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RESUMO

INTRODUÇÃO:  As  infecções  periodontais  compreendem  um  grupo  de  condições 
inflamatórias, causadas por microrganismos que colonizam a superfície dentária, através da 
formação do biofilme dentário. Atualmente, infecções crônicas como as periodontais têm sido 
associadas  ao  desenvolvimento  e  progressão  da  aterosclerose.  OBJETIVOS:  Detectar 
bactérias periodontopatogênicas cultiváveis e não cultiváveis em placas ateromatosas; buscar 
fatores  associados  à  presença  destas  bactérias  nas  placas  ateromatosas  e  caracterizar  a 
presença  de  bactérias  cultiváveis  e  não  cultiváveis  em  placas  ateromatosas. 
METODOLOGIA:  Foi  realizado  um  estudo  seccional,  utilizando  uma  amostra  de  30 
pacientes que apresentaram o diagnóstico de aterosclerose nas artérias carótidas, coronarianas 
ou femorais,  e  foram tratados  cirurgicamente  através  da realização  dos  procedimentos  de 
angioplastia com implante de stent, bypasse ou endartarectomia. As placas foram coletadas 
durante  as  cirurgias  realizadas  e  analisadas  através  da  técnica  molecular  de  PCR para  a 
presença  de  DNA  das  bactérias  periodontais  cultiváveis Aggregatibacter  
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis  e Treponema denticola  e o filotipo não-
cultivável Synergistes species. Os pacientes foram examinados no leito da enfermaria, após as 
cirurgias,  onde  também  responderam  a  um  questionário  cujo  objetivo  foi  buscar  fatores 
associados  à  presença  de  bactérias  periodontopatogênicas  nas  placas  ateromatosas. 
RESULTADOS: Todos os pacientes dentados (66,7%) possuíam doença periodontal, sendo 
95%  severa  e  65%  generalizada.Nenhuma  bactéria  periodontopatogênica  pesquisada  foi 
encontrada nas placas  ateromatosas.  No entanto,  quatro amostras  (13,3%) foram positivas 
para a presença de bactérias. Destas, três participantes eram dentados, sendo dois portadores 
de periodontite crônica severa generalizada e um de periodontite crônica severa localizada. 
Nenhum deles  relatou  a  realização  de procedimentos  associados  a  possíveis  episódios  de 
bacteremia,  como  tratamento  endodôntico,  exodontia  nos  últimos  seis  meses  ou  algum 
procedimento  cirúrgico  odontológico.  CONCLUSÃO:  As  bactérias  periodontopatogênicas 
estudadas não foram encontradas nas placas ateromatosas,  não pudendo ser estabelecida a 
prevalência destes patógenos e nem os fatores associados à presença deles nas placas, mas, a 
detecção  das  amostras  positivas  para  bactérias  abre  caminhos  para  que  outros  patógenos 
periodontais e não periodontais sejam estudados na tentativa de elucidar de maneira definitiva 
a associação ou não entre a doença periodontal e/ou outras infecções e a aterosclerose, através 
da presença destas bactérias nos ateromas.

PALAVRAS-CHAVES: Doença periodontal, aterosclerose, bactérias periodontais.
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 ABSTRACT

INTRODUCTION:  Periodontal  infections  consist  of  a  group of  inflammatory  conditions 
caused by microorganisms that colonize the tooth surface through the formation of dental 
biofilm. Chronic infections such as periodontitis have been associated to the development and 
progression  of  atherosclerosis.  AIM: Detect  cultivatable  and  non-cultivatable 
periodontopathogenic bacteria in atheromatous plaques; search for factors associated to the 
presence  of  these  bacteria  in  the  atheromatous  plaques  and  characterize  the  presence  of 
cultivatable  and non-cultivatable  bacteria  in  these  plaques.  METHODOLOGY: A cross-
sectional study was performed with a sample of 30 patients diagnosed with atherosclerosis in 
the carotid,  coronary or femoral  arteries  and surgically treated with angioplasty and stent 
implant, bypass or endarterectomy. The plaques were collected during surgery and analyzed 
using the PCR molecular technique for the presence of the DNA of the cultivatable bacteria 
Aggregatibacter  actinomycetemcomitans,  Porphyromonas  gingivalis  and Treponema 
denticola and of the non-cultivatable Synergistes phylotypes. The patients were examined in 
the  infirmary,  after  the  surgery,  where  they  also  responded  to  a  questionnaire  aimed  at 
determining  factors  associated  to  the  presence  of  periodontopathogenic  bacteria  in  the 
atheromatous  plaques.  RESULTS: All  patients  with  tooth  (66,7%)  possessed  disease 
periodontal, being 95% severe and 65% widespread. No periodontopathogenic bacteria were 
found in the atheromatous  plaques.  However,  four samples  (13.3%) were positive for the 
presence  of  bacteria.  Of  these,  three  participants  were  dentate,  being  two  carriers  of 
widespread severe chronic periodontite and one of located severe chronic periodontitis. None 
of them told the accomplishment of procedures associated to possible bacteremia episodes, as 
treatment  endodontic,  extraction  the  last  six  months  or  some  procedure  surgical  dental. 
CONCLUSION:  The  periodontopathogenic  bacteria  studied  were  not  found  in  the 
atheromatous plaques, making it impossible to establish the prevalence of these pathogens or 
the  factors  associated  to  their  presence  in  plaques,  the  detection  of  positive  samples  for 
bacteria  suggests  that  other  periodontal  and  non-periodontal  pathogens  be  studied  in  an 
attempt  at  discovering  the  association  or  not  between  periodontal  disease  and/or  others 
infections and atherosclerosis, from the presence of these bacteria in atheromas.

PALAVRAS-CHAVES: Periodontal disease, atherosclerosis, periodontopathogenic bacteria.
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1 INTRODUÇÃO

 “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o 
conhecimento do Santo é entendimento.”

(Provérbios 9:10)
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As  infecções  periodontais  compreendem  um  grupo  de  condições  inflamatórias, 

causadas  por  microrganismos  que  colonizam  a  superfície  dentária  supra  -  ou 

subgengivalmente,  através  da  formação  do  biofilme  dentário.  Iniciam-se  como  uma 

inflamação na gengiva, a qual pode permanecer confinada à área gengival ou transformar-se 

em doença periodontal destrutiva, resultando em perda dos ligamentos do tecido conjuntivo e 

osso alveolar43. A prevalência global da doença periodontal  é alta e as formas severas de 

periodontite  crônica  afetam aproximadamente  10% a  15% dos  indivíduos  na  maioria  das 

populações41.

Segundo  Lindhe43,  as  doenças  periodontais  parecem  ser  originadas  por  um  grupo 

relativamente  definido  de  patógenos  periodontais,  sendo  eles:  Aggregatibacter  

actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, 

Fusobacterium  nucleatum,  Peptostreptococcus  micros,  Porphyromonas  gingivalis,  

Treponema  denticola,  Prevotela  intermedia,  Prevotella  nigrescens  e Streptococcus 

intermedius. 

Essas bactérias, reconhecidas classicamente na patogenia da doença periodontal, foram 

identificadas através de métodos de cultivo bacteriano. No entanto, com o avanço das técnicas 

moleculares,  bactérias  anteriormente  não  conhecidas,  hoje  tornam-se  possíveis  patógenos 

putativos da doença periodontal, como os filotipos: Synergistes;  TM7 clone 1025;   Spirochaetes 

Clones  Treponema  sp. 1:G:T21 e  Treponema  sp. 2:10:D12;   Firmicutes Clones  Eubacterium sp. 

PUS9.170 e Megasphaera sp. BB166; Proteobacteria Clone Desulfobulbus sp.R00456.

Por serem as infecções periodontais, em sua grande maioria, quadros crônicos, estudos 

recentes  têm  sugerido  que  tais  infecções  podem  ter  uma  importante  função  no 

desenvolvimento da aterosclerose,  que é uma condição crônica progressiva das artérias de 

médio e grande calibre, acometendo a camada íntima desses vasos21, 33, 75. Este conceito surge 

do  fato  de  que  fatores  de  risco  tradicionais  para  esta  doença,  como  hipertensão, 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus e tabagismo, não explicam os casos de ateroscleroses 

em uma grande proporção da população34. 

A aterosclerose é, indiscutivelmente, a maior causa das doenças cardiovasculares, pois 

provoca a redução progressiva do lúmen arterial, bem como predispõe à trombose e a eventos 

obstrutivos e isquêmicos. A progressão dessa condição pode desencadear eventos repentinos 

como angina pectoris, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, contribuindo para 

uma série de morbidades e mortalidade mundial55, 64.
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Embora  a  associação  entre  a  doença  periodontal  e  a  aterosclerose  esteja  sendo 

discutida,  o mecanismo exato de ligação entre as duas doenças ainda não está totalmente 

esclarecido. Segundo Amabile e colaboradores1 e D’aiuto e colaboradores18, duas hipóteses 

têm  sido  propostas  em  busca  da  associação  entre  periodontite,  inflamação  sistêmica  e 

aterosclerose: uma focada na carga de infecção crônica que a periodontite pode representar 

para o organismo, servindo como uma via de acesso para microrganismos e endotoxinas, os 

quais  causariam lesão  endotelial,  promovendo  a  formação  da  placa  ateromatosa;  e  outra 

baseada no estímulo  à  liberação  de mediadores  inflamatórios  pela  doença  periodontal,  os 

quais mantém-se em níveis elevados no organismo e aceleram a progressão da aterosclerose. 

Além disso, Robbins e Cotran64 relatam que microrganismos podem potencializar as 

complicações das lesões existentes através da ativação de macrófagos e indução da produção 

de proteinases que degradam a matriz, enfraquecendo as placas ateroscleróticas e tornando-as 

suscetíveis à ruptura e, portanto, à trombose. Ainda, a síntese hepática de reagentes de fase 

aguda em um local de infecção não-vascular pode promover  complicações trombóticas da 

aterosclerose, alterando o equilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise64.

Nesse sentido, a busca pela presença de patógenos periodontais putativos cultiváveis e 

outros ainda não cultiváveis  se faz importante,  uma vez que  traz subsídios  para que seja 

melhor  compreendido  o  papel  dessas  bactérias  no processo de aterosclerose,  assim como 

contribuirá  para  que  se  esclareça  a  relação  entre  doença  periodontal  e  doenças 

cardiovasculares. Ademais, esse estudo produz dados locais, importantes para a compreensão 

de ambas doenças na nossa realidade.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

“Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio 
em teus mandamentos.”

(Salmos 116:66)



Revisão da Literatura        20

A revisão da literatura foi dividida em três tópicos para um melhor entendimento sobre 

as  doenças  envolvidas.  O primeiro  consta  das  considerações  gerais  a  respeito  da  doença 

periodontal.  O  segundo  item  trata  sobre  a  aterosclerose  e,  por  fim,  serão  abordadas  as 

possíveis associações que existem entre estas duas entidades patológicas.

