo PE-A36° 

aos 7 e 30 dias quando comparado com os grupos PE-NT e PE-A25° nos mesmos 

períodos experimentais. 
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Discussão 
 “Devemos ler para oferecer à nossa alma a oportunidade da luxúria” 

Henry Miller 
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5. Discussão 
 

O modelo experimental do alcoolismo crônico usado neste estudo foi 

proposto por D’Souza et al.26 O período de exposição prévia de 30 dias ao álcool 

mimetiza no rato o comportamento de um etilista crônico,26  e este se mostra um modelo 

experimental efetivo de alcoolismo,27 de fácil implementação, extremamente prático, 

em especial quando se emprega um longo período experimental, e praticamente sem 

envolver o estresse da manipulação do animal, como é exigido em outros modelos 

experimentais.  

Diferentes modelos têm sido propostos e utilizados para avaliar a 

patogênese da doença periodontal.28 O rato é o animal mais frequentemente utilizado 

em estudos de periodontite experimental, pois é de fácil manipulação, de custo reduzido 

e apresenta resposta biológica similares ao homem.29 Para a indução da periodontite 

experimental em roedores, a instalação da ligadura ao redor do dente, com a finalidade 

de reter a placa bacteriana, é um método amplamente empregado.30  Portanto, trata-se de 

um modelo dependente da presença de bactérias, tendo em vista que em ratos germ-free, 

a ligadura não induz significante colapso periodontal.28 Na periodontite induzida por 

ligadura ocorre inflamação local persistente e perda óssea alveolar.31 Estudos têm 

demonstrado que este modelo é bastante adequado para se avaliar a progressão da PE,32 

assim como a resposta periodontal diante de diferentes tratamentos.33 No presente 

estudo associou-se o modelo de alcoolismo crônico com a periodontite induzida 

experimentalmente via instalação de ligadura. 
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O efeito do álcool na resposta imune depende do tempo de consumo, com 

o consumo agudo ocorrem efeitos anti-inflamatórias, via redução de citocinas com 

atividade pro-inflamatórias e o aumento de citocinas com atividade anti-inflamatórias.26 

Por outro lado, no consumo crônico, o álcool provoca aumento de citocinas com 

atividade pro-inflamatória, tais como fator de necrose tumoral alfa (TNFα), interleucina 

1 (IL-1) e interleucina 6 (IL-6), e redução de citocinas com atividade pró-anti-

inflamatória, o que determina a maior magnitude da resposta inflamatória.34 Tais 

resultados corroboram com nossos achados, no qual a resposta inflamatória periodontal 

se mostrou bem mais exacerbada e dose dependente em nosso modelo crônico de 

consumo de álcool associado à periodontite experimental. 

A análise histopatológica da progressão da periodontite experimental e a 

análise histométrica da POF demonstraram que no grupo PE-NT ocorreu aumento 

gradativo do infiltrado inflamatório, aos 3 e 7 dias da instalação da ligadura, e 

posteriormente redução de sua extensão com cronificação do processo inflamatório e 

concomitantemente diminuição da POF, o que está de acordo com estudos anteriores.35 

Similarmente, os grupos tratados com álcool, PE-A14º, PE-A25º e PE-A36º exibiram as 

mesmas características histopatológicas, todavia a magnitude da resposta inflamatória 

local se mostrou bem maior, em especial naqueles grupos onde a concentração do álcool 

era mais elevada, os quais inclusive apresentaram grandes áreas de necrose óssea. Com 

relação à POF, esta apresentou uma redução progressiva ao longo do tempo, e tal 

redução também se mostrou ser dose dependente, o que demostra a agressividade da 

perda óssea alveolar quando associada ao consumo crônico do álcool. 

Tais achados histológicos e histométricos demonstram que uso crônico 

do álcool agrava consideravelmente a severidade da periodontite experimental. Nossos 

dados corroboram com estudos anteriores que demonstraram que a perda óssea em 



P á g i n a  | - 75 - 

 

  -----                      Victor Fabrizio Cabrera Pazmiño   
  

 

  

  

animais com periodontite experimental foi maior após a ingestão de álcool em 

concentrações que variavam de 10% a 30%.36 

O presente estudo demonstrou que o consumo crônico de álcool aumenta 

de maneira dose dependente, a severidade da periodontite experimental em ratos, 

aumentando a magnitude da resposta inflamatória local, elevando o padrão de 

imunomarcação para RANKL e a quantidade de osteoclastos multinucleados TRAP–

positivos, ocasionando maior perda óssea alveolar e consequentemente em menor POF. 

Além disso, constatou-se que o consumo crônico de álcool, associado à presença de 

periodontite experimental, produz alterações nos níveis dos biomarcadores séricos FA, 

ALT e AST relacionadas com hepatotoxicidade. 

Estudos apontam para uma ação do consumo do álcool sobre o processo 

de remodelação óssea, ou seja, exercendo atuação sobre osteoblastos, osteoclastos ou 

ambas as células.37  A remodelação óssea periodontal é regulada localmente pelo 

sistema RANK–RANKL–OPG, o qual modula a reabsorção óssea alveolar.38  

Participam deste sistema o receptor ativador do fator nuclear Kappa B (RANK), seu 

ligante, RANKL, e a osteoprotegerina (OPG).2,38 

A atividade reabsortiva do osso alveolar foi avaliada em nosso estudo 

pela reação imunoistoquímica para detecção das duas reguladoras chaves do 

metabolismo ósseo local, RANKL e OPG, e pela quantificação de osteoclastos 

multinucleados TRAP–positivos. Em todos os grupos e períodos experimentais a 

imunomarcação para OPG se manteve constantemente baixa. Em contraposição, o 

padrão de imunomarcação para RANKL sofreu um aumento dose dependente 

especialmente aos 3 e 7 dias da instalação da ligadura. Tais dados demonstraram que o 

álcool foi capaz de agravar a perda óssea alveolar na periodontite experimental via 
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regulação positiva de RANKL. A alta imunomarcação para RANKL e a baixa 

imunomarcação para OPG, especialmente nos grupos PE-A25º e PE-A36º, ocasiona 

uma maior ativação de RANK situado em pré-osteoclastos e em osteoblastos maduros. 

Tal ativação é capaz de estimular a osteoclastogênese, aumentar a 

capacidade reabsortiva de osteoclastos ativos e inibir a apoptose de osteoclastos 

maduros.39  Corroborando com isso, foi constatado no presente trabalho que os grupos 

tratados com álcool, especialmente PE-A25º e PE-A36º, exibiram uma maior 

quantidade de osteoclastos multinucleados TRAP–positivos na região de furca, 

predominantemente aos 15 e 30 dias da instalação da ligadura. Tais resultados explicam 

a menor POF observada em PE-A25º e PE-A36º nestes períodos. 

