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1. RESUMO 

O resveratrol é um composto natural que tem mostrado efeitos biológicos positivos no 

tratamento de diversas doenças agindo, dentre outros mecanismos, na modulação de 

mediadores pró- e anti-inflamatórios do hospedeiro. O objetivo do presente estudo foi 

determinar, por meio de avaliações imunoenzimáticas, a influência sistêmica do 

resveratrol no processo inflamatório da periodontite experimental em ratos pela doença 

induzida. Para tanto, a periodontite foi induzida em 20 ratos macho Wistar por meio de 

colocação de ligadura no primeiro molar. Os animais foram aleatoriamente divididos em 

dois grupos: Teste: receberam 10mg/Kg de resveratrol; Controle: receberam veículo 

utilizado na solução do resveratrol. A administração das substâncias foi realizada via oral, 

durante um período de 30 dias – iniciada 19 dias antes da indução da doença, sendo 

mantida durante os 11 dias subsequentes à colocação das ligaduras. Após este período, o 

tecido gengival dos animais, nas áreas submetidas à indução de doença, foi coletado para 

quantificação dos níveis de IL-1β, IL-4, IL-6, IL-17 e TNF-α, marcadores pró e anti-

inflamatórios, por meio do ensaio Luminex/MAGpix. Os dados foram analisados 

estatisticamente por meio do Test t de Student, após teste de normalidade (α=5%). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 As doenças periodontais são infecções dos tecidos de proteção e suporte dos 

dentes que envolvem uma complexa interação entre as bactérias e o hospedeiro, 

sofrendo influência ainda de fatores genéticos e ambientais (Socransky et al. 1984). 

Na tentativa de interromper a progressão da doença, tratamentos tradicionais têm 

objetivado minimizar a presença dos periodontopatógenos nos sítios periodontais e 

modular a resposta inflamatória ocasionada pela agressão da doença. A utilização de 

compostos naturais com fins medicinais, para tratamento ou prevenção de doenças, 

é uma prática medicinal antiga, sendo que, nos últimos anos, o uso de produtos 

preparados a partir das plantas e de seus constituintes tem aumentado (Rout & 

Samantaray 2000, Veiga Jr et al. 2005). 

 O resveratrol  é um polifenol que pode ser encontrado principalmente na película 

das uvas pretas, nas sementes de uvas e no vinho tinto. Tem sido evidenciado pela 

comunidade científica que o resveratrol pode prevenir o envelhecimento, atenuar 

alterações neuronais, ter efeito antitumoral, anti-inflamatório e evitar problemas 

cardíacos (Shindler et al. 2010, El-Mowafy et al. 2011, Lanzilli et al. 2012). Além disso, 

estudos têm também indicado o efeito antimicrobiano do resveratrol (Park et al. 2009). 



Recentemente, O'Connor et al. (2011) demonstraram in vitro o efeito do resveratrol na 

inibição dos periodontopatógenos A. actinomycetemcomitans (Aa) e P. gingivalis (Pg). 

No entanto, não há estudos que tenham avaliado os efeitos anti-inflamatórios desta 

substância na progressão da doença periodontal. O desenvolvimento deste estudo poderá, 

pioneiramente, levar a um caminho para novas abordagens terapêuticas no que diz 

respeito ao tratamento periodontal. 

 

3. OBJETIVO 

Tendo em vista o potencial antimicrobiano e anti-inflamatório do resveratrol e 

considerando a ausência de estudos na literatura que tenham avaliado o efeito deste 

composto na progressão da doença periodontal, o objetivo do presente estudo foi 

determinar, por meio de avaliações imunoenzimáticas, a influência sistêmica do 

resveratrol no processo inflamatório da periodontite experimental em ratos pela doença 

induzida. Para tanto, a periodontite foi induzida em 20 ratos macho Wistar por meio de 

colocação de ligadura no primeiro molar. 

 

4. METODOLOGIA 

PREPARACAO DOS ANIMAIS, ANESTESIA E COLOCACÃO DAS LIGADURAS 

 Foram utilizados 20 ratos adultos (Rattus norvegicus albinus, Wistar, SPF), 

machos, inicialmente com aproximadamente 270 gramas e idade aproximada de 10 

semanas. Durante todo o período experimental, os animais foram mantidos no biotério da 

Universidade Paulista UNIP, sob as mesmas condições ambientais, em gaiolas plásticas, 

com 5 animais em cada gaiola e foram tratados com ração para animais de laboratório e 

água “ad libitum”. 