2.1 DOENÇA PERIODONTAL – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A doença  periodontal consiste  numa  infecção  crônica  associada  a  microrganismos 

anaeróbicos, que leva à destruição do tecido de suporte dentário como resultado da exposição 

do periodonto à ação das bactérias aderidas à superfície dentária. Ainda continua sendo uma 

das  principais  causas  da  perda  dental  entre  a  população  adulta,  devido  sua  elevada 

prevalência59.

De  acordo  com  a  Academia  Americana  de  Periodontologia  (AAP),  as  doenças 

periodontais abrangem um grupo de lesões que afetam os tecidos que rodeiam, protegem e 

sustentam os dentes nos alvéolos.  Em 1999, foi realizado um  workshop internacional pela 

AAP com o objetivo  específico  de revisar  a  classificação  das  doenças  periodontais.  Essa 

classificação,  que  atualmente  é  a  que  vigora,  possui  oito  categorias  principais:  doenças 

gengivais, periodontites crônicas, periodontites agressivas, periodontite como manifestações 

de  doenças  sistêmicas,  doenças  periodontais  necrosantes,  abscessos  do  periodonto, 

periodontites associadas a lesões endodônticas e deformidades e condições desenvolvidas ou 

adquiridas3. 

Sabe-se hoje que uma grande parte das doenças periodontais tem como fator etiológico 

primário  o  biofilme  dentário72,  e  que  possui  ainda  fatores  etiológicos  secundários  locais 

(fatores  retentores  de  biofilme,  como  cálculo  e  restaurações  mal  adaptadas)  e  sistêmicos 

(tabagismo, diabetes) que facilitam sua instalação e/ou aceleram a sua progressão8.

O  biofilme  dentário  é  composto  por  aproximadamente  500  espécies  microbianas, 

anfibiontes  da  cavidade  bucal.  Apresenta-se  como  uma  complexa  massa  bacteriana  na 

margem gengival,  e  no interior  do  sulco  gengival  ou  da bolsa  periodontal,  que  uma vez 

estabelecido,  resulta  numa  resposta  inflamatória  e  imune  do  hospedeiro  à  presença  das 

bactérias e de seus produtos, evoluindo continuamente, com períodos de exacerbação e de 
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remissão, dependendo das propriedades agressoras dos microrganismos e da capacidade do 

hospedeiro em resistir a essa agressão45. 

A busca pelos agentes etiológicos das doenças periodontais vem ocorrendo há mais de 

um século. Em meados da década de 50 surgiu a hipótese da “placa não-específica”, segundo 

a qual, a doença periodontal seria ocasionada por qualquer acúmulo de microrganismos no 

nível  ou abaixo da margem gengival,  levando à  inflamação e esta  à  destruição do tecido 

periodontal. Diversas pesquisas realizadas na década de 60 enfatizavam o controle mecânico 

do acúmulo de biofilme. Dentre elas podemos citar o clássico estudo realizado por LÖE em 

1965, intitulado “Gengivite  Experimental  em Humanos”44,  onde foi  demonstrada  a  íntima 

relação de causa e efeito entre o acúmulo de biofilme e a inflamação marginal dos tecidos 

periodontais70.

Com  o  passar  dos  anos,  diversos  estudos  feitos  através  de  técnicas  de  cultivo 

bacteriano foram realizados  visando relacionar  microrganismos específicos  à  etiologia  das 

diferentes doenças periodontais. Bactérias específicas foram relacionadas a fases diferentes na 

formação do biofilme dentário. 

Segundo Cardoso e Gonçalves10, a colonização primária da superfície dentária é feita 

predominantemente por cocos Gram-positivos, através da adesão por fímbrias e polímeros 

extracelulares, sendo o Streptococos sanguinis o mais numeroso desses microrganismos. Aos 

poucos, bastonetes Gram-positivos, que estavam em pequeno número inicialmente, aumentam 

gradativamente  até  superar  em  número  os  estreptococos.  Filamentos  Gram-positivos, 

particularmente  Actinomyces spp.,  são  as  espécies  predominantes  neste  estágio. 

Posteriormente,  os  microrganismos  Gram-negativos,  com  pouca  capacidade  de  aderir 

diretamente à película adquirida, se ligam a receptores de superfície nos cocos e bastonetes 

Gram-positivos. 

Assim,  o  biofilme  torna-se  cada  vez  mais  dominado  por  microrganismos  gram-

negativos, anaeróbios, com um potencial periodontopatogênico aumentado, como o  Aa, P.  

gingivalis,  T. forsythia, C. rectus, E. nodatum, F. nucleatum, P. micros, P. intermedia,  T.  

denticola, P. nigrescens, S. intermedius e Treponema sp 72.

De acordo com Socransky e Haffajee71, a associação das bactérias dentro de biofilmes 

não é aleatória; ao contrário, existem associações específicas entre espécies bacterianas. Seis 

grupos  de  espécies  bacterianas  intimamente  relacionadas  foram reconhecidos,  sendo eles: 

Actinomyces; complexo amarelo, constituído por membros do gênero Streptococos; complexo 
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verde,  constituído  pela  espécie Capnocytophaga,  sorotipo  A, Aa,  Eikenella  corrodeans  e 

Campylobacter concisus; Complexo roxo, constituído por Veillonella parvula e Actinomyces  

odontolyticus. Esses complexos precedem à multiplicação dos complexos laranja, composto 

por Campylobacter gracilis, C. rectus, Campylobacter showae, E. nodatum, subespécie de F.  

nucleatum,  Fusobacterium  periodonticum,  P.  micros,  P.  intermedia,  P.  nigrescens,  

Streptococcus  constellatuss e  vermelho,  que  consiste  em  T.  denticola,  P.  gingivalis,  T.  

forsythia.  Esses dois últimos complexos compreendem as espécies consideradas principais 

agentes etiológicos das doenças periodontais. 

Atualmente, técnicas de biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase 

(PCR), checkerboard e checkerboard reverso, com identificação de genes 16s do RNAr, têm 

permitido o conhecimento de bactérias fortemente relacionadas à doença periodontal e, não 

conhecidas anteriormente, pelo fato de serem não cultiváveis73. 

O estudo realizado por Paster e colaboradores56  identificou muitas bactérias que não 

foram  até  então  detectadas  pelo  método  de  cultivo  bacteriano,  mas  agora  tornam-se 

conhecidas como possíveis participantes no desenvolvimento da doença periodontal, como os 

filotipos: TM7 clone 1025; Synergistes;   Spirochaetes Clones Treponema sp. 1:G:T21 e Treponema 

sp.  2:10:D12;    Firmicutes Clones  Eubacterium sp.  PUS9.170  e  Megasphaera sp.  BB166; 

Proteobacteria Clone Desulfobulbus sp.R004. 

Este  trabalho  teve  como objetivo  determinar  a  diversidade  do  biofilme  subgengival 

utilizando seqüenciamento e clonagem através da PCR para espécies bacterianas cultiváveis e 

ainda  não  cultiváveis.  Amostras  de  biofilme  subgengival  foram  obtidas  de  indivíduos 

saudáveis,  com  periodontite,  periodontite  refratária,  periodontite  associada  ao  vírus  da 

imunodeficiência adquirida (HIV) e gengivite ulcerativa necrosante. Do total analisado, 40% 

dos clones pertencem a novos filotipos (termo usado para grupos de seqüências clonais que 

diferem por aproximadamente 30 bases, ou 2%, de espécies conhecidas e são pelo menos 99% 

similares aos membros do mesmo grupo). 

Ainda,  Dahlén  e  Leonhardt20 realizaram  um  estudo  com  o  objetivo  de  avaliar  a 

associação de 13 espécies bacterianas reconhecidas mais recentemente e associadas à doença 

periodontal,  em  comparação  com  12  bactérias  já  conhecidas  como  periodontopatógenos 

clássicos,  utilizando  o  método  de  hibridização  DNA-DNA  através  da  técnica  do 

checkerboard.   Concluíram  que  as  espécies  Prevotella  tannerae,  Filifactor  alocis  e  

Phorphyromonas  endodontalis mostraram  diferença  estatisticamente  significante  entre  os 
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sítios saudáveis e com doença, devendo portanto, serem incluídas na rotina de diagnóstico da 

doença periodontal.

Dessa forma, os biofilmes subgengivais possuem uma significativa carga bacteriana 

recebida  continuamente  pelo  hospedeiro,  constituindo  reservatórios  auto-renováveis  de 

endotoxinas  (lipopolissacarídeos)  e  citocinas  (especialmente  Tromboxano  A2,  Interleucina 

1ß,  Interleucina  6  e  Fator  de  Necrose  Tumoral).  Estas  são  continuamente  liberadas  e 

contribuem para o início e perpetuação do processo inflamatório, podendo ter acesso não só 

aos tecidos periodontais circundantes, como também à circulação geral53.

De acordo com Lindhe43,  as  reações  inflamatórias  e  imunológicas  que o indivíduo 

desenvolve  contra  o  biofilme  dentário  são  as  características  predominantes  da  doença 

periodontal,  sendo essas reações desencadeadas  como uma forma de proteção aos ataques 

microbianos. 

Contudo,  essas  reações  podem  se  tornar  prejudiciais  ao  hospedeiro,  danificando 

células e as estruturas vizinhas do tecido conjuntivo. Além disso, as reações inflamatórias e 

imunológicas cuja extensão alcança níveis mais profundos do tecido conjuntivo, além da base 

do sulco, podem envolver o osso alveolar neste processo destrutivo. Portanto, tais processos 

“defensivos” podem, paradoxalmente, responder pela maior parte da lesão tecidual observada 

na doença periodontal43.

Além  disso,  a  permeabilidade  característica  do  epitélio  juncional  resulta  em  um 

processo dinâmico, constituindo uma via pela qual toxinas, antígenos e enzimas derivados do 

biofilme dentário  podem penetrar e atingir  o tecido conjuntivo subepitelial.  Isto inicia  um 

ciclo  inflamatório  e  de  injúrias  teciduais  que  facilitam a entrada  de  antígenos  pelo  sulco 

gengival e exacerbam os danos50.

O processo inflamatório que ocorre na doença periodontal é complexo, sendo que uma 

das interações-chave ocorre quando uma variedade de fatores, principalmente os antígenos 

bacterianos, estimula os monócitos e outras células a produzirem interleucina1 (IL-1). Esta 

citocina  pró-inflamatória  tem,  entre  outras,  a  função  de  ativar  fibroblastos  a  produzirem 

colagenase  e  os  osteoblastos  a  se  difereciarem  em  osteoclastos.  Estes  processos  estão 

envolvidos com a destruição dos tecidos periodontais. Assim, a IL-1 é considerada um dos 

mais potentes mediadores da reabsorção óssea22, 75.

A IL-1 ativa muitos outros processos importantes, incluindo a formação aumentada de 

moléculas de adesão, a migração aumentada e a ativação de leucócitos polimorfonucleares 
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(PMNs),  a  produção  elevada  de  prostaglandinas,  aumento  de  colágeno  e  ativação  de 

reabsorção óssea26.