O consumo regular de álcool pode alterar transitoriamente os diferentes 

parâmetros bioquímicos e hematológicos,17  sendo que alterações nas enzimas hepáticas 

têm sido observadas em pacientes alcoólatras18 e com doenças periodontais. 

A análise sanguínea mostrou uma queda nos níveis séricos de FA no 

grupo PE-NT, o que segundo Gilbert et al.,17  pode ser devido à diminuição da FA óssea 

no ligamento periodontal, sugerindo uma correlação positiva entre a destruição 

periodontal e o nível da FA sérica,40  sendo um reflexo do estado de inflamação local 

dos tecidos periodontais.41 Nos grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° observou-se 

menor nível desta enzima após a PE, o que segundo Tezal et al.,8 indicaria uma redução 

da síntese hepática da FA por dano hepatocelular com colestase consequente do 

consumo de álcool;42  e pela diminuição no metabolismo da absorção da gordura devido 

a que os ácidos grassos se acumulam no fígado, assim, o álcool afeta o transporte desses 

ácidos para o intestino.43  Na análise dos resultados dos níveis de ALT observou-se um 

aumento nos níveis desta enzima no grupo PE-NT quando comparada aos grupos com 
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animais alcoolizados, sugerindo que a doença periodontal está associada à função 

hepática, independente da ingestão de álcool,44 o que poderia se explicar pela presença 

de bolsas periodontais,45 em razão de que o lipopolissacarídeo dos patógenos afeta o 

fígado, desencadeando a produção de citocitas o que leva a dislipidemia.46 Os níveis 

elevados de ALT em animais alcoolizados dos grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° 

após o baseline, poderiam sugerir esteatose hepática pelo álcool no fígado produzido47  e 

associação com periodontite. Estudos relatam que os níveis séricos desta enzima 

dependem significativamente do grau de dano hepático dependente do tempo de 

consumo.48 Outros trabalhos demonstraram que os marcadores enzimáticos séricos de 

abuso de álcool e função hepática podem se expressar mesmo com baixos níveis de 

consumo de álcool.20  Os resultados de AST mostraram que no grupo PE-NT houve um 

aumento considerável deste marcador em todos os períodos experimentais produto da 

indução da periodontite experimental.49 Estes resultados são consistentes com outros 

estudos em que o aumento dos níveis de AST ocorreu durante os períodos de perda de 

inserção.50 Nos grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36°, os níveis desta enzima 

aumentaram em todos os períodos experimentais após o baseline, isto pode se explicar 

pelo comprometimento do sistema imune o que agravaria a periodontite,51 fato 

comprovado por Saito et al.,45 ao revelar que a incidência de periodontite é 

significativamente alta quando os níveis séricos de AST e ALT foram elevados. Os 

grupos PE-A14°, PE-A25° e PE-A36° apresentaram maior incremento nos níveis de 

AST quanto comparado ao ALT na ingestão prolongada de álcool, comprovando que o 

AST é um fator predisponente independente da fibrose e cirrose hepática alcoólica.52 

Portanto, dentro dos limites do presente estudo podemos concluir que o 

consumo crônico de álcool aumenta de maneira dose-dependente, a severidade da 
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periodontite experimental em ratos, aumentando a magnitude da resposta inflamatória 

local e estimulando a reabsorção óssea alveolar.  
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 “A  persistência é o melhor caminho ao êxito” 

Charles Chaplin 
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Tabela 1 

A.  Médias e desvio padrão (M±DP) dos dados histométrico da POF (%) na região 

de furca do primeiro molar inferior, de acordo com cada grupo e período 

experimental. B. Médias e desvio padrão (M±DP) de TRAP+ (célula/mm2) na 

região de furca do primeiro molar inferior, de acordo com cada grupo e período 

experimental. 

  3 DIAS       
(U/L) 

7 DIAS       
(U/L) 

15 DIAS    
 (U/L) 

30 DIAS    
 (U/L) 

PE-NT 77,98±2,62 77,12±3,28 74,05±3,31 75,04±2,27 

PE-A14° 77,54±2,27 57,45±12,24* 48,62±22,44* 51,51±13,31* 

PE-A25° 75,81±2,85 55,16±15,11* 51,48±14,61* 50,91±20,93* 

PE-A36° 77,67±3,05 48,74±12,01* 34,82±5,49* 34,50±7,61* 

     

PE-NT 
 

10,94±4,33 18,20±10,25 9,70±6,95 8,94±4,74 

PE-A14° 
 

30,88±7,48* 41,72±7,57* 34,58±9,12* 38,98±5,33* 

PE-A25° 
 

31,76±8,19* 32,60±6,94*,† 28,60±3,68* 35,04±5,88* 

PE-A36° 
 

57,64±5,21*,†,& 43,40±9,43*,† 54,47±7,62*,†,& 59,00±4,73*,†,& 

 

― * Diferença estatisticamente significante quando comparado com o grupo PE-NT 
no mesmo período. 

― † Diferença estatisticamente significante quando comparado com o grupo PE-
A14° no mesmo período. 

― & Diferença estatisticamente significante quando comparado com o grupo PE-     
A25° no mesmo período. 

― M±DP = Valores de Média ± Desvio-Padrão; U/L = Unidades por litro. 
― PE-NT = Ratos normais com Periodontite Experimental; PE-A14° = Ratos com 

PE e expostos ao álcool à 14%; PE-A25° = Ratos com PE e expostos ao álcool à 
25%; PE-A36° = Ratos com PE e expostos ao álcool à 36%. 

 

A 

B 
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Tabela 2 

Expressão da FA em animais com PE e expostos a diferentes concentrações de álcool. 

  BASELINE 
(U/L) 

0 DIAS       
(U/L) 

3 DIAS       
(U/L) 

7 DIAS       
(U/L) 

15 DIAS     
(U/L) 

30 DIAS         
(U/L) 

PE-NT 308,35±66,39 257,07±63,11 164±70,56* 189,8±11,30* 194,7±26,43* 181,1±28,73* 

PE-A14° 286,21±56 184,5±57,52* 165±42,96* 164,5±36,83* 181,3±46,99* 226±28,53* 

PE-A25° 242±61,25 160,66±21,50* 163,33±22,08* 165,44±48,66* 167,22±22,23* 145,55±29,04*,† 

PE-A36° 226,64±55,54 212,33±62,13* 151,5±55,16* 212,33±62* 173,12±42,71* 135,44±30,61*,† 

 

― *   Diferença com o baseline de cada grupo experimental. 
― † Diferença com os grupos PE-NT e PE-A14° nos mesmos períodos                                         

experimentais. 
― M±DP = Valores de Média ± Desvio-Padrão; U/L = Unidades por litro. 
― PE-NT = Ratos normais com Periodontite Experimental; PE-A14° = Ratos com 

PE e expostos ao álcool à 14%; PE-A25° = Ratos com PE e expostos ao  álcool à 
25%; PE-A36° = Ratos com PE e expostos ao álcool à 36%. 
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Tabela 3 

Expressão da ALT em animais com PE e expostos a diferentes concentrações de álcool. 