 Todos os procedimentos foram executados de acordo com as normas éticas 

estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Paulista UNIP (060/11 

CEP/ICS/UNIP). 

 Os animais foram anestesiados por meio de injeção intramuscular de cloridrato de 

xylasina (Virbaxyl®2% - Virbac do Brasil Ind. e Com. LTDA – 10 mg/kg) e ketamina 

(Francotar® - Virbac do Brasil Ind. e Com. LTDA – 10 mg/kg). 

 Após o procedimento de anestesia, os animais foram posicionados em aparato de 

Doku modificado (Doku, 1966). A boca do animal foi mantida aberta por meio de bandas 

elásticas presas aos incisivos inferiores e a língua afastada com o auxílio de um fio de 



algodão. Um afastador foi utilizado para obter acesso à região dos molares do animal e 

uma ligadura de fio de algodão (Corrente Algodão nº 10; Coats Corrente, SP, Brasil) foi 

colocada pelo espaço interproximal em torno de um dos 1os molares inferiores, 

aleatoriamente selecionados, ao nível do sulco gengival, de acordo com técnica descrita 

por Jonhson, em 1975. O fio de algodão pôde favorecer o acúmulo de biofilme no dente 

teste, enquanto que o dente contralateral auxiliou a mensuração de controle. 

 Em seguida os animais foram divididos aleatoriamente nos seguintes grupos 

experimentais: 

a) Teste (n:10) – 0,5ml de solução de resveratrol (10mg/kg) (R5010-500MG - Sigma-

Aldrich Brasil Ltda) foi administrada via oral, diariamente, durante 30 dias (Martin et 

al. 2004, Sharma et al. 2007, van Ginkel et al. 2007, Schmatz et al. 2009). 

b) Controle (n:10) – 0,5 mL/kg do veículo foi administrado via oral, diariamente, durante 

30 dias. 

A aplicação das substâncias foi iniciada 19 dias antes da indução da doença, 

diariamente, sendo mantida durante os 30 dias do estudo. 

  Ao final do período experimental (30 dias), os animais foram sacrificados por 

aprofundamento da anestesia. As mandíbulas foram, então, divididas pela sínfise 

mandibular em hemi-mandíbulas para as posteriores avaliações. O delineamento do 

estudo foi randomizado, paralelo e cego. 

 

ANÁLISE IMUNOENZIMÁTICA  

Os tecidos gengivais dos animais sacrificados foram removidos e 

armazenados em um coquetel inibidor de protease diluído em tampão fosfato (P1724, 

Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, USA) para serem posteriormente avaliadas 

por meio de ELISA. Os tecidos foram, posteriormente, triturados e homogeneizados 

com auxílio do Polytron, seguido de centrifugação por 15 minutos (3000rpm) e, o 

sobrenadante foi congelado a -70ºC até o momento da análise. As concentrações 

(pg/ml) de IL-1β, IL-6 e TNF- foram determinadas, em duplicata, utilizando o 

ensaio ELISA por meio de kits comerciais (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), 

de acordo com as recomendações do fabricante. Os valores de absorbância de cada 

amostra foram obtidos por espectrofotômetro de acordo com comprimento de onda 

recomendado pelo fabricante. Uma curva com diferentes diluições foi elaborada com 

os padrões fornecidos pelo fabricante para obtenção de uma equação da reta, que 



permitiu o cálculo das quantidades de cada citocina nas amostras estudadas. Sítios 

com níveis de citocinas abaixo do limite de detecção do kit receberam valor 0pg.     

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para todas as avaliações foi adotado um nível de significância de 5%. Os dados 

foram submetidos a um teste de normalidade (Teste de Kolmogorov-Smirnov) para 

escolha de métodos paramétricos ou não paramétricos. Os dados foram submetidos ao 

teste t de Student para comparação entre os dois grupos experimentais e para comparações 

dos resultados morfométricos intragrupo (molares com e sem ligadura). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A periodontite é uma das principais doenças inflamatórias crônicas (Tonetti et al. 

2005), além disso, a maioria dos adultos sofre de periodontite moderada, com até 15% da 

população sendo afetada pela periodontite generalizada grave em algum período de suas 

vidas (Burt 2005). Esta doença é caracterizada por uma infecção que conduz à ocorrência 

de destruição do tecido de suporte, induzindo a produção local de mediadores imuno-

inflamatórios em resposta a periodontopatógenos e  seus produtos (Kinane et al. 2011). 