As  doenças  periodontais  são,  portanto,  o  resultado  da  destruição  dos  tecidos 

periodontais  pela  ação  dos  produtos  tóxicos  liberados  na  área  subgengival  pelos 

periodontopatógenos  específicos,  como  também  pela  resposta  inflamatória  desencadeada 

devido à presença de microrganismos e seus sub-produtos tóxicos. A inflamação leva então à 

produção  local  de  citocinas  e  mediadores  biológicos,  que  causam tanto  a  destruição  dos 

microrganismos, quanto do tecido sadio58. 

Atualmente, a doença periodontal tem alcançado destaque na área médica através da 

identificação, iniciada na década de 90 do século passado, de conexões ligando esta doença a 

condições sistêmicas. Não mais somente com estas condições sistêmicas interferindo no curso 

da doença periodontal como fatores modificadores, mas com a periodontite podendo interferir 

em doenças e condições sistêmicas tais como doenças respiratórias, diabetes, assim como de 

doenças cardiovasculares e aterosclerose53. 

Assim, serão descritos a seguir as considerações gerais a respeito da aterosclerose e 

posteriormente a associação destas duas entidades patológicas.

2.2 ATEROSCLEROSE – CONSIDERAÇÕES GERAIS

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes anualmente em todo o 

mundo1.  Estudos  epidemiológicos  têm mostrado  que  houve  um aumento  no  número  das 

doenças cardiovasculares durante o século XIX e XX, sendo este aumento atribuído, em parte, 

ao fato de a expectativa de vida na maioria da população mundial ter aumentado ao longo dos 

anos.

Os fatores de risco clássicos que predispõem às doenças cardiovasculares incluem os 

constitucionais, sendo eles a idade, o sexo e a genética; e os não-genéticos, hiperlipidemia, 

hipertensão, tabagismo e diabetes14, 77. Apesar disso, estima-se que grande parte dos pacientes 

com complicações ateroscleróticas não têm algum fator de risco estabelecido78, 59.

 Dentre as alterações cardiovasculares, a aterosclerose é a mais prevalente, sendo o 

principal fator causal na patogênese da doença arterial coronária, de doença cerebrovascular e 

da  vasculopatia  periférica  nos  membros  inferiores53.  Moriguchi  e  Vieira51 caracterizam  a 
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aterogênese como um processo dinâmico e progressivo que se inicia nos primeiros anos de 

vida e cujas manifestações clínicas ocorrem, em sua maioria, após a meia idade.

Corrado e colaboradores14 enfatizam que a aterosclerose é uma doença de alto custo e 

suas complicações correspondem à maior causa de morte nos países industrializados. Dessa 

forma, o reconhecimento precoce de condições que causem a doença arterial coronária tem 

sido de grande relevância clínica.

A aterosclerose é caracterizada por lesões na camada íntima dos vasos de médio e 

grande calibre,  denominadas ateromas ou placas ateromatosas,  que invadem e obstruem o 

lúmen vascular  e  enfraquecem a média subjacente.  As estrias  gordurosas compreendem a 

lesão inicial da aterosclerose, sendo compostas por células espumosas, que são macrófagos 

repletos  de  lipídios64.  O  acúmulo  das  células  espumosas  leva  à  formação  da  placa 

ateromatosa, composta por um núcleo lipídico envolto por uma cápsula fibrosa, sendo esta, a 

tentativa do organismo em isolar produtos tóxicos e estabilizar este processo. A progressão 

dessa condição, com a ruptura da placa, pode desencadear eventos repentinos como trombose, 

infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral.

As placas ateromatosas surgem primariamente nas artérias elásticas (aorta, carótidas e 

ilíacas)  e  nas  artérias  musculares  de  grande  e  médio  calibres  (coronárias  e  poplíteas).  A 

doença aterosclerótica  sintomática  acomete  mais  freqüentemente  as artérias  que irrigam o 

coração, o cérebro, os rins e as extremidades inferiores. Infarto do miocárdio, infarto cerebral, 

aneurismas  da  aorta  e  doença  vascular  periférica  são  as  principais  conseqüências  da 

aterosclerose64.

Conforme Scannapieco e Genco67, a lesão inicial aterosclerótica se origina de injúria 

endotelial resultando em um processo inflamatório crônico na artéria. A ativação e migração 

de monócitos nos tecidos subjacentes promovem a liberação de enzimas hidrolíticas, citocinas 

e fatores de crescimento,  os quais  induzem um perigo futuro,  levando à necrose focal.  O 

acúmulo de lipídios é uma característica deste processo e em estágios posteriores, a placa 

ateromatosa  é  envolvida  por  uma  capa  fibrosa.  Neste  local,  esta  pode  erodir  e  romper, 

originando a formação de trombos e a oclusão da artéria, resultando em infarto.

Atualmente  a  aterosclerose  tem sido  considerada  como  uma  resposta  inflamatória 

crônica da parede arterial, iniciada por lesão do endotélio. Segundo Epstein28 e Armitage4, a 

injúria  ou  disfunção  endotelial  pode  ser  causada  por  uma  variedade  de  fatores  incluindo 
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lipoproteínas de baixa densidade (LDL) oxidadas,  radicais  livres oriundos do cigarro e da 

hipertensão e agentes infecciosos e seus produtos.  

Para  Santos  Filho66,  a  infecção  e  inflamação  são  dois  novos fatores  de  risco  para 

doença arterial  aterosclerótica  por ativar  citocinas  inflamatórias  como a IL-1 e o fator de 

necrose tumoral (TNF). Essas estimulam monócitos, lesam o endotélio, aumentam a adesão 

plaquetária, reduzem a antitrombina III e afetam o sistema fibrinolítico.

Segundo Becker7, os processos inflamatórios desempenham papel importante em todas 

as etapas da aterosclerose. A maior parte da formação de trombos arteriais coronarianos que 

causam  infarto  agudo  do  miocárdio  ocorre  devido  a  um  rompimento  físico  da  placa 

aterosclerótica.   

O estabelecimento da lesão inicial necessita da interação entre as células endoteliais e 

os monócitos circulantes através da liberação de quimiocinas pelas células endoteliais e da 

expressão  aumentada  das  proteínas  de  adesão  nessas  células.   As  células  T  produzem 

citocinas, tais como o TNF, Interleucina 6 (IL-6) e Interferon γ (IFN-γ), que estimulam as 

células  endoteliais  e  ativam os  macrófagos,  que  se  tornam repletos  de LDL oxidada.  As 

metaloproteinases, também envolvidas nas fases posteriores, promovem o enfraquecimento da 

placa pela degradação do colágeno localizado na capa fibrosa ou na borda da lesão43, 77. 

Os  agentes  infecciosos  podem  também  acentuar  a  formação  e  progressão  da 

aterosclerose por promoverem o aumento de estímulos  inflamatórios.  As infecções agudas 

podem alterar a hemodinâmica vascular, bem como os sistemas de coagulação e fibrinolítico 

nas paredes vasculares, podendo originar eventos isquêmicos. As infecções extra vasculares 

crônicas como a gengivite, bronquite, prostatite podem aumentar a produção extra vascular de 

citocinas  inflamatórias  que  aceleram  a  evolução  de  lesões  ateroscleróticas  distantes.  As 

infecções  intravasculares  também  promovem  aumento  inflamatório  que  aceleram  a 

aterogênese43. 

Diversos estudos encontraram bactérias como Chlamydia pneumoniae, P. gingivalis,  

P. intermedia e T. forsythia em placas ateromatosas13,  29,  34,  38,  40,  54. De acordo com Libby42, 

estes microrganismos podem liberar endotoxinas (lipopolissacarídeos) e proteínas do choque 

térmico  que  estimulam  a  produção  de  citocinas  inflamatórias  pelas  células  endoteliais  e 

musculares, com aumento do infiltrado inflamatório e imunológico. No entanto, os estudos 

são bastante controversos no que concerne ao papel de infecção em geral no desenvolvimento 

da aterosclerose.
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O  estudo  realizado  por  Prasad59  buscou  responder  à  hipótese  de  que  infecções 

ocasionadas  por  diversos  patógenos,  ou seja,  a  carga de infecção a  qual  o indivíduo está 

exposto, pode contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose coronária por ocasionarem 

injúria endotelial. Para tanto, 375 pacientes foram submetidos a exames angiográficos e da 

função vascular. E ainda, foram analisados os níveis séricos da imunoglobulina-G (IgG) para 

o citomegalovírus,  Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori,  vírus Hepatite A e vírus do 

Herpes Simples-1 (HSV-1). Concluíram que o número positivo de anticorpos IgG positivos 

para múltiplos patógenos (carga de infecção) é um fator de risco independente para a presença 

e severidade de aterosclerose coronária e disfunção endotelial em uma população de pacientes 

submetidos à angiografia coronariana.

Corroborando a pesquisa de Prasad59, Espinola-Klein e colaboradores28, realizaram um 

estudo  prospectivo  para  avaliar  o  efeito  da  carga  de  infecção  sobre  a  progressão  de 

ateroscleroses carotídeas. Após os ajustes para sexo, idade, fatores de risco cardiovasculares e 

os  índices  de  proteína  C-reativa  ultra-sensível,  os  autores  encontraram que  o  número  de 

patógenos ao qual o indivíduo está exposto contribui, independente desses outros fatores, para 

a progressão da aterosclerose de carótida.

Contudo,  Rothenbacher65 através  de  um estudo caso-controle  utilizando  análise  de 

regressão logística multivariável, concluiu que as evidências sorológicas de anticorpos para 

diversas bactérias (carga de infecção) não corresponde a um fator de risco independente para 

a aterosclerose e doença coronariana.

Corrado e colaboradores14, realizaram um acompanhamento longitudinal de 5 anos em 

pacientes com estágios iniciais de ateroscleroses carotídeas. 668 sujeitos foram divididos em 3 

grupos  de  acordo  com  a  espessura  das  camadas  íntima  e  média.  Os  fatores  de  risco 

tradicionais foram investigados e uma análise laboratorial foi realizada para obter os dados 

referentes aos marcadores inflamatórios estudados e aos anticorpos para algumas bactérias. 

Após  a  análise  multivariável  concluíram que,  além dos  fatores  de  risco  cardiovasculares 

tradicionais, os marcadores da inflamação e infecção parecem influenciar significativamente a 

ocorrência  de  eventos  cardiovasculares  e  cerebrovasculares  em  pacientes  com  lesões  de 

carótida assintomáticas.  



Revisão da Literatura        28

2.3  ASSOCIAÇÃO  ENTRE  AS  DOENÇAS  PERIODONTAIS  E  A 

ATEROSCLEROSE

Tem sido observado e registrado no campo da medicina periodontal o relacionamento 

entre  doenças  periodontais  e  certas  condições  sistêmicas  como  osteoporose,  diabetes, 

imunodeficiência  e  imunossupressão,  as  quais  podem  aumentar  o  risco  para  o 

desenvolvimento de doenças periodontais.  Entretanto, até bem pouco tempo, pouca atenção 

tinha sido dada para esclarecer que papel as infecções orais crônicas, incluindo a periodontite, 

poderiam  exercer  sobre  a  saúde  sistêmica.   Esses  efeitos  seriam  o  desenvolvimento  de 

doenças  respiratórias,  parto  prematuro  de  crianças  com baixo  peso,  acidentes  cerebrais  e 

distúrbios cardiovasculares31.