  BASELINE 
(U/L) 

0 DIAS       
(U/L) 

3 DIAS        
(U/L) 

7 DIAS           
(U/L) 

15 DIAS         
(U/L) 

30 DIAS       
(U/L) 

PE-NT 48±21,29 48,5±13,95 104,4±18,59* 161,9±24,04* 187,7±32,62* 154,9±34,02* 

PE-A14° 47,11±15,87 87,11±15,87* 104,4±18,59* 124,4±9,35* 174,7±12,45* 164,4±11,95* 

PE-A25° 46,5±23,05 96,5±23,05* 122,5±11,66* 219,47±32,13* 178,26±21,33* 174,98±11,45* 

PE-A36° 57,37±19,81 97,37±19,81* 234,4±9,37*,† 265,62±28,09*,† 265,62±28,09*,† 240,5±17,24*,† 

 

― *   Diferença com o baseline de cada grupo experimental. 
― † Diferença com os grupos PE-NT e PE-A14° nos mesmos períodos                                         

experimentais. 
― M±DP = Valores de Média ± Desvio-Padrão; U/L = Unidades por litro. 
― PE-NT = Ratos normais com Periodontite Experimental; PE-A14° = Ratos com 

PE e expostos ao álcool à 14%; PE-A25° = Ratos com PE e expostos ao  álcool à 
25%; PE-A36° = Ratos com PE e expostos ao álcool à 36%. 
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Tabela 4 

Expressão da AST em animais com PE e expostos a diferentes concentrações de álcool. 

  BASELINE 
(U/L) 

0 DIAS       
(U/L) 

3 DIAS                        
(U/L) 

7 DIAS           
(U/L) 

15 DIAS         
(U/L) 

30 DIAS       
(U/L) 

PE-NT 49,1±8,85 55,3±16,58† 209,87±92,61* 165,37±18,64* 176,12±24,70* 162±13,17* 

PE-A14° 49,1±8,85 105,31±18,01 209,87±92,61* 165,37±18,64* 176,12±24,70* 162±13,17* 

PE-A25° 55,8±16,21 108±31,06 209,75±27,93* 224,87±42,11* 181,75±34,11* 166,87±15,63* 

PE-A36° 50,9±9,33 104,62±14,80 274,55±28,09* 275,62±28,09*,& 245,25±31,52* 240,5±17,24*,& 

 

― *   Diferença com o baseline de cada grupo experimental. 
― † Diferença com os grupos PE-NT e PE-A14° nos mesmos períodos                                         

experimentais. 
― &  Diferença com os grupos PE-NT, PE-A14° e PE-A25° nos mesmos períodos 

experimentais. 
― M±DP = Valores de Média ± Desvio-Padrão; U/L = Unidades por litro. 
― PE-NT = Ratos normais com Periodontite Experimental; PE-A14° = Ratos com 

PE e expostos ao álcool à 14%; PE-A25° = Ratos com PE e expostos ao  álcool à 
25%; PE-A36° = Ratos com PE e expostos ao álcool à 36%. 
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Figuras 
 “Não é na ciência que está a felicidade, mas na aquisição da ciência” 

Edgar Allan Poe 
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Figura 1 

 

 

Aspecto histológico da área de furca do primeiro molar inferior com periodontite 
experimental, aos 3 dias pós instalação da ligadura. Fotomicrografias evidenciando 
a magnitude da resposta inflamatória periodontal nos grupos PE-NT (A), PE-
A14º (B), PE-A25º (C) e PE-A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, infiltrado 
inflamatório; oa, osso alveolar; setas, osteoclastos. Aumento original: 100x. Barras de 
escala: 250 μm. Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE).  
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto histológico da área de furca do primeiro molar inferior com 
periodontite experimental, aos 7 dias pós instalação da ligadura. 
Fotomicrografias evidenciando a magnitude da resposta inflamatória 
periodontal e o nível de perda óssea alveolar nos grupos PE-NT (A), PE-
A14º (B), PE-A25º (C) e PE-A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, 
infiltrado inflamatório; oa, osso alveolar; setas, osteoclastos. Aumento original: 
100x. Barras de escala: 250 μm. Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Aspecto histológico da área de furca do primeiro molar inferior com 
periodontite experimental, aos 15 dias pós instalação da ligadura. 
Fotomicrografias evidenciando a magnitude da resposta inflamatória 
periodontal e o nível de perda óssea alveolar nos grupos PE-NT (A), PE-
A14º (B), PE-A25º (C) e PE-A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, 
infiltrado inflamatório; oa, osso alveolar; setas, osteoclastos. Aumento original: 
100x. Barras de escala: 250 μm. Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto histológico da área de furca do primeiro molar inferior com 
periodontite experimental, aos 30 dias pós instalação da ligadura. 
Fotomicrografias evidenciando a magnitude da resposta inflamatória 
periodontal e o nível de perda óssea alveolar nos grupos PE-NT (A), PE-
A14º (B), PE-A25º (C) e PE-A36º (D). Abreviações e símbolos: asteriscos, 
infiltrado inflamatório; oa, osso alveolar; setas, osteoclastos. Aumento original: 
100x. Barras de escala: 250 μm. Coloração: Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de imunomarcação para TRAP, RANKL e OPG na área de furca do 
primeiro molar inferior com periodontite experimental. Fotomicrografias 
evidenciando a imunomarcação para TRAP (A, D, G, J) e RANKL (B, E, H, 
K), aos 7 dias pós instalação da ligadura, e para OPG (C, F, I, L), aos 15 dias 
pós instalação da ligadura. Abreviações e símbolos: oa, osso alveolar; setas, células 
imunomarcadas. Aumento original: 1000x. Barras de escala: 25 μm. Contra-
coloração: Hematoxilina de Harris. 
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Anexos 
“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário” 

Albert Einstein 

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
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Anexo A – Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
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Anexo B – Delineamento do Estudo 
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Anexo C – Figura representativa da metodologia adotada para análise da 

histometria e campo de análise para contagem das células RANKL 
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Anexo D – Normas de publicação segundo o Periódico “Journal of 

Periodontology” 

 

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY  

Author Instructions 

Updated April 2015 

This update includes a general reorganization of the author guidelines as well as 

improved navigation. Other changes include online-only publication, conflict of interest 

form collection, and updates to clinical trial registration requirements. 

