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O QUE É UMA INFLAMAÇÃO?

Resposta imunológica frente a uma agressão.



EXEMPLOS 

 Agentes físicos

 Agentes químicos

 Agentes biológicos



RESPOSTA INFLAMATÓRIA RESULTA EM:

 Resolução da lesão.

 Lesão crônica

 Lesão aguda.



DIRETA INDIRETA

ENZIMAS E TOXINAS 
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PATOGÊNESE PERIODONTAL - o processo de ação bacteriana

inicia no sulco gengival, que é permeável e funciona como uma

barreira seletiva.

As fases iniciais da doença parecem estar relacionadas com a

atividade de metabólitos tóxicos da placa bacteriana sobre as

células e substância intercelular do epitélio do sulco gengival.



O desenvolvimento da doença se dá de forma DIRETA (pela ação
das enzimas e toxinas) e INDIRETA (sistema imune – processo
inflamatório).

A hialuronidase faz abertura do tecido epitelial causando uma
microulceração no epitélio sulcular, dando acesso ao conjuntivo
subjacente. Ela atua quebrando o ácido hialurônico que é
responsável por manter a adesão celular do epitélio.

Então ocorre a descamação do epitélio e a enzima colagenase
atuará destruindo o colágeno causando inflamação e abrindo
espaço para que os microorganismos penetrem no conjuntivo e
causem infecção.

Os produtos microbianos ativam os monócitos e macrófagos para
produzirem substâncias vasoativas como Pg-E2, Interferon, TNF, IL-
1.



MECANISMO DE DEFESA DO 
HOSPEDEIRO

A proteção é conferida , principalmente, por barreiras químicas e físicas
(pele/queratinização; mucosa/ muco; saliva, mucina; e pelo sistema
imunológico.

Imunidade 
inespecífica

(inata)

Imunidade 
específica

(adquirida)





IMUNIDADE “CONGÊNITA” INESPECÍFICA 
(PRIMEIRA FRENTE DE DEFESA)

Caracteriza-se pela: 

grande potência

pela rapidez com que é ativada

Pelos mecanismos de fagocitose e de inflamação aguda



IMUNIDADE “CONGÊNITA” INESPECÍFICA 
(PRIMEIRA FRENTE DE DEFESA)

Componentes da primeira frente de defesa

FAGÓCITOS

A imunidade inespecífica não dispõe de 

memória



IMUNIDADE ADQUIRIDA, ESPECÍFICA
(SEGUNDA FRENTE DE DEFESA)

Responsável pela resposta precisa do sistema de 
defesa.

Os linfócitos são as células-chave do sistema 
imunológico: eles controlam as diferentes respostas 
imunológicas. 

a. Linfócitos T (citotóxicos – TNF –beta; auxiliares –
secretam citocinas)

b. Linfócitos B ou Plasmócitos (produtores de Ig)

c. Imunoglobulinas A imunidade específica dispõe de memória          

imunização



NOVOS CONCEITOS – TERAPÊUTICA E 
DIAGNÓSTICO

Antes - eliminação e redução das bactérias infectantes

Futuro – utilizar a resposta do hospedeiro aos agentes infecciosos como dado
diagnóstico e influenciá-la por meio da conduta terapêutica.

Inibir os fatores desencadeantes 

da doença e estimular os da 

resistência