Recentes evidências têm sugerido que infecções, como a doença periodontal, podem 

atuar  no  desenvolvimento  da  aterosclerose,  já  que  a  inflamação  e  a  infecção  constituem 

marcos fundamentais da periodontite. 

De acordo com Scannapieco e Genco67, alguns possíveis mecanismos podem operar na 

explicação da associação entre a infecção periodontal e aterosclerose. Eles incluem o efeito 

direto de agentes  infecciosos  na formação do ateroma;  efeitos  indiretos  pela  liberação  de 

mediadores  inflamatórios;  predisposição  genética  comum  para  doença  periodontal  e 

aterosclerose; e fatores de risco em comum às doenças. 

Segundo  Amabile  e  colaboradores1,  a  periodontite  pode  influenciar  diretamente  o 

início da doença arterial coronariana, iniciando reações auto-imunes ou gerando bacteremias. 

Pode ainda atuar como co-fator na sua progressão por promover o aumento de mediadores 

inflamatórios que aceleram as lesões ateroscleróticas existentes.

Os dois caminhos de ligação mais aparentes seriam através da liberação de altos níveis 

de mediadores inflamatórios, os quais têm papel fundamental no desenvolvimento de lesões 

ateroscleróticas e eventos tromboembolíticos, conforme descritos nos tópicos anteriores, e da 

hipótese de formação de um trombo bacteriano. Segundo Armitage4 e Herzberg37, a agregação 

de plaqueta no interior dos vasos pode ser causada por colágeno e trombina, bem como por 

dois microrganismos encontrados na cavidade oral,  Streptococcus sanguinis e  P. gingivalis. 

Estes  microrganismos  periodontopatogênicos  e  seus  produtos  podem  cair  na  corrente 

sangüínea,  sendo levados  para áreas  distantes  do organismo,  onde  poderão desenvolver  e 
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acentuar  lesões  vasculares,  responsáveis  pelo  desenvolvimento  de  complicações 

cardiovasculares.

Diversos estudos têm sido realizados em busca da associação entre doença periodontal 

e doença cardiovascular, na tentativa de se definir qual o real papel das infecções periodontais 

na origem e na progressão da aterosclerose como os estudos de Seinost e colaboradores68, 

Pussinen  e  colaboradores62,  Lalla  e  colaboradores41,  Taylor-Robinson  e  colaboradores74 e 

Czerniuk e colaboradores17. 

Estudos  in vitro têm sugerido que a bactéria  P. gingivalis  pode ter  relação com a 

aterogênese  porque pode  invadir  células  endoteliais24;  os  lipopolissacarídeos  induzem 

moléculas de adesão celular e a produção de citocinas pelas células endoteliais16; e a resposta 

imune  e  reação  cruzada  para  as  proteínas  do  choque  térmico  60  podem  também  estar 

envolvidas  tanto  na  periodontite  como  na  aterosclerose30.  A  presença  de  altos  níveis  de 

anticorpos  séricos  para  periodontopatógenos  em  pacientes  com  infarto  do  miocárdio 

comparados com controles também tem sido documentada47.

Com relação à inflamação,  os níveis  séricos de proteína C-reativa (PCR) têm sido 

usados como marcadores de risco para doenças cardiovasculares57 e vários relatos na literatura 

mostram  que  a  proteína  C-reativa  também  está  elevada  em  pacientes  com  doença 

periodontal52, 63, 15.

A proteína C-reativa é uma das proteínas da fase aguda da inflamação produzida pelo 

fígado durante a presença de reações inflamatórias presentes no organismo. Essas proteínas 

aumentam de forma proporcional à intensidade da agressão e da destruição tecidual25.

De acordo com D’aiuto19,  pacientes com periodontite  severa possuem aumento nos 

níveis séricos de mediadores inflamatórios como fibrinogênio, IL-1, IL-6, proteína C-reativa e 

leucocitose moderada quando comparados com indivíduos sem a doença.

Conforme Persson e colaboradores58, esses mediadores inflamatórios principalmente a 

IL-1,  IL-6 e  o  TNF-α liberados  na periodontite  apresentam a capacidade  de estimular  as 

células  hepáticas  a  produzirem proteína  C-reativa.  Assim,  é  esperado que na vigência  da 

doença periodontal níveis séricos mais elevados de PCR sejam encontrados.

Contudo,  poucos são os trabalhos  que buscam estabelecer  associação entre  doença 

periodontal e aterosclerose através da presença de bactérias periodontopatogênicas cultiváveis 

em  placas  ateromatosas  e,  nenhum  estudo  na  literatura  buscou  a  presença  de  bactérias 

periodontais não-cultiváveis em placas ateromatosas. 
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O estudo de Padilla e colaboradores54, do tipo transversal, obteve amostras do biofilme 

subgengival e de placas ateromatosas de 12 pacientes com periodontite crônica e aterosclerose 

da carótida ou dos membros inferiores. Foi realizado o cultivo bacteriano e a técnica da PCR 

nas  9  amostras  onde  houve  crescimento  de  bactérias.  Nessas  9 amostras  do  biofilme 

subgengival  foram encontrados  periodontopatógenos.  Uma amostra  de carótida  e outra de 

tíbia mostraram o crescimento e a presença do Aa, o qual também estava presente no biofilme 

dos  mesmos  pacientes.  Sugeriu-se  a  relação  entre  bactérias  periodontais  e  o  processo  de 

doença ateromatosa, tendo em vista a presença do  Aa no biofilme subgengival e em placas 

ateromatosas, contudo não foi possível obter associações estatísticas pelo tamanho reduzido 

da amostra. 

Ishihara e colaboradores38 realizaram um estudo transversal cujo objetivo foi detectar a 

associação de doença periodontal com a presença de DNA bacteriano em placas de artérias 

coronarianas.  A  amostra  do  estudo  foi  composta  por  51  pacientes  com  necessidade  de 

remoção da placa ateromatosa. Foram obtidas amostras de ateroma e biofilme subgengival, as 

quais  foram  analisadas  através  da  técnica  da  PCR.  A  análise  estatística  mostrou  que  a 

detecção de  P.gingivalis (54,9% em bolsas periodontais e 21,6% em ateromas) e  C. rectus 

(37,3%  e  15,7%,  respectivamente)  nas  placas  ateromatosas  esteve  significativamente 

correlacionada  com  a  colonização  destes  microrganismos  nos  sítios  subgengivais.  Estes 

autores  apóiam  a  hipótese  de  que  bactérias  associadas  à  doença  periodontal  podem 

desenvolver um papel de forma direta ou indireta na progressão de ateromas. 

Para  identificar  microrganismos  orais  em  placas  ateromatosas,  oriundos  de 

bacteremias,  Haraszthy  e  colaboradores34 utilizaram a  técnica  da  PCR,  onde  44% dos  50 

espécimes foram positivos para as bactérias periodontais. A T. forsythia foi a mais prevalente 

(30%), seguido por P.gingivalis (26%), Aa (18%) e P. intermedia (14%). 

Kozarov  e  colaboradores40 concluíram  que  as  bactérias  presentes  em  placas 

ateromatosas ali se instalam através da interação tecidual. O que os permitiu chegar a essa 

conclusão foi a utilização de uma técnica mais sensível, a PCR quantitativa. Através dela foi 

possível  obter  dados suficientes  das amostras  para estimar  não apenas a  prevalência,  mas 

também proporções de cada espécie. Neste estudo, a maior prevalência, em indivíduos mais 

velhos, foi de P. gingivalis (88,8%).

Dentre as pesquisas que objetivaram encontrar bactérias periodontopatogênicas apenas 

em placas ateromatosas está o estudo transversal realizado por Chiu13. Foram estudados 33 
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espécimes,  através  de técnicas  imunológicas  e histológicas.  Dentre  vários microrganismos 

pesquisados, foram encontrados  P.gingivalis  em 42% de placas ateromatosas,  S. sanguinis  

(12%), C. pneumoniae, citomegalovírus e HSV-1. A presença destes microrganismos esteve 

associada com formação de trombos e úlceras nas placas ateromatosas. Os mesmos foram 

encontrados em áreas próximas a infiltrados inflamatórios e de apoptose. 

Em concordância com Chiu13, Fiehn e colaboradores29 encontraram em todas os 24 

espécimes de carótidas e femorais analisados através da PCR, DNA de bactérias periodontais, 

sendo a P. intermedia a mais prevalente (100%). Contudo, na observação das culturas obtidas 

não  houve nenhum crescimento  bacteriano,  ou  seja,  não  foi  encontrado  DNA bacteriano 

viável para crescimento.

Cairo e colaboradores9 não puderam estabelecer nenhuma associação entre a doença 

periodontal e a aterosclerose. Neste estudo caso-controle, o grupo teste foi composto por 26 

pacientes dentados e o grupo controle por 26 pacientes edentados que necessitavam realizar 

cirurgia  de  endartarectomia  de  carótida.  Foram obtidas  amostras  do  biofilme  subgengival 

(grupo  caso)  e  de  placas  ateromatosas  (dois  grupos).  O  DNA  de  pelo  menos  um 

periodontopatógeno foi encontrado no biofilme subgengival, mas nenhum foi identificado nas 

amostras de carótida, através da técnica da PCR. 

No entanto, de acordo com Chen e colaboradores12, a periodontite pode estar associada 

ao aumento do risco de doença arterial periférica (PAD), que é ocasionada pela aterosclerose. 

Os autores realizaram um estudo caso-controle  com 25 indivíduos  com PAD e 32 sem a 

doença, emparelhados pela idade, gênero e hábito de fumar. A técnica da PCR foi utilizada 

para identificar patógenos periodontais, além de serem analisados o estado periodontal e os 

níveis  séricos  de  anticorpos  IgG  para  os  periodontopatógenos  e  de  algumas  citocinas 

inflamatórias. P. gingivalis, T. denticola, Aa e P.intermedia foram encontradas em 32%, 32%, 

4% e 1% dos ateromas,  respectivamente.  Foi  realizada  a  análise  multivariada,  e,  após  os 

ajustes, os autores encontraram 5.45 vezes mais chance de a periodontite ocasionar PAD. 
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3  OBJETIVOS

 “Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do 
SENHOR, como as águas enchem o mar.” 

(Habacuque 2:14)
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3.1 OBJETIVO GERAL

Detectar  bactérias  periodontopatogênicas  cultiváveis  e  não  cultiváveis  em  placas 

ateromatosas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Determinar  a  prevalência  de  bactérias  periodontopatogênicas  cultiváveis  e  não 

cultiváveis em placas ateromatosas.

-  Buscar  fatores  associados  à condição  periodontal,  a  episódios de bacteremia  e  à 

condição  geral  dos  participantes  em  relação  a  periodontopatógenos  nas  placas 

ateromatosas.