The Journal of Periodontology publishes articles relevant to the science and practice of 

periodontics and related areas. Manuscripts are accepted for consideration with the 

understanding that text, figures, photographs, and tables have not appeared in any other 

publication, except as an abstract prepared and published in conjunction with a 

presentation by the author(s) at a scientific meeting, and that material has been 

submitted only to this journal. 

The Journal of Periodontology accepts manuscript submissions online at ScholarOne 

Manuscripts. To start a new submission, enter the Author Center and click "Click here 

to submit a new manuscript." Details regarding each submission step are located at the 

top of the page in ScholarOne Manuscripts. Authors should prepare manuscripts in 

accordance with the instructions below. Failure to do so may result in delays or 

manuscript unsubmission. 

MANUSCRIPT CATEGORIES AND SPECIFIC FORMATS 

Submissions to the Journal of Periodontology should be limited to one of the categories 

defined below. Specific information regarding length and format is provided for each 

category. Please also refer to the instructions provided under General Format and Style. 

All manuscripts will be reviewed by the Editors for novelty, potential to extend 

knowledge, and relevance to clinicians and researchers in the field. Some manuscripts 

will be returned without review, based on the Editors’ judgment of the appropriateness 

of the manuscript for the Journal of Periodontology. 

http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#Online-Only
http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#COI
http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#COI
http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#ClinicalTrials
http://mc.manuscriptcentral.com/jperio
http://mc.manuscriptcentral.com/jperio
http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#Format
http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#Style
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ORIGINAL ARTICLES 

These are papers that report significant clinical or basic research on the pathogenesis, 

diagnosis, and treatment of the different forms of periodontal disease. Papers dealing 

with design, testing, and other features of dental implants are also included. 

Format 

Original articles must be limited to 4,000 words (excluding the abstract, references, and 

figure legends). The reference list should not exceed 50 references, and the total 

combined number of figures and tables must be six or fewer. Multi-panel figures are 

acceptable. 

Abstract 

All original articles should be submitted with a structured abstract, consisting of no 

more than 250 words and the following four paragraphs: 

 Background: Describes the problem being addressed. 

 Methods: Describes how the study was performed. 

 Results: Describes the primary results. 

 Conclusion(s): Reports what authors have concluded from these results, and 

notes their clinical implications. 

Introduction 

The Introduction contains a concise review of the subject area and the rationale for the 

study. More detailed comparisons to previous work and conclusions of the study should 

appear in the Discussion section. 

Materials and Methods 

This section lists the methods used in the study in sufficient detail so that other 

investigators would be able to reproduce the research. When established methods are 

used, the author need only refer to previously published reports; however, the authors 

should provide brief descriptions of methods that are not well known or that have been 

modified. Identify all drugs and chemicals used, including both generic and, if 

necessary, proprietary names and doses. The populations for research involving humans 

should be clearly defined and enrollment dates provided. 
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Results 

Results should be presented in a logical sequence with reference to tables, figures, and 

supplemental material as appropriate. 

Discussion 

New and possible important findings of the study should be emphasized, as well as any 

conclusions that can be drawn. The Discussion should compare the present data to 

previous findings. Limitations of the experimental methods should be indicated, as 

should implications for future research. New hypotheses and clinical recommendations 

are appropriate and should be clearly identified. Recommendations, particularly clinical 

ones, may be included when appropriate. 

Publication of Accepted Original Articles 

Please note that accepted manuscripts which are classified by the Editors as "Discovery 

Science” will be placed on an accelerated schedule for online-only publication. 

See Online-Only Publication below. 

REVIEW ARTICLES 

These are focused reviews of basic and clinical science related to periodontics and 

implant dentistry. These reviews should be concise and address an important and timely 

clinical question. Authors should discuss clinical relevance and the impact on future 

understanding and practice. The review should be based on a critical assessment of the 

literature and should use the format and methods of a "systematic review." Detailed 

descriptions of the systematic review methodology are available in the Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions.1 There are many excellent 

published examples of systematic reviews, including "Periodontal Disease and 

Coronary Heart Disease Incidence: A Systematic Review and Meta-Analysis" by 

Humphrey et al.2 

Authors of systematic reviews that include a meta-analysis should refer to the 

QUOROM statement.3 Authors of systematic reviews without meta-analysis should 

refer to the papers by Cook et al.4 and Mulrow et al.5 

http://www.joponline.org/page/JOPInstructions#Online-only
http://www.cochrane-handbook.org/
http://www.cochrane-handbook.org/
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1. Higgins JPT, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions [serial on the Internet]. September 2008; version 5.0.1. Available 

at: www.cochrane-handbook.org. 

2. Humphrey L, Fu R, Buckley D, Freeman M, Helfand M. Periodontal disease and 

coronary heart disease incidence: A systematic review and meta-analysis. J Gen 

Intern Med 2008;23:2079-2086. 

3. Moher D, Cook D, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup D. Improving the 

quality of reports of meta-analyses of randomized controlled trials: The 

QUOROM statement. Lancet 1999;354:1896-1900. 

4. Cook D, Mulrow C, Haynes R. Systematic reviews: Synthesis of best evidence 

for clinical decisions. Ann Intern Med 1997;126:376-380. 

5. Mulrow C, Langhorne P, Grimshaw J. Integrating heterogeneous pieces of 

evidence in systematic reviews. Ann Intern Med 1997;127:989-995. 

Format 

The abstract should summarize the main conclusions of the review in 350 words or less. 

Systematic review articles should: define a clear and clinically relevant research 

question; retrieve and describe the limitations of previously published reviews on this 

topic; and justify the need for a systematic review. The review should then define the 

search strategy used to identify primary articles; describe the methods used to select 

primary studies; specify inclusion and exclusion criteria (criteria for selecting primary 

studies should be based on population studied, intervention or exposure, study 

outcomes, and study methodology); perform a blinded assessment of the quality of the 

selected articles; describe the reliability of this process in terms of agreement between 

two evaluators; account for all studies identified by the search and justify exclusions; 

state their conclusions; compare their conclusions to the literature and current standard 

of care; outline the limitations of the review; and suggest areas for future research. 