Deste modo, embora o agente etiológico das doenças periodontais seja o biofilme 

bacteriano específico, existe um consenso de que a resposta do hospedeiro frente ao 

desafio bacteriano é essencial para o desenvolvimento da doença. 

Inúmeros mediadores pró e anti-inflamatórios foram identificados no tecido gengival ou 

no fluido crevicular como resultado de respostas celulares aos periodontopatógenos 

(Reinhardt et al. 2010, Guimarães et al. 2011, Vieira Ribeiro et al. 2011, Duarte et al. 

2012). Dentre os mediadores químicos produzidos após o reconhecimento microbiano, a 

interleucina (IL)-1β e o fator de necrose tumoral (TNF)- apresentam importantes ações 

biológicas como a produção de moléculas de adesão, metaloproteinases e outras citocinas 

pró-inflamatórias. (Boyce et al. 2005, Graves 2008, Bloemen 2011). 

De modo geral, tanto IL-1β quanto TNF- têm sido encontrados em níveis 

elevados nos tecidos e fluido crevicular de indivíduos com doença periodontal (Gamonal 

et al. 2000, Gamonal et al. 2003, Holmlund et al. 2004). A IL-17 é também uma citocina 

pró-inflamatória que compartilha dos efeitos biológicos da IL-1β e do TNF-, incluindo 

o estímulo para a produção de mediadores pró-inflamatórios como IL-1, IL-6, TNF- e 

metaloproteinases (MMP´s) (Yao et al., 1995). Tem sido observada altas concentrações 



de IL-17 em sítios ou tecidos envolvidos pela doença periodontal (Takahashi et al. 2005, 

Vernal et al. 2005, Beklen et al. 2007, Honda et al. 2008, Cardoso et al. 2009, Dutzan et 

al. 2009). 

Inversamente ao mecanismo destrutivo que envolve citocinas pró-inflamatórias, 

vias reguladoras mediadas por marcadores biológicos anti-inflamatórios, tais como IL-4, 

podem proteger os tecidos periodontais. 

 Dentro deste contexto, estudos têm investigado estratégias para modular a 

resposta imuno-inflamatória do hospedeiro associada à doença periodontal. Alguns 

estudos pré-clínicos e clínicos mostraram que tanto anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) convencionais e os inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 (COX-2) são 

capazes de modular a resposta imuno-inflamatória do hospedeiro (Gurgel et al. 2004, 

Holzhausen et al. 2005, Sekino et al. 2005, Aras et al. 2007, Azoubel et al. 2008, Queiroz-

Junior et al. 2009). No entanto, o uso sistemático dessas drogas é comumente associado 

a efeitos colaterais, prejudicando a resposta dos pacientes ao tratamento (Fitzgerald et al. 

2001). Embora a utilização local de AINEs e outros agentes anti-inflamatórios tenha sido 

examinada em alguns estudos, muitos deles têm revelado resultados insatisfatórios no 

controle da inflamação quando estas drogas são administradas topicamente (Kostrica et 

al. 2002, Xu et al. 2004, Agarwal et al. 2010). 

 Para superar este aspecto, há evidências de que muitas plantas ou seus 

componentes ativos utilizados na medicina tradicional podem ser úteis para o tratamento 

de condições inflamatórias (Calixto et al. 2004, Palombo 2009, Ozdemir et al. 2012). 

Considerando o crescente interesse em drogas derivadas de plantas, estudos têm focado 

na utilização de produtos naturais para prevenir doenças orais, tais como a periodontite 

(Botelho et al. 2008, Toker et al. 2008, Napimoga et al. 2009, Palombo 2009, Barrela et 

al. 2012, Ozdemir et al. 2012, Ribeiro et al. 2012, Sri et al. 2012).  

O composto resveratrol (3,5,4’-triidroxiestilbeno) é um polifenol presente em 

diversas espécies de plantas utilizadas para consumo humano e que pode ser encontrado 

principalmente em uvas e no vinho tinto (Frémont et al. 1999, Saiko et al. 2008). Tem 

sido evidenciado pela comunidade científica que o resveratrol apresenta um potente efeito 

antioxidante, antitumoral e anti-inflamatório, tendo mostrado benefício na prevenção e 

tratamento de algumas doenças como câncer, diabetes, distúrbios cardiovasculares, 

doenças degenerativas, autoimunes e metabólicas (Baur & Sinclair 2006, Schmatz et al. 