- Caracterizar o perfil dos participantes a partir da presença de bactérias cultiváveis e 

não cultiváveis em placas ateromatosas.
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4  METODOLOGIA

 

“Dedique à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos 
às palavras que dão conhecimento.”

(Provérbios 23:12)

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho caracteriza-se por ser um estudo observacional do tipo seccional.



Metodologia      35

4.2 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi  realizado nos seguintes  hospitais:  Natal  Hospital  Center,  Hospital  do 

Coração, Incor-Promater, Casa de Saúde São Lucas e Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL). Os pacientes da pesquisa foram examinados no leito da enfermaria após realizarem 

a cirurgia eletiva de angioplastia com implante de stent, endartarectomia ou bypasse.

4.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA

Este estudo foi composto de indivíduos que apresentaram o diagnóstico de aterosclerose 

nas  artérias  carótidas,  coronarianas  ou  femorais,  sendo  tratados  cirurgicamente  através  da 

angioplastia com implante de stent, endartarectomia ou bypasse, nos hospitais referidos acima e 

que,  mediante  assinatura  de  um  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido  (ANEXO  I), 

aceitaram que fossem feitos os exames periodontais necessários.

4.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Pacientes  com  diagnóstico  de  aterosclerose,  tratados  cirurgicamente  através  da 

angioplastia com implante de stent, endartarectomia ou bypasse.

4.3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Pacientes muito debilitados, cujos fragmentos de placa ateromatosa não puderam ser 

coletados ou não se pôde realizar o exame periodontal e ainda nos casos onde não se obteve 

fragmentos de placa ateromatosa nos filtros para proteção distal durante a angioplastia.

4.3.3 AMOSTRAGEM
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A amostra desse estudo foi constituída de 30 indivíduos.

4.3.3.1 Cálculo da amostra

O cálculo da amostra teve como base a prevalência de bactérias periodontopatogênicas 

em placas ateromatosas. Tendo em vista a variabilidade relatada na literatura a respeito desta 

prevalência, foi realizada uma revisão sistemática com o objetivo de determiná-la. Portanto, 

após a realização deste estudo, a prevalência utilizada para o cálculo da amostra baseou-se no 

estudo de Kozarov e colaboradores40, por ter sido o estudo com maior qualidade. 

Diante  desses  dados,  calculou-se  o  tamanho  da  amostra  inicial  para  um  estudo 

seccional, com base na maior prevalência relatada por Kozarov e colaboradores40, 88,8%, com 

nível de confiança de 95%, através do teste de hipótese bicaudal com poder de 85%, resultando 

no número de 21 indivíduos.

Após  a  obtenção  da  amostra  inicial,  esta  foi  analisada  em  relação  à  sua 

representatividade e, para se permitir uma dispersão dos dados, a amostra foi finalizada em 30 

participantes.

A amostra foi selecionada intencionalmente, de acordo com a demanda espontânea dos 

usuários. 

4.4 COLETA DE DADOS

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a entrevista estruturada, o 

exame clínico periodontal e a coleta da placa ateromatosa.

4.4.1 ENTREVISTA
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Todos os participantes voluntários foram convidados a responder, mediante entrevista, 

um  questionário  (ANEXO  II)  aplicado  pela  pesquisadora  com  o  intuito  de  identificar 

possíveis fatores associados/relacionados com a presença/ausência de bactérias periodontais 

em placas ateromatosas. Os fatores foram divididos em três categorias: associados à condição 

periodontal; associados a episódios de bacteremias; associados à condição de saúde em geral, 

conforme descritos nos quadros de variáveis. Estes fatores podem ajudar a explicar a presença 

ou ausência dos periodontopatógenos nas placas ateromatosas.

4.4.2 EXAME PERIODONTAL

Os pacientes  foram submetidos  ao exame clínico  periodontal,  com o intuito  de se 

determinar a condição de saúde/doença do periodonto.

O exame clínico periodontal foi realizado por um único operador, utilizando a sonda 

periodontal manual Goldman/Fox Williams (TRINITY, São Paulo, Brasil), a fim de se obter 

os  valores  de  profundidade  de  sondagem,  recessão  gengival  e  o  índice  de  sangramento 

gengival.

4.4.2.1 Calibração do examinador:

A padronização de critérios diagnósticos é de extrema importância na realização da 

pesquisa. Um dos requisitos para se assegurar a fidedignidade dos achados é a minimização 

de variação e erros de diagnóstico. Portanto, fez-se necessário a realização de um processo de 

calibração com o objetivo de obter a confiabilidade do estudo e verificar a reprodutibilidade 

intra-examinador. 

Para tanto, foi realizado o exame clínico periodontal de sondagem em 10 pacientes. 

Foram sondados 6 sítios de cada elemento dentário dos 10 pacientes, gerando um total de 138 

dentes e 828 sítios examinados duas vezes. 

Para análise foi obtido o coeficiente de correlação intra-classe (CCI) divididos nos 

valores  de recessão gengival  e  profundidade  de sondagem.  O valor  obtido  para  recessão 

gengival foi de 0,925 sendo considerado excelente e para a profundidade de sondagem  foi de 

0,836, considerado bom. Assim, ficou comprovada a reprodutibilidade do examinador.
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4.4.2.2 Diagnóstico de Doença Periodontal

O  diagnóstico  periodontal  realizado  foi  baseado  na  Academia  Americana  de 

Periodontia, considerando-se sítios saudáveis aqueles que não apresentam sangramento e cuja 

profundidade de sondagem seja de até 2 mm. Sítios com gengivite aqueles com profundidade 

de sondagem entre 2 e 3 mm, sem recessão e com a presença de sangramento à sodagem. Os 

casos de periodontite crônica incluíram os sítios que apresentaram perda de inserção, sendo 

classificados como periodontite crônica leve os sítios com perda de inserção de 1 a 2 mm; 

periodontite crônica moderada, perda de inserção entre 3 e 4 mm; periodontite crônica severa 

os sítios que apresentaram perda de inserção a partir de 5mm. Ainda, foram classificados de 

acordo com a extensão da doença periodontal, sendo localizada quando afetou até 30% dos 

sítios presentes, e generalizada, acima de 30% dos sítios presentes.

 

4.4.3 DIAGNÓSTICO DE ATEROSCLEROSE

O diagnóstico de aterosclerose foi baseado na realização de exame clínico, cateterismo 

e angiografia, de acordo com as diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

4.4.4 COLETA E ARMAZENAMENTO DA PLACA ATEROMATOSA

A placa ateromatosa foi obtida através dos procedimentos de bypasse, endartarectomia 

e filtros para proteção distal  usados em procedimentos para angioplastia  com implante  de 

stent. As amostras foram armazenadas em Eppendorfs estéreis (Figura 1) contendo um meio 

crioprotetor composto por TSB (Caldo de soja e tripticaseína) e DMSO (Dimetil Sulfóxido), 

sendo congeladas a -20º C, no laboratório de Microbiologia Oral da UFRN. Após a obtenção 

da amostra total, durante o período de oito meses, os  Eppendorfs  foram transportados pela 

pesquisadora para a Universidade Estácio de Sá/Rio de Janeiro, onde foi realizada a análise de 

DNA.
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Figura 1- amostra de placa ateromatosa da artéria femoral.

4.4.5 EXTRAÇÃO DE DNA BACTERIANO DAS PLACAS ATEROMATOSAS

Para a realização da extração de DNA bacteriano foi utilizado o QIAamp® DNA Mini 

Kit para 50 reações (QIagen, Valencia, Espanha)61. O protocolo de purificação e extração de 

DNA de tecidos utilizado está descrito a seguir:

1- Descongelamento da amostra a 37º C. 

2- Maceração em vidro da amostra e acréscimo de 180µl do tampão ATL (QIagen).

3- Adição de 20µl de proteinase K, agitação em vórtex e incubação a 56º C até a 

dissolução completa do tecido (2 horas). Agitação 2 a 3 vezes por hora durante a 

incubação para dispersar a amostra.

4- Centrifugação  breve  para  remoção  de  resíduos  da  tampa  do  tubo  de 

microcentrífuga (tipo eppendorff).

5- Adição de 200 µl do tampão AL (QIagen) na amostra, mistura em vórtex por 15 

segundos e incubação a 70º C por 10 minutos. Centrifugação breve para remoção 

de resíduos da tampa do tubo.

6- Adição  de  200  µl  de  etanol  (96-100%)  na  amostra,  mistura  no  vórtex  por  15 

segundos. Centrifugação breve para remoção de resíduos da tampa do tubo.

7- Aplicação  cuidadosa  da  mistura  da  etapa  6  (incluindo  o  precipitado)  para  a 

minicoluna QIAmp sem tocar a borda. Centrifugação a 8000 rpm por 1 minuto. 

Colocação da minicoluna em um tubo coletor limpo de 2ml e descarte do tubo 

contendo o filtrado.
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8- Adição  cuidadosa  de  500 µl  do  tampão  AW1 (QIagen) sem tocar  nas  bordas. 

Centrifugação a 8000 rpm por 1 minuto. Colocação da minicoluna em um tubo 

coletor limpo de 2ml e descarte do tubo contendo o filtrado.

9- Adicão de 500 µl do tampão AW2 (QIgen) sem tocar nas bordas. Centrifugação na 

velocidade máxima de 14000 rpm por 3 minutos. 

10- Colocação da minicoluna em um tubo coletor limpo de 2ml e descarte do tubo 

contendo o filtrado. Centrifugação novamente a 14000 rpm por 1 minuto.

11- Colocação do conteúdo da minicoluna em um tubo limpo e descarte do conteúdo 

filtrado. Adição de 200 µl de tampão AE (QIgen) ou água destilada. Incubação na 

temperatura ambiente por 1 minuto e então centrifugação a 8000 rpm por 1 minuto.

12- Repetição da etapa 11 e finalização do processo de extração do DNA.

Os tubos  contendo o DNA extraído  foram armazenados  a  -20º  C para  a  posterior 

realização da análise molecular.

4.4.6 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR)

Alíquotas de DNA genômico extraídos das amostras foram usadas como molde em 

protocolos  de  PCR baseado no gene  do  16S rRNA,  para  detecção  de  bactérias  em geral 

(domínio  Bacteria). Protocolos de PCR grupo-específico para detecção de membros do filo 

Synergistes (composto em sua maioria por filotipos não-cultiváveis) ou espécie-específico das 

espécies  periodontopatogênicas  Porphyromonas  ginigivalis,  Treponema  denticola  e 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans,  todos eles baseados no gene 16S rRNA, também 

foram utilizados. 

Alíquotas de 5µl do DNA extraído foram usadas em cada reação de PCR. Todas as 

reações para PCR foram feitas em 50 µl de uma mistura de reação contendo concentrações de 

1 µM de cada  primer,  5 µl de 10 X  tampão PCR (Biotools, Madrid, Espanha), 2mM de 

MgCl2,  1,25 U de Taq DNA polimerase (Fermentas,  Ontario,  Canadá) e 0,2 mM de cada 

desoxirribonucleosídeo  trifosfato  (Biotools,  Madrid,  Espanha).  Os  controles  negativos 

consistiram de água estéril ultrapura ao invés de amostras e foram incluídos com cada grupo 

de amostras analisadas.
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Os dados referentes aos primers estão descritos no quadro 1. 