Papers should be balanced, literature-based reviews that are concise (2,000 to 3,000 

words) with about 100 key references. Tables and figures should be limited to those 

essential to convey the results of the review, and the total combined number of figures 

and tables should not exceed six. Since critical reviews require selection of reports and 

interpretation of data, authors should disclose financial interest in the companies 

making products or providing services described in the review. 

http://www.joponline.org/page/www.cochrane-handbook.org
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COMMENTARIES 

The purpose of these papers is to provide a forum for discussion of controversies and 

other issues as they relate to the practice of periodontics and implant dentistry. Full and 

balanced discussion of controversies on important issues is encouraged. This may result 

in several authors each presenting a relevant viewpoint. Commentaries should be 

concise (2,000 to 3,000 words) with no more than 50 references; however, they should 

be complete and balanced, which may require that the issue or controversy addressed be 

highly focused. 

Introduction 

This section should clearly state the clinical question or issues to be discussed and 

document their importance and timeliness. 

Body 

The body should present the information supporting all aspects of the issues. This 

portion of the Commentary may be subdivided as appropriate with headings. Figures, 

tables, and other illustrative materials may be incorporated. The total combined number 

of figures and tables should not exceed six. 

Summary 

The summary should place the issue in perspective and point a way for future directions 

in addressing the controversy. 

Acknowledgment(s) 

Since these papers allow authors to express their opinions on a subject, it is extremely 

important that authors disclose any and all affiliations, financial position, or any other 

information that constitutes a real or perceived conflict of interest. 

CASE SERIES 

The Journal of Periodontology no longer publishes Case Reports. Authors are 

encouraged to submit Case Reports to Clinical Advances in Periodontics. The Journal of 

Periodontology publishes selected Case Series that describe unusual case presentations, 

complex diagnoses, and novel approaches to treatment within the scope of practice of 

http://www.joponline.org/page/CAPauthors
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periodontology. These Case Series provide valuable information for clinicians and 

teachers in the field. 

Case Series report a sufficient number of consecutive or randomized cases to make a 

persuasive argument for or against the procedure, technique, or concept under 

discussion. Cases should be relatively homogeneous so that a systematic evaluation of 

one type of disease, lesion, or condition is made for the procedure under consideration. 

Also, treatment and documentation should be consistent and standardized for all cases. 

It is recognized that definitive evidence for the safety and efficacy of any procedure, 

drug, or device comes primarily from well-designed, randomized, controlled trials. 

However, well-executed Case Series may lead to hypotheses about the usefulness of 

new and innovative procedures, drugs, or devices and may therefore be of value to the 

progress of clinical science. 

The requirements for patient consent, privacy, and institutional approval are well 

defined for manuscripts describing research on human subjects. These basic 

requirements are described by the International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) in their Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals (available at: www.icmje.org) and are interpreted in the instructions to authors 

of all peer-reviewed biomedical journals, including theJournal of Periodontology. 

Due to the changing ethical and legal environment around the use of patient 

information, the editorial team has received multiple questions about the need for 

subject consent from patients described in Case Series submitted for publication. 

The following applies to most Case Series. It should be noted that the Editors will 

determine whether specific Case Series require additional approvals beyond what is 

described below. 

Requirement for Ethics Board Approval 

Most Case Series are a retrospective description of clinical findings in cases or an 

observed course of events that document a new aspect of patient management during the 

normal course of clinical treatment. Since there is no hypothesis testing, no systematic 

data collection beyond that which is part of routine clinical practice, no data analysis, 

and the work has already been done, Case Series do not usually qualify as "research" 

requiring approval from ethical boards designed to protect humans involved in clinical 

research. 

http://www.joponline.org/page/www.icmje.org
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(U.S. Fed. definition: "RESEARCH is any systematic investigation, including research 

development, testing and evaluation, designed to develop or contribute to generalizable 

knowledge.") 

Example 1: Series of private practice implant cases in patients who have been taking 

bisphosphonates. Authors describe the findings in each case, which are collected and 

reported in a table format. 

Example 2: Authors collect series of private practice implant cases in patients who have 

or have not been taking bisphosphonates. The sample size is sufficient for data analysis, 

and authors analyze and report the incidence of complications. 

Example 1 does not qualify as "research," but example 2 does qualify and requires 

ethical approval. 

Please see "Does My Case Series Need IRB Approval?" for more information. 

Privacy in Case Series 

No patient identifiers should be included in Case Series. If the authors choose to include 

any subject identifiers, the authors must include the patient’s informed written consent 

to publish the information. 

Our policy conforms to the Uniform Requirements, which states: "Patients have a right 

to privacy that should not be violated without informed consent. Identifying 

information, including names, initials, or hospital numbers, should not be published in 

written descriptions, photographs, or pedigrees unless the information is essential for 

scientific purposes and the patient (or parent or guardian) gives written informed 

consent for publication. Informed consent for this purpose requires that an identifiable 

patient be shown the manuscript to be published. Authors should disclose to these 

patients whether any potential identifiable material might be available via the Internet as 

well as in print after publication". 

It should be noted that patients may have given a signed "consent to treat," but that does 

not constitute permission to publish their case with personal identifiers unless they have 

explicitly approved the manuscript. Likewise, patient consent under government privacy 

rules, such as the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in the 

http://www.joponline.org/userimages/ContentEditor/1352480467281/IRB%20Guidelines.pdf
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United States, does not constitute permission to publish their case with personal 

identifiers unless they have explicitly approved the manuscript. 

Format 

Case Series must be limited to 2,000 to 3,000 words (excluding the abstract, references, 

and figure legends). The reference list should not exceed 50 references, and the total 

combined number of figures and tables must be six or fewer. Multi-panel figures are 

acceptable. 

Abstract 

Case Series should be submitted with a structured abstract, consisting of no more than 

250 words and the following four paragraphs: 

 Background: Describes the clinical situation being discussed. 

 Methods: Describes the clinical procedures (surgical and non-surgical) 

performed. 

 Results: Describes the clinical results. 

 Conclusion(s): Reports what authors have concluded, specifically clinical 

implications in practice situations. 

Introduction 

This section should include a critical review of the pertinent literature. 

Case Description and Results 

This section describes the cases, including all relevant data. For ease of presentation, 

tables describing longitudinal data in a chronological form may be useful. Carefully 

selected, high-quality clinical photographs in full color, as well as radiographs, are 

encouraged. 

Discussion 

This should include findings, put into perspective with respect to the field and literature. 

Unique arguments and new information gained should be summarized. Consideration of 

the clinical significance of the cases should be emphasized in all sections. 

GUEST EDITORIALS 
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Guest Editorials may be invited or may be submitted from authorities in certain areas as 

a means of offering their perspective on one or more articles published in the Journal, or 

on other items of interest to the readership. 

LETTERS TO THE EDITOR 

Letters may comment on articles published in the Journal and should offer constructive 

criticism. If a letter comments on a published article, the author(s) will be provided 30 

days to respond to the observations. 