2009, Shindler et al. 2010, El-Mowafy et al. 2011). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho_tinto


O impacto do uso do resveratrol no sistema imuno-inflamatório é decorrente 

principalmente da sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Além de induzir a 

produção de enzimas antioxidantes, como a catalase e a superóxido desmutase, alguns 

estudos têm mostrado que a atividade do resveratrol nos mecanismos imuno-

inflamatórios pode ser parcialmente explicada pela sua capacidade de inibir a transcrição 

e a atividade da enzima cicloxigenase, prejudicando, deste modo, o metabolismo do ácido 

araquidônico e interrompendo a produção de prostaglandinas (Surh et al. 2001, Leiro et 

al. 2004, Kim et al. 2006, Candelario-Jalil et al. 2007). Alguns estudos prévios realizados 

em diferentes modelos de processos imuno-inflamatórios mostraram que o resveratrol 

pode também modular a produção de INF-γ, sintase do óxido nítrico (NOS)-2, TNF-α, 

IL-1β e IL-10, importantes marcadores biológicos pró e anti-inflamatórios (Revel et al. 

2001, Miura et al. 2003, Andreou et al. 2004, Leiro et al. 2004, Zern et al. 2005, Wirleitner 

et al. 2005, Rachon et al. 2006, Sharma et al. 2007, Shakibaei et al. 2008, Wendeburg et 

al. 2009). Recentemente, Lanzilli et al. (2012) investigaram in vitro em um modelo de 

cultura celular de inflamação o efeito do resveratrol na produção de IL-17 e observaram 

que o resveratrol foi capaz de reduzir a concentração da citocina pró inflamatória de 

maneira dose dependente. No entanto, até o presente momento, não há evidências 

científicas que tenham indicado in vivo o impacto do resveratrol na modulação de 

mediadores pró e anti-inflamatórios frente à doença periodontal. Além do seu papel 

imuno-inflamatório, alguns estudos têm também indicado que o resveratrol apresenta 

relevante efeito antimicrobiano (Park et al. 2009, O'Connor et al. 2011). Recentemente, 

O'Connor et al. (2011) demonstraram in vitro o efeito do resveratrol na inibição dos 

periodontopatógenos A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis.  

Tendo em vista o potencial antimicrobiano e anti-inflamatório do resveratrol e 

considerando a ausência de estudos na literatura que tenham avaliado o efeito deste 

composto na progressão da doença periodontal, o objetivo do presente estudo foi 

determinar, por meio de avaliações imunoenzimáticas, a influência do uso crônico do 

resveratrol sobre a doença periodontal induzida em ratos. 

O efeito benéfico do resveratrol tem sido demonstrado em diversos modelos 

animais e em estudos clínicos. No entanto, não há estudos que tenham avaliado os efeitos 

anti-inflamatórios desta substância na progressão da doença periodontal. O 

desenvolvimento deste estudo poderá, pioneiramente, levar a um caminho para novas 

abordagens terapêuticas no que diz respeito ao tratamento periodontal. 

 



6. RESULTADOS 

A Figura2 mostra nos grupos teste e controle, os níveis dos mediadores detectados 

nos tecidos gengivais.  

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto aos níveis de IL-4 (p= 

0,979). Embora nenhuma diferença significativa entre os grupos tenha sido encontrada os 

níveis de IL-1β (p= 0,102), uma tendência menor a níveis de IL-1β foi observada no grupo 

teste quando comparado ao grupo controle. Por outro lado, a concentração de IL-17 foi 

significativamente menor no grupo teste do que no grupo controle (p =0,014). Em ambos 

os grupos, os mediadores IL-6 e TNF-α apresentaram-se em concentração abaixo do 

limite necessário para sua detecção durante a análise. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa sugerem que a administracão contínua do resveratrol 

pode influenciar de forma positiva para o controle da destruição periodontal, modulando 

Th17 – tipo de resposta imune em tecidos que apresentam ligadura – em periodontite 

induzida. Assim, como seu potencial efeito benéfico, o resveratrol pode representar uma 

nova abordagem para o controle da periodontite. 
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9. ANEXOS 

Figura 1. Médias e desvio padrão da concentração de IL-17, IL-1β  e IL-4 (pg/ml) 

determinada por ensaio Luminex/MAGpix. Diferença significativa quando comparado ao 

grupo Controle pelo teste t de Student, p <0,05.  

 
Fig.1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tonetti%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Claffey%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22European%20Workshop%20in%20Periodontology%20group%20C%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tonetti%20%20Claffey%202005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vieira%20Ribeiro%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21284550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21284550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xu%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15455740