Quadro 1. Descrição das bactérias pesquisadas, origem do material genético, sequência dos 
primers, tamanho dos amplicons gerados e suas respectivas referências.

Microrganismo Gene Sequência (5’ - 3’) Tamanho
Amplicon 

(bp)

Referência

Bacteria (universal) 16S rRNA GAT TAG ATA CCC TGG TAG TCC AC
CCC GGG AAC GTA TTC ACC G

602 (5)

Aggregatibacter  

actinomycetemco

mitans

16S rRNA AAA CCC ATC TCT GAG TTC TTC TTC
ATG CCA ACT TGA CGT TAA AT

557 (5)

Porphyromonas 
gingivalis

16S rRNA AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG
ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT

404 (5)

Treponema denticola 16S rRNA TAA TAC CGA ATG TGC TCA TTT 
ACA T
TCA AAG AAG CAT TCC CTC TTC 
TTC TTA

316 (5)

Synergistes species 16S rRNA AGA GTT TGA TYM TGG CTC AG
CAG GTA AGG TTC TTC GGT

980 (31)

A amplificação do DNA foi realizada em um termociclador (Mastercycler personal; 

Eppendorff, Hamburg, Alemanha) programado para cada grupo estudado, de acordo com os 

autores referenciados no quadro 1 e nos perfis de temperatura especificados abaixo.

Para o grupo dos Synergistes, a temperatura inicial de desnaturação foi de 94º C por 2 

minutos,  seguido  por  36  ciclos  na  mesma  temperatura  por  1  minuto.  A  temperatura  de 

anelamento foi de 50º C por 1 minuto, depois 72º C por 1 minuto e então 72º C por 5 minutos 

para permitir a finalização da extensão do DNA.

A reação para detecção de T. denticola e bactérias em geral (universal), a temperatura 

inicial de desnaturação foi de 95º C por 2 minutos, seguido por 36 ciclos de desnaturação na 

mesma temperatura por 30 segundos, temperatura de anelamento dos primers de 60º C por 1 

minuto, depois uma extensão a 72º C por 1 minuto e então a extensão final a 72º C por 2 

minutos seguindo o último ciclo.

Na  reação  específica  para  P.  gingivalis,  utilizou-se  uma  temperatura  inicial  de 

desnaturação de 95º C por 2 minutos, seguido por 36 ciclos de desnaturação a 94º C por 30 

segundos,  anelamento a 60º C por 1 minuto e extensão a 72º C por 2 minutos e então a 

extensão final a 72º C por 10 minutos.
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Por  fim,  a  reação  para  detecção  de  A.  actinomycetemcomitans foi  realizada  em 

temperatura  inicial  de desnaturação  de  95º  C por  30 segundos,  seguido  por  36  ciclos  de 

desnaturação à 95º C por 30 segundos, anelamento a 55º C por 1 minuto e extensão a 72º C 

por 2 minutos, seguidos de uma extensão final a 72º C por 10 minutos.

Os  controles  positivos  para  os  primers  usados  foram:  A.  actinomycetemcomitans  

(ATCC 43718); P. gingivalis (ATCC 33277); T. denticola (B1 strain, Forsyth Institute).

Os amplicons do PCR foram separados por eletroforese em um gel de agarose a 1,5%, 

corados com 0,5µg/ml de brometo de etídeo, e observados sob luz ultravioleta. A presença de 

amplicons do tamanho esperado para cada primer foi considerado como resultado positivo. 

Um padrão de DNA de 100-bp (Biotools, Valencia, Espanha) foi utilizado para servir como 

parâmetro de tamanho dos amplicons.

4.5. ELENCO DE VARIÁVEIS:

O quadro abaixo mostra a variável dependente que foi analisada no estudo.

Quadro 2: Variável dependente que foi analisada no estudo.

Tipo da Variável Definição Categoria
Presença de 

periodontopatógenos 
em placas 

ateromatosas

Presença de pelo menos 01 
microrganismo 

periodontopatogênico localizado 
em placas ateromatosas

Sim

Não

Os  quadros  3,  4  e  5  mostram  o  elenco  de  variáveis  independentes  que  foram 

analisadas no estudo.

Quadro 3: Elenco de variáveis associadas à condição periodontal

Tipo da Variável Definição Categoria
Presença de elementos 

dentários
Presença de pelo menos 1 

dente maxilar ou mandibular
Sim
Não
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Tempo de perda dos 
elementos dentários dos 

pacientes edêntulos

Há quanto tempo o indivíduo 
perdeu seu último elemento 

dentário

Anos

Presença de Periodontite

Presença de infecção crônica, 
associada a microrganismos 

anaeróbicos, que leva à 
destruição do tecido de 

suporte dentário.

Sim
Não

Severidade da 
Periodontite

Grau de destruição do tecido 
de suporte dentário.

Leve: Perda de inserção de 
1 a 2 mm

Moderada:Perda de 
inserção de 3 a 4 mm

Severa: Perda de inserção 
acima de 5 mm

Extensão da 
Periodontite

Grau de acometimento da 
destruição do tecido de 

suporte dentário.

Localizada: até 30% dos 
sítios acometidos pela 
doença periodontal.

Generalizada: acima de 
30% dos sítios acometidos.

Porcentagem de sítios 
com 5mm ou mais de 

perda de inserção clínica

Percentual de sítios sondados 
com 5mm ou mais de perda de 

inserção clínica
%

Índice de sangramento 
gengival

Porcentagem de sangramento 
gengival durante a realização 

da sondagem periodontal
%

Quadro 4: Elenco de variáveis independentes associadas a episódios de bacteremias.

Tipo da Variável Definição Categoria
Exodontia Remoção de um ou mais 

elementos dentárias até seis 
meses antes do exame 

periodontal

Sim
Não

Tratamento endodôntico Desinfecção, instrumentação e 
obturação de canais 

radiculares até seis meses 
antes do exame periodontal

Sim
Não

Tratamento periodontal Raspagem e alisamento 
corono-radicular da superfície 
dentária até seis meses antes 

do exame periodontal

Sim
Não

Quadro 5: Elenco de variáveis independentes gerais.

Tipo da Variável Definição Categoria
Gênero Características estruturais e funcionais que 

permitem distinguir os organismos macho e fêmea.
Feminino
Masculino



Metodologia      44

Idade Duração ordinária da vida. Anos de vida
Escolaridade Anos de estudos escolares Anos de estudo

Origem da placa 
ateromatosa

Artéria de onde a placa ateromatosa foi obtida. Artéria carótida
Artéria coronária
Artéria Femoral

Tratamento 
cirúrgico

Tipo de tratamento realizado de acordo com o 
diagnóstico de aterosclerose e o grau de obstrução 

arterial

Endartarectomia
Bypasse

Angioplastia com 
filtro distal

Fumo Aspirar e expirar o fumo. Sim
Não

Ex-fumante Aspirar e expirar o fumo. Sim
Não

Tempo de fumo Tempo em anos que apresentou o hábito de fumar Anos de fumo

Hipertensão
Subida de pressão a que o sangue está sujeito nas 

artérias.
Sim
Não

Diabetes mellitus

Enfermidade metabólica caracterizada pela 
hiperglicemia, resultado de defeitos na secreção de 

insulina, em sua ação, ou ambos.

Sim
Não

Uso de antibiótico
Utilização de medicamentos bactericidas ou 

bacteriostáticos que podem interferir na microbiota 
oral até seis meses antes do exame periodontal 

antimicrobianos oral; antihipertensivos.

Sim
Não

Uso de 
antihipertensi

vo

Utilização de medicação para o tratamento da 
hipertensão arterial

Sim
Não

Uso de antisséptico 
bucal

Utilização de substâncias orais bactericidas ou 
bacteriostáticas

Sim
Não

Uso de prótese 
dentária

Utilização de prótese dentária para reposição da 
estética e função oral perdidas pela ausência 

dentária.
Sim
Não

Tempo de uso da 
prótese dentária

Tempo em anos desde a primeira prótese utilizada Anos

Escovação por dia Número de vezes que o indivíduo realiza o hábito 
de escovação dentária no período de um dia

1x
2x
3x

Última visita ao 
dentista

Última vez que visitou o dentista em anos Anos

De acordo com a American Heart Association, foram considerados fumantes correntes 

todos os indivíduos que fumam ou pararam de fumar há menos de um ano. Ex-fumantes os que 

pararam de fumar há mais de um ano, e não-fumantes os que nunca fumaram ou não fumam há 

mais de cinco anos. 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertens%C3%A3o_arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insulina
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A análise  estatística  utilizada  baseou-se na estatística  descritiva,  a  fim promover  a 

caracterização  da  amostra  estudada  e  analisar  a  detecção  de  patógenos  periodontais 

específicos  em  placas  ateromatosas.  A  estatística  descritiva  também  foi  utilizada  para  a 

caracterização dos casos em que foram encontradas bactérias nas placas ateromatosas.

4.7 AVALIAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

O presente trabalho foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP/ UFRN), sendo aprovado através do parecer 280/2007.
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5 RESULTADOS

 “Pois o SENHOR é quem dá sabedoria; de sua boca 
procedem o conhecimento e o discernimento”. 

(Provérbios 2:6)
.
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Com o objetivo de promover uma melhor compreensão dos achados, os resultados da 

análise estatística foram divididos em 3 partes:

1. Caracterização da amostra: Distribuição dos dados relacionados às variáveis 

independentes do estudo.

2. Detecção  de  bactérias:  Avaliação  descritiva  da  presença  de  bactérias, 

periodontais ou não, em placas ateromatosas. 

3. Caracterização dos indivíduos que apresentaram bactérias em suas placas 

ateromatosas:  Visualização  das  características  relacionadas  aos  indivíduos 

que apresentaram bactérias em placas ateromatosas.

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A  tabela  1  mostra  a  distribuição  amostral  obtida  segundo  o  gênero,  idade  e 

escolaridade dos participantes. Para as variáveis idade e escolaridade estão presentes os dados 

referentes à média, desvio-padrão, mediana, e os quartis 25 e 75.

Tabela  1.  Distribuição  absoluta  e  percentual  de  acordo  com o  gênero  dos  participantes. 
Média,  desvio-padrão,  mediana,  Q25 e  Q75 de  acordo  com  a  idade  e  escolaridade  dos 
participantes. Natal, RN. 2008.

Gênero n %

Masculino 19 63,3

Feminino 11 36,7

Idade em anos
Média ± DP Mediana IC 95%

  
Q25 - Q75

70,60 ± 10,88 71 66,54-74,66   62,25-79,25

Média ± DP Mediana IC 95%     Q25 - Q75

Escolaridade em anos 6,43 ± 5,33 5,5 4,44-8,43     1,75-9,25

De acordo com esses dados observa-se um maior percentual de pacientes do gênero 

masculino  que  foram  submetidos  ao  tratamento  cirúrgico  da  aterosclerose.  Observa-se 
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também uma média de idade alta, sendo, a amostra em sua maioria, composta por idosos com 

poucos anos de estudo.