Letters to the Editor may also address any aspect of the profession, including education 

and training, new modes of practice, and concepts of disease and its management. 

Letters should be brief (>1,000 words), focused on one or a few specific points or 

concerns, and can be signed by no more than five individuals. 

Citations should be handled as standard references. 

GENERAL FORMAT 

Manuscripts must be submitted in Microsoft Word. Margins should be at least 1" on 

both sides and top and bottom and all text should be double-spaced. Materials should 

appear in the following order: 

 Title Page 

 Abstract (or Introduction) and Key Words 

 Text 

 Footnotes 

 Acknowledgment(s) 

 References 

 Figure Legends 

 Tables 

Figures should not be embedded in the manuscript. Please see the Journal of 

Periodontology Digital Art Guidelines for more information on submitting figures. 

Authors should retain a copy of their manuscript for their own records. 

TITLE PAGE 

http://www.joponline.org/userimages/ContentEditor/1352307671518/JOP_DigitalArtGuidelines.pdf
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The title page should contain: 

 a concise but informative title; 

 first name, middle initial, and last name of each author, with the highest 

academic degree and the current institutional affiliation, including department, 

for each (please use footnote symbols in the sequence *, †, ‡, §, ‖, ¶, #, **, etc. to 

identify authors and their corresponding institutions); 

 disclaimers, if any; 

 the name and address (including fax number and e-mail) of the author 

responsible for correspondence (please indicate whether fax number and e-mail 

can be published); 

 word count and number of figures, tables, and references in the manuscript; 

 a short running title of no more than 60 characters, including spaces; 

 a one-sentence summary describing the key finding(s) from the study. 

KEY WORDS 

A maximum of six key words or short phrases, drawn from MeSH documentation, to 

facilitate indexing should be listed below the abstract. 

ACKNOWLEDGMENT(S) AND CONFLICTS OF INTEREST 

Acknowledgment(s) 

Following the Discussion, acknowledgments may be made to individuals who 

contributed to the research or the manuscript preparation at a level that did not qualify 

for authorship. This may include technical help or participation in a clinical study. 

Authors are responsible for obtaining written permission from persons listed by name. 

Acknowledgments must also include a statement that includes the source of any funding 

for the study, and defines the commercial relationships of each author. 

Conflicts of Interest 

In the interest of transparency and to allow readers to form their own assessment of 

potential biases that may have influenced the results of research studies, the Journal of 

Periodontology requires that all authors declare potential competing interests relating to 

papers accepted for publication. Conflicts of interest are defined as those influences that 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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may potentially undermine the objectivity or integrity of the research, or create a 

perceived conflict of interest. 

Authors are required to submit: 

A statement in the acknowledgments section of the manuscript that includes the source 

of any funding for the study, and defines the commercial relationships of each author. If 

an author has no commercial relationships to declare, a statement to that effect should 

be included. This statement should include financial relationships that may pose a 

conflict of interest or potential conflict of interest. These may include financial support 

for research (salaries, equipment, supplies, travel reimbursement); employment or 

anticipated employment by any organization that may gain or lose financially through 

publication of the paper; and personal financial interests such as shares in or ownership 

of companies affected by publication of the research, patents or patent applications 

whose value may be affected by this publication, and consulting fees or royalties from 

organizations which may profit or lose as a result of publication. An example is shown 

below. 

A conflict of interest and financial disclosure form for each author. A link to this 

electronic form will be e-mailed to each author after manuscript submission. 

Conflict of interest information will not be used as a basis for suitability of the 

manuscript for publication. 

Example of Conflict of Interest Statement 

This study was supported by a grant from the Acme Implant Corporation, Seoul, Korea. 

Dr. Lee is on the scientific advisory board for Acme Implant Corporation and gives 

lectures sponsored by the company. Dr. Smith is a consultant and shareholder of the 

Brownstone Implant Corporation, Boston, Massachusetts. Dr. Wang is employed full-

time as chief technical officer of the Acme Implant Corporation. Drs. Able, Kim, and 

Bruce report no conflicts of interest related to this study. 

REFERENCES 

References should be numbered consecutively in the order in which they appear in the 

text. A journal, magazine, or newspaper article should be given only one number; a 
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book should be given a different number each time it is mentioned, if different page 

numbers are cited. 

All references are identified, whether they appear in the text, tables, or legends, by 

Arabic numbers in superscript. Journal title abbreviations should be those used by the 

U.S. National Library of Medicine. If you are uncertain about the correct abbreviation 

for a journal title, please search for the journal 

athttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog. 

The use of abstracts as references is strongly discouraged. Manuscripts accepted for 

publication may be cited and should include the manuscript’s DOI, if known. Material 

submitted, but not yet accepted, should be cited in text as "unpublished observations." 

Written and oral personal communications may be referred to in text, but not cited as 

references. Please provide the date of the communication and indicate whether it was in 

a written or oral form. In addition, please identify the individual and his/her affiliation. 

Authors should obtain written permission and confirmation of accuracy from the source 

of a personal communication. Presented papers, unless they are subsequently published 

in a proceedings or peer-reviewed journal, may not be cited as references. In addition, 

Wikipedia.org may not be cited as a reference. For most manuscripts, authors should 

limit references to materials published in peer-reviewed professional journals. In 

addition, authors should verify all references against the original documents. References 

should be typed double-spaced. Examples of references are given below. Authors are 

encouraged to consult EndNote for the Journal of Periodontology’s preferred reference 

style. 

Journals 

1. Standard journal reference. Note: list all authors if six or fewer; when seven or 

more, list only first three and add et al. Kurita-Ochiai T, Seto S, Suzuki N, et al. 

Butyric acid induces apoptosis in inflamed fibroblasts. J Dent Res 2008;87:51-

55. 

2. Corporate author. Federation Dentaire Internationale. Technical report no. 28. 

Guidelines for antibiotic prophylaxis of infective endocarditis for dental patients 

with cardiovascular disease. Int Dent J 1987;37:235. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog
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3. Journal paginated by issue. Card SJ, Caffesse RG, Smith BA, Nasjleti CE. New 

attachment following the use of a resorbable membrane in the treatment of 

periodontitis in dogs. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9(1):59-69. 

4. Non–English-language titles translated into English. Buchmann R, Khoury F, 

Hesse T, Müller RF, Lange DE. Antimicrobial therapy of peri-implant disease 

(in German). Z Zahnärztl Implantol 1996;12:152-157. 

Books and Other Monographs 

5. Personal author(s). Tullman JJ, Redding SW. Systemic Disease in Dental 

Treatment. St. Louis: The CV Mosby Company; 1983:1-5. 