Em se tratando da análise referente à condição periodontal dos sujeitos participantes 

do estudo, a tabela 2 traz esses dados.

Tabela 2. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo com a presença 
de elementos dentários,  presença de doença periodontal,  severidade e extensão da mesma. 
Natal, RN. 2008.

Presença de elementos 
dentários

n %

Sim 20 66,7

Não 10 33,3

Presença de Periodontite n %

Sim
20 100

Não 0 0

Severidade da Periodontite n %

Leve
0 0

Moderada 1 5,0

Severa 19 95,0

Extensão da Periodontite n %

Localizada
7 35,0

Generalizada 13 65,0
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Com relação à presença de dentes, a maior parte dos participantes da pesquisa possuía 

pelo  menos  um  dente  nas  arcadas  superior  e/ou  inferior,  sendo,  portanto,  considerados 

pacientes  dentados.  Destes,  ou seja,  de um total  de 20 pacientes,  todos  possuíam doença 

periodontal,  sendo quase a  totalidade  classificada  como portadora  de periodontite  crônica 

severa, por possuir perda de inserção clínica maior ou igual a 5 mm. Com relação à extensão 

da  doença  periodontal,  a  maioria  dos  pacientes  possuía  doença  periodontal  crônica 

generalizada, afetando mais de 30% dos sítios presentes. 

A tabela 3 mostra a média, desvio-padrão, mediana, e os quartis 25 e 75 relacionados à 

porcentagem de sítios sondados que apresentaram 5mm ou mais de perda de inserção clínica 

dos pacientes dentados e ao tempo de perda dos elementos dentários dos pacientes edentados. 

 

Tabela 3. Distribuição da média, desvio-padrão, mediana, Q25 e Q75 da amostra estudada de 
acordo com o percentual do número de sítios com 5 mm ou mais de perda de inserção clínica, 
índice de sangramento gengival e o tempo de perda dos elementos dentários dos pacientes 
edentados. Natal, RN. 2008.

No que concerne ao percentual de sítios periodontais que apresentaram 5 mm ou mais 

de perda de inserção clínica pôde-se constatar que mais da metade dos sítios possuía perda de 

inserção de 5mm ou mais, corroborando os dados acima relatados relacionados à presença e 

severidade  da  doença  periodontal.  Além  disso,  observou-se  que  o  sangramento  gengival 

durante a sondagem periodontal esteve presente em uma grande porcentagem dos sítios. Já em 

Sítios ≥ 5mm perda inserção clínica
n Média ± DP Mediana IC 95% Q25 - Q75

20 54,85 ± 35,18 51 38,38-71,31 20,92-93,87

Tempo de perda dos elementos 
dentários

n Média ± DP Mediana IC 95% Q25 - Q75

10 28,20 ± 18,26 25 15,13-41,26      10- 50

Índice de sangramento gengival
n Média ± DP Mediana IC 95% Q25 - Q75

20 32,85 ± 21,55 30 22,76-42,94 21,25-49,03
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relação ao tempo em que o paciente perdeu seu último dente, percebe-se um tempo médio de 

10 anos de pacientes edêntulos.

As variáveis independentes relacionadas a episódios de bacteremia, as quais poderiam 

provocar a migração das bactérias periodontais através da corrente sanguínea, estão descritas 

na Tabela 4.

Tabela 4. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo a realização de 
tratamento endodôntico, exodontia e tratamento periodontal. Natal, RN. 2008.

A  maior  parte  dos  pacientes  relatou  que  não  havia  realizado  nenhum  tratamento 

endodôntico  e  periodontal  como  também exodontia  nos  últimos  seis  meses,  teoricamente 

apresentando  um  baixo  risco  de  difusão  de  bactérias  periodontais  através  da  corrente 

sangüínea por esses procedimentos.

A seguir  a  tabela  5  mostra  a  associação  entre  a  origem da placa  ateromatosa  e  o 

tratamento cirúrgico realizado.

n %
T. Endodôntico

Sim 11 36,7
Não 19 63,3

Exodontia
Sim 7 23,3
Não 23 76,7

T. Periodontal
Sim 4 13,3
Não 26 86,7
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Tabela 5. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo a origem da placa 
ateromatosa e o tratamento cirúrgico. Natal, RN. 2008.

ORIGEM DA PLACA ATEROMATOSA

CIRURGIA

Carótida

n             %

     Coronariana                       Femoral        

     n                %                 n                 %       

           TOTAL

       n                     %

Endartarectomia 2 100 0 0 0 0 2 6,7

Bypasse 0 0 0 0 17 100 17 56,7

Angioplastia  c/ 
filtro

6 54,5 5 45,5 0 0 11 36,7

TOTAL 8 26,7 5 16,7 17 56,7 30 100

No que concerne à origem da placa ateromatosa, ou seja, a localização das artérias de 

onde foram removidas as amostras ateroscleróticas, observa-se uma predominância da artéria 

femoral  em relação  às  artérias  carótidas  e  coronarianas.  Conseqüentemente,  o  tratamento 

cirúrgico mais realizado foi o bypasse,  por ser o tipo de tratamento realizado nas artérias 

femorais.

Já os dados relacionados ao uso do tabaco estão detalhados na tabela 6.

Tabela 6. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo o uso do tabaco. 
Média, desvio-padrão, mediana, Q25 e Q75 de acordo com o tempo de uso do tabaco. Natal, 
RN. 2008.

n %
Fumante

Sim 11 36,7
Não 19 63,3

Ex-fumante
Sim 6 20,0
Não 24 80,0

Tempo fumo Média ± DP          Mediana    IC 95%             Q 25 - Q75

39,39 ± 14,82             42 32,02-46,76               30 -50

Os pacientes fumantes e ex-fumantes quando somados constituíram maioria entre os 

participantes da pesquisa. Foram considerados  fumantes  correntes todos os indivíduos que 

fumam ou pararam de fumar há menos de um ano, ex-fumantes os que pararam de fumar há 

mais de um ano, e não-fumantes os que nunca fumaram ou não fumam há mais de cinco anos. 

Tanto os fumantes quanto os ex-fumantes fizeram uso do tabaco por um longo período.
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Com relação ao percentual de pacientes que possuíam hipertensão e diabetes mellitus, 

os dados são apresentados na tabela 7.

Tabela 7. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo a presença de 
hipertensão, diabetes mellitus e doença renal. Natal, RN. 2008.

n %
Hipertensão

Sim 23 76,7
Não 7 23,3

Diabetes mellitus 
Sim 14 46,7
Não 16 53,3

Os resultados  mostram que a  hipertensão  arterial  esteve presente  em mais  de dois 

terços da amostra, contudo a menor parte foi constituída de pacientes diabéticos.

Os  dados  relacionados  ao  uso  de  antibiótico  e  antihipertensivo  estão  descritos  na 

tabela 8. 

Tabela 8. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo com a utilização 
de antibiótico e antihipertensivo. Natal, RN. 2008.

n %
Antibiótico

Sim 21 70,0
Não 9 30,0

Antihipertensivo
Sim 24 80,0
Não 6 20,0

Da  mesma  forma,  o  uso  de  antihipertensivo  esteve  presente  na  maior  parte  dos 

participantes, juntamente com o uso de antibiótico nos últimos seis meses, tendo em vista ser 

protocolo do HUOL a prescrição de antibiótico antes da realização do bypasse, cirurgia essa 

mais realizada nos participantes da pesquisa.

Por fim, foram obtidos dados que relacionam o uso de antisséptico bucal, o tempo e o 

uso de prótese dentária, o número de escovação dentária/dia e a última visita ao dentista. As 

informações referidas encontram-se na tabela 9.
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Tabela 9. Distribuição absoluta e percentual da amostra estudada de acordo com utilização de 
antisséptico bucal, uso de prótese dentária e número de escovação/dia. Média, desvio-padrão, 
mediana, Q25 e Q75 de acordo com o tempo de uso da prótese e última visita ao dentista. Natal, 
RN. 2008.

n %
Antisséptico 
bucal

Sim 4 13,3
Não 26 86,7

Prótese dentária
Sim 23 76,7
Não 7 23,3

Escovação/dia
1x 10 33,3
2x 14 46,7
3x 6 20,0

Tempo uso 
prótese-anos

Média ± DP          Mediana      IC 95%             Q 25 - Q75

24,04 ± 14,17            20   17,91-30,17               15 - 30

Última visita 
dentista-anos

Média ± DP         Mediana      IC 95%             Q 25 - Q75

6,27 ± 8,43                2,5    3,12-9,42                   0 - 10

Observa-se  que  a  maior  parte  dos  participantes  da  pesquisa  não  fazia  uso  de 

antisséptico bucal.  Em relação à prótese dentária mais de dois terços relataram utilizá-la, por 

vários anos. Constatou-se uma pobre higiene oral  dos participantes da pesquisa, dos quais 

33,3% relataram escovar os dentes apenas 1 vez ao dia e apenas 20,0% disseram escovar os 

dentes 3 vezes ao dia. Em se tratando de visitas ao dentista, a média em anos da última visita 

foi de 6,27, portanto um longo período sem os cuidados odontológicos.

5.2 DETECÇÃO DE BACTÉRIAS

Em relação  à  variável  dependente  presença  de  bactérias  periodontopatogênicas  em 

placas  ateromatosas,  não  foram  detectadas  as  espécies  bacterianas  periodontopatogênicas 

pesquisadas,  Porphyromonas  ginigivalis,  Treponema  denticola  e  Aggregatibacter  

actinomycetemcomitans, assim  como  o  filotipo  não-cultivável  Synergistes,  em  placas 

ateromatosas.
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Logo,  nenhuma  associação  entre  a  presença  de  bactérias  periodontopatogências 

cultiváveis ou não pode ser estabelecida com os fatores pesquisados e que poderiam explicar 

sua presença nas placas ateromatosas.

No entanto, foram encontradas 4 amostras positivas para o grupo de bactérias em geral 

(domínio Bacteria), representando 13,3% do total da amostra positiva para bactérias. A figura 

2 mostra a prevalência de bactérias detectadas em placas ateromatosas. 

Figura 2. Distribuição percentual da presença de bactérias nas placas ateromatosas analisadas. 
Natal, RN. 2008.

86,7%

13,3%

Presença de
bactérias

Ausência de
bactérias

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUE APRESENTARAM 

BACTÉRIAS EM SUAS PLACAS ATEROMATOSAS

Do total de quatro participantes da pesquisa que apresentaram a presença de bactérias 

nas  placas  ateromatosas,  três  foram  do  gênero  masculino  (75%),  com  idade  superior  a 

sessenta anos, e apenas um do gênero feminino com a idade de cinqüenta e cinco anos. 

Com relação à presença de doenças sistêmicas, dois pacientes eram diabéticos e os 

quatro  apresentavam hipertensão.  Apenas  um relatou  nunca  ter  fumado,  sendo  os  outros 

fumantes ou ex-fumantes por um longo período.