6. Chapter in a book. Rees TD. Dental management of the medically compromised 

patient. In: McDonald RE, Hurt WC, Gilmore HW, Middleton RA, eds.Current 

Therapy in Dentistry, vol. 7. St. Louis: The CV Mosby Company; 1980:3-7. 

7. Agency publication. Miller AJ, Brunelle JA, Carlos JP, Brown LJ, Loë H. Oral 

Health of United States Adults. Bethesda, MD: National Institute of Dental 

Research; 1987. NIH publication no. 87-2868. 

8. Dissertation or thesis. Teerakapong A. Langerhans’ cells in human periodontally 

healthy and diseased gingiva. [Thesis]. Houston, TX: University of Texas; 1987. 

92 p. 

Electronic Citations 

Note: DOIs are preferred for journal articles. If a DOI is not available, please provide a 

URL and access date. 

9. Online-only article. Rasperini G, Acunzo R, Limiroli E. Decision making in 

gingival recession treatment: Scientific evidence and clinical experience. Clin 

Adv Periodontics 2011;1:41-52. doi:10.1902/cap.2011.100002. 

10. Ahead of print. McGuire MK, Scheyer ET, Nevins M, et al. Living cellular 

construct for increasing the width of keratinized gingiva. Results from a 

randomized, within-patient, controlled trial [published online ahead of print 

March 29, 2011]. J Periodontol; doi:10.1902/jop.2011.100671. 

11. Web sites. Centers for Disease Control and Prevention. Periodontal Disease. 

Available at:http://www.cdc.gov/OralHealth/topics/periodontal_disease.htm. 

Accessed September 29, 2010. 

http://www.cdc.gov/OralHealth/topics/periodontal_disease.htm
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TABLES 

Tables should be numbered consecutively in Arabic numbers in the order of their 

appearance in the text. A brief descriptive title should be supplied for each. 

Explanations, including abbreviations, should be listed as footnotes, not in the heading. 

Every column should have a heading. Statistical measures of variations such as standard 

deviation or standard error of the mean should be included as appropriate in the 

footnotes. Do not use internal horizontal or vertical rules. The submission system will 

easily read tables created with Word’s table utility or when inserted into Word from 

Excel. 

FIGURES 

Please see the Journal of Periodontology Digital Art Guidelines for detailed instructions 

on submitting high-quality images. 

Figure Legends 

Legends should be typed double-spaced with Arabic numbers corresponding to the 

figure. When arrows, symbols, numbers, or letters are used, explain each clearly in the 

legend; also explain internal scale, original magnification, and method of staining as 

appropriate. Panel labels should be in capital letters. Legends should not appear on the 

same page as the actual figures. 

FOOTNOTES 

Footnotes should be used only to identify author affiliations; to explain symbols in 

tables and illustrations; and to identify manufacturers of equipment, medications, 

materials, and devices. Use the following symbols in the sequence shown: *, †, ‡, §, ‖, ¶, 

#, **, ††, etc. 

SUPPLEMENTARY MATERIAL 

The Journal of Periodontology includes supplementary material in the online Journal 

(www.joponline.org). All supplemental material should be called out in the text. 

Supplementary Figures and Tables 

http://www.joponline.org/userimages/ContentEditor/1352307671518/JOP_DigitalArtGuidelines.pdf
http://www.joponline.org/page/www.joponline.org
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Journal of Periodontology articles are limited to a combined total of six figures and 

tables in the print publication. Any additional figures and tables should be submitted as 

supplementary files. Each supplementary figure or table should be submitted as a 

separate file. Please follow the guidelines regarding resolution, format, etc. for printed 

figures (see Digital Art Guidelines) and tables (see above) when preparing 

supplementary figures and tables. In summary, each figure, table, or multimedia file 

should be uploaded separately and the file names should clearly identify the file (i.e., 

SupplementaryFigure1.tif, SupplementaryTable1.xls, etc.). If file size limitations 

prevent you from uploading your supplemental material, please e-mail jerry@perio.org. 

Supplementary Videos 

The Journal of Periodontology publishes short videos to supplement a paper when 

appropriate. Most standard video formats are accepted. Videos should be edited to 

remove extraneous material. Authors should adhere to OSHA regulations when 

preparing their videos. Please e-mail bethanne@perio.org for information on how to 

submit videos. If your video is accepted for publication, all authors will need to submit 

a video copyright form. This form can be found on ScholarOne Manuscripts in the 

upper right-hand corner under "Instructions & Forms". 

STYLE 

Please follow the guidelines below when preparing a manuscript: 

 Be sure to put the genus and species of an organism and journal names in the 

reference section in italics. 

 Do not italicize common Latin terms such as in vitro, in vivo, e.g., or i.e. 

 Use a block style; do not tabulate or indent material. 

 Refer to the newest edition of the Glossary of Periodontal Terms published by 

the American Academy of Periodontology for preferred terminology. 

 Authors are encouraged to use the disease classification as outlined in 

the Annals of Periodontology, volume 4 (1999 International Workshop for a 

Classification of Periodontal Diseases and Conditions). 

 Create equations as text, treating any mathematical symbols as special characters 

and assigning them the Symbol font. 

http://www.joponline.org/userimages/ContentEditor/1352307671518/JOP_DigitalArtGuidelines.pdf
mailto:jerry@perio.org
mailto:bethanne@perio.org
http://mc.manuscriptcentral.com/jperio
http://members.perio.org/glossary?ssopc=1
http://www.joponline.org/toc/annals/4/1
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 Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in 

metric units or their decimal multiples. Temperatures should be given in degrees 

Celsius and blood pressure in millimeters of mercury. All hematologic and 

clinical chemistry measurements should be reported in the metric system in 

terms of the International System of Units (SI). Description of teeth should use 

the American Dental Association (i.e., Universal/National) numbering system. 

 Statistical methods should be described such that a knowledgeable reader with 

access to the original data could verify the results. Wherever possible, results 

should be quantified and appropriate indicators of measurement error or 

uncertainty given. Sole reliance on statistical hypothesis testing or normalization 

of data should be avoided. Data in as close to the original form as reasonable 

should be presented. Details about eligibility criteria for subjects, randomization, 

methods for blinding of observations, treatment complications, and numbers of 

observations should be included. Losses to observations, such as dropouts from 

a clinical trial, should be indicated. General-use computer programs should be 

listed. Statistical terms, abbreviations, and symbols should be defined. Detailed 

statistical, analytical procedures can be included as an appendix to the paper if 

appropriate. 

AUTHORSHIP 

Individuals identified as authors must meet all of the following criteria established by 

the International Committee of Medical Journal Editors: 1) substantial contributions to 

conception and design, or acquisition, analysis, or interpretation of data; 2) drafting the 

article or revising it critically for important intellectual content; 3) final approval of the 

version to be published; and 4) agreement to be accountable for all aspects of the work 

in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are 

appropriately investigated and resolved. 

Once the Journal has received a manuscript, any changes in authorship must be faxed to 

the editorial office at 312/573-3225 (attn: Jerry Eberle, Editorial Specialist) or e-mailed 

to jerry@perio.org and must contain the signature of the author who has been added or 

removed from the paper. Authors who are added must submit a conflict of interest and 

financial disclosure form (see below). 

Conflict of Interest and Financial Disclosure Forms 

mailto:jerry@perio.org
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A conflict of interest and financial disclosure form must be submitted by each author. A 

link to this electronic form will be e-mailed to each author after manuscript submission. 

Due to this, all authors are required to have accounts with valid e-mail addresses 

in ScholarOne Manuscripts and be listed as authors for the submitted paper. Submitting 

authors are able to create accounts for co-authors. 

CLINICAL TRIALS 

If your manuscript is reporting a randomized clinical trial, you are required to submit 

a CONSORT checklist with your manuscript. More information can be found 

at www.consort-statement.org. 

All clinical trials must be registered prior to submission to the Journal of 

Periodontology at one of the registration sites listed below. The registration number and 

date of registration should be included in the Materials and Methods section. Starting 

January 1, 2016, all clinical trials must be registered prior to initiation (i.e., recruitment) 

of the trial. Please see http://www.clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn#WhatIs for 

more information regarding clinical trials. 

 U.S. National Institutes of Health Clinical Trials Registry -

 http://www.clinicaltrials.gov 

 EU Clinical Trials Register - https://www.clinicaltrialsregister.eu 

 WHO International Clinical Trials Registry Platform -

 http://www.who.int/ictrp/en 

ANIMAL AND HUMAN TRIALS 

All manuscripts reporting the use of human subjects must include a statement that the 

protocol was approved by the author’s institutional review committee for human 

subjects AND that the study was conducted in accordance with the Helsinki Declaration 

of 1975, as revised in 2013. Do not use any designation in tables, figures, or 

photographs that would identify a patient, unless written consent from the patient is 

submitted. 

For research involving the use of animals, it is necessary to indicate that the protocol 

was approved by the author’s institutional experimentation committee or was in 

accordance with guidelines approved by the Council of the American Psychological 

Society (1980) for the use of animal experiments. 

http://mc.manuscriptcentral.com/jperio
http://www.consort-statement.org/downloads
http://www.joponline.org/page/www.consort-statement.org
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn#WhatIs
http://www.clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://www.who.int/ictrp/en
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PRODUCT IDENTIFICATION 

Use of brand names within the title or text is not acceptable, unless essential when the 

paper is comparing two or more products. When identification of a product is needed or 

helpful to explain the procedure or trial being discussed, a generic term should be used 

and the brand name, manufacturer, and location (city/state/country) cited as a footnote. 

REVISED MANUSCRIPTS 

Revised manuscripts should be submitted online at ScholarOne Manuscripts by the 

same author who submitted the original manuscript. Authors have 30 days to submit a 

revision. Revisions should adhere to the same requirements as original submissions. 

Additionally: 

 A detailed response to each reviewer comment for the original manuscript 

should be included. This response should also describe what changes were made 

in the manuscript to address each comment in the reviews. 

 Only the most recent version of each file should be uploaded. You may have to 

delete older files from the Author Center. 

 Please upload a version of the manuscript with changes highlighted or track 

changes enabled. This should be uploaded as a supplemental file. 

 Figures and tables should be resubmitted with revised manuscripts, even if they 

were not revised. 

REVIEW PROCESS 

Peer Review 

The Journal of Periodontology is a peer-reviewed publication. All manuscripts, 

including Reviews, Commentaries, and Case Series are submitted to a minimum of two 

reviewers and, when appropriate, to a statistical reviewer. Authors are given reviewer 

comments and additional information or observations as the Editor believes would be 

helpful. Revised manuscripts are due within 30 days of receipt of the Editor’s 

communication. 

Checking the Status of a Manuscript 

http://mc.manuscriptcentral.com/jperio
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During the peer-review process, the current status of a manuscript can be found in the 

Author Center (click "Submitted Manuscripts" or "Manuscripts I Have Co-Authored"). 

Once a decision has been made, all authors are notified by e-mail. No hard copy letters 

will be mailed. 

MANUSCRIPT ACCEPTANCE 

All manuscripts accepted for publication become the property of the American 

Academy of Periodontology. All authors are required to sign a copyright form. An e-

mail with a link to this electronic form will be sent to all authors upon acceptance. 

Once all forms are received by the editorial office, an unedited version of the accepted 

manuscript will appear online ahead of print athttp://www.joponline.org/toc/jop/0/0. 

Once a manuscript is online ahead of print, it is fully citable based on the Digital Object 

Identifier (DOI) assigned to the manuscript. Manuscripts will be copyedited, published 

online, and printed (unless online-only) in an issue of the Journal approximately 4 to 5 

months after acceptance. Authors will be notified about a final publication date by the 

Editorial Office. 

Reprints 

Corresponding authors may purchase reprints at the time pages are received for 

proofreading. Reprints can be purchased in 4-color or black and white. Electronic 

reprints are also available. 

Online-Only Publication 

Accepted manuscripts that are classified by the Editors as "Discovery Science” will be 

placed on an accelerated schedule for online-only publication. They will be assigned to 

an issue, copyedited, and published in the online Journal. Online-only manuscripts will 

be listed in the printed table of contents of the assigned issue but will not appear in the 

printed issue. Manuscripts are classified as “Discovery Science” if: a) the study is 

conducted in isolated cells or tissues to explore mechanisms relative to 

periodontitis/periodontal tissues; or b) the research is not within one step of clinical 

application. 

Funding Agency Requirements 

http://www.joponline.org/toc/jop/0/0
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Consistent with current policies, authors who have papers based on funded research 

accepted for publication in the Journal of Periodontology may make their final accepted 

paper or published article available to agency depositories. However, authors should 

indicate that the paper may not be released publicly until 12 months following final 

publication in an issue. 

Authors are responsible for complying with all funding agency requirements. 

QUESTIONS 

Inquiries regarding current submissions should be sent to: Editorial Specialist, Journal 

of Periodontology, 737 North Michigan Avenue, Suite 800, Chicago, IL 60611-6660. 

Telephone: 312/573-3255; e-mail:jerry@perio.org 

mailto:jerry@perio.org