Em  se  tratando  das  artérias  de  onde  foram  removidos  os  fragmentos  de  placa 

ateromatosa, duas amostras consistiram de carótida, sendo uma obtida através da cirurgia de 

angioplastia  e a outra obtida através de endartarectomia.  As outras duas foram obtidas da 

artéria femoral pela realização do procedimento de bypasse.

No que concerne as características relacionadas à condição bucal, do total de quatro, 

três  participantes  eram  dentados,  sendo  dois  portadores  de  periodontite  crônica  severa 
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generalizada  e  um  de  periodontite  crônica  severa  localizada.  Nenhum  deles  relatou  a 

realização de procedimentos associados a possíveis episódios de bacteremia, como tratamento 

endodôntico,  exodontia  nos  últimos  seis  meses  ou  algum  procedimento  cirúrgico 

odontológico.  Apenas  um  relatou  realizar  bochechos  diários  com  antisséptico  bucal  há 

aproximadamente sete anos, e dois eram usuários de próteses dentárias.
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6 DISCUSSÃO

“ Deus é a minha salvação;terei confiança e não 
temerei. O SENHOR, sim, o SENHOR é a minha força 

e o meu cântico; ele é a minha salvação!” 
(Isaías 12:2)
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Estudos  recentes  têm sugerido  que  a  doença  periodontal  pode  ter  uma  importante 

função no desenvolvimento da aterosclerose17,  41,  62,  68,  74,  já que a inflamação e a infecção 

constituem  características  fundamentais  da  doença  periodontal,  estando  a  aterosclerose 

estritamente relacionada com esses dois fatores14. Contudo, evidências completas ainda não 

foram estabelecidas com relação a esse tema e estudos têm sido publicados questionando essa 

possível associação9, 37.

De acordo com Scannapieco e Genco67, alguns possíveis mecanismos podem operar na 

explicação da associação entre a infecção periodontal e aterosclerose. Eles incluem o efeito 

direto de agentes  infecciosos  na formação do ateroma;  efeitos  indiretos  pela  liberação  de 

mediadores  inflamatórios;  predisposição  genética  comum  para  doença  periodontal  e 

aterosclerose; e fatores de risco em comum às doenças. 

O efeito direto das bactérias periodontais está relacionado a três linhas de evidências. 

A primeira vem de estudos que encontraram periodontopatógenos em placas ateromatosas12 54; 

a  segunda linha  indica,  através  de estudos  in  vitro,  que a  P. gingivalis invade  e  pode se 

proliferar em células endoteliais da artéria aorta e do coração22; e a terceira linha de evidência 

advém do estudo de Herzberg35 que demonstrou que S. sanguinis e  P. gingivalis induzem a 

agregação plaquetária, estando associada à formação de trombos66. 

Em relação ao efeito indireto dos mediadores inflamatórios, estudos têm demonstrado 

que a doença periodontal induz uma resposta inflamatória tal, que eleva os níveis de proteínas 

da  fase  aguda  da  inflamação  como  a  proteína  C-reativa,  considerada  um  dos  fatores 

indicadores do risco cardiovascular19, 46. Contudo, estudos como o de Slade69 constataram que 

tanto indivíduos edentados quanto os portadores de periodontite possuíam os mesmos níveis 

dessa  proteína,  quando  se  analisavam  indivíduos  da  mesma  idade.  Com isso,  os  autores 

sugerem que talvez estes pacientes, com altos níveis de proteína C-reativa, tenham na verdade 

uma tendência genética a uma hiperatividade inflamatória.

Beck  e  colaboradores6 têm proposto  que  existe  um traço  fenotípico  de  monócitos 

hiperinflamatórios  determinados  geneticamente  que  aumenta  o  risco  dos  indivíduos  a 

desenvolveram tanto  a  doença  periodontal  quanto  a  aterosclerose.  Assim,  estas  entidades 

patológicas não teriam uma relação de causa e efeito.

Da  mesma  forma,  também  é  possível  que  a  relação  entre  doença  periodontal  e 

aterosclerose seja coincidente pelo fato de possuírem fatores de risco em comum, como o 

fumo, o diabetes e o estilo de vida relatado por DeStefano e colaboradores23. Entretanto, de 
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acordo com Scannapieco e Genco67, muitos dos estudos epidemiológicos foram controlados 

para uma variedade de fatores relacionados ao estilo de vida e às duas doenças, como o hábito 

de fumar, sugerindo que essa relação abrange mais que apenas o estilo de vida dos indivíduos.

Em relação à epidemiologia da aterosclerose, a maioria dos achados presentes neste 

estudo estão de acordo com os fatores de risco clássicos relatados na literatura. A amostra foi 

constituída  principalmente  por  indivíduos  do  gênero  masculino  e  idosos,  sendo  em  sua 

maioria  hipertensos.  Além disso,  o grupo dos fumantes  quando somado ao grupo dos ex-

fumantes, constituiu mais da metade do total de pacientes.

No  entanto,  o  diabetes,  considerado  um  dos  fatores  de  risco  clássicos  da 

aterosclerose64 não esteve presente na maior parte dos indivíduos. Apesar disso, a presença 

deste fator foi encontrada em quase metade da amostra e, assim, os dados podem ter sido 

mascarados pelo número de indivíduos que foram selecionados para o estudo, necessitando 

haver aumento do tamanho da amostra em futuras pesquisas, caso se queira estudar o efeito 

direto do diabetes. 

A amostra  deste  estudo foi  composta  por  pacientes  dentados  (66,7%) e  edentados 

(33,3%), tendo em vista  a grande dificuldade  encontrada em se obter  amostras  de placas 

ateromatosas.  Adicionalmente,  o  grupo  de  pacientes  edentados  poderia  servir  como  uma 

possível forma de “controle” para a detecção de bactérias periodontais nos ateromas. Dentre 

os pacientes dentados, a presença de doença periodontal foi marcante na amostra analisada, 

tendo em vista estar presente em todos os casos onde havia pelo menos um dente na cavidade 

bucal,  sendo  ainda  considerada  como  periodontite  crônica  severa  em  95%  dos  casos  e 

generalizada  em 65%.  Já  os  pacientes  edêntulos  haviam perdido  seus  dentes  há  bastante 

tempo  e,  portanto,  não  possuíam  sítios  periodontais  capazes  de  abrigar  bactérias 

periodontopatogênicas. No entanto, os patógenos periodontais poderiam ser encontrados em 

outros habitats inclusive nas próteses dentárias, usadas por 76,7% destes pacientes há muito 

tempo.

Estes  resultados  estão  em  concordância  com  diversos  estudos  epidemiológicos 

relatados  na  literatura,  os  quais  têm  observado  uma  associação  positiva  entre  doença 

cardiovascular  -  que  tem  como  principal  causa  a  aterosclerose  -  e  doença  periodontal, 

demonstrando a presença de doença periodontal em pacientes com doença cardiovascular2, 6, 23, 

49. Mas, nem todos sustentam essa hipótese. As pesquisas realizadas por Matilla49 e Joshipura39 

não puderam estabelecer associação estatisticamente significativa entre a existência de doença 
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cardiovascular e periodontal. Portanto, apesar de a maior parte dos estudos relatar associação, 

de  acordo  com  Armitage4,  os  resultados  referentes  aos  estudos  epidemiológicos  são 

inconclusivos.

Com o levantamento  da  hipótese,  através  dos  estudos  epidemiológicos,  da ligação 

entre a aterosclerose e a doença periodontal, diversas pesquisas têm sido realizadas buscando 

os prováveis caminhos que unem estas doenças. Dentre eles, estão os trabalhos que buscam a 

presença  de  patógenos  periodontais  em  ateromas,  conforme  a  teoria  de  que  a  carga  de 

infecção a qual o indivíduo está sujeito pode contribuir para o desenvolvimento e progressão 

da aterosclerose63.

O estudo de Padilla e colaboradores54, do tipo transversal, obteve amostras do biofilme 

subgengival e de placas ateromatosas de 12 pacientes com periodontite crônica e aterosclerose 

da carótida ou dos membros inferiores. Foi realizado o cultivo bacteriano e a técnica da PCR 

nas 9 amostras onde houve crescimento bacteriano. Encontrou-se 2 casos, um de carótida e 

outro de tíbia, onde foram identificados a presença de Aa em bolsas periodontais e em placas 

ateromatosas. Sugeriu-se, a partir daí, a relação entre bactérias periodontais e o processo de 

doença  ateromatosa.  No  entanto,  a  amostra  reduzida  não  possibilitou  a  realização  de 

inferências estatísticas a partir dos resultados encontrados.

Ishihara  e  colaboradores38,  em um estudo com 51 pacientes  também confirmaram, 

através da técnica da PCR, a hipótese de que as bactérias  P.gingivalis,  Aa,  T. denticola,  T. 

forsythia e  C. rectus associadas à doença periodontal  podem cair  na corrente sanguínea e 

desenvolver  uma  função  direta  ou  indireta  na  progressão  de  ateromas.   As  pesquisas  de 

Fiehn29 e Chen12 corroboram os achados de Ishihara38.

Para identificar microrganismos orais em placas ateromatosas de carótida, oriundos de 

bacteremias,  Haraszthy  e  colaboradores34 utilizaram a  técnica  da  PCR,  onde  44% dos  50 

espécimes foram positivos para as bactérias periodontais  P.gingivalis,  Aa, P. intermedia, T.  

forsythia.  Este  estudo,  transversal,  apresentou  metodologia  consistente  apesar  de  não 

descrever a obtenção da amostra, o que restringe o poder de inferência dos resultados.

Em contrapartida  ao  que  foi  sugerido  por  Haraszthy  e  colaboradores34,  Kozarov e 

colaboradores40 concluíram que as bactérias presentes em placas ateromatosas ali se instalam 

através  da  interação  tecidual  e  não  via  bacteremia,  pois,  segundo  os  autores,  a  grande 

prevalência encontrada (88,8%) em placas ateromatosas de pacientes idosos não pode estar 
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relacionada  apenas a episódios  de bacteremia  transitória.  Todavia,  a amostra  do grupo de 

pacientes idosos constou de apenas 9 pacientes.

A ausência das bactérias periodontopatogênicas  Aa, F. nucleatum, P. gingivalis,  P.  

intermedia e T.  forsythia foi  encontrada por Cairo e colaboradores9,  em um estudo caso-

controle realizado com pacientes dentados e edentados através da técnica da PCR. Bactérias 

periodontais foram detectadas no biofilme subgengival, entretanto, nenhuma esteve presente 

nas amostras de placas ateromatosas de carótida. 

Da mesma forma, o presente estudo não encontrou bactérias periodontais nas placas 

ateromatosas obtidas. E assim, nenhuma associação entre doença periodontal e a aterosclerose 

pôde  ser  estabelecida  através  da  presença  das  bactérias  periodontopatogênicas 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola e 

o filotipo Synergistes em placas ateromatosas. 

Uma das possíveis explicações para que este estudo não tenha encontrado bactérias 

periodontopatogênicas  em  placas  ateromatosas  pode  estar  relacionado  com  o  uso  de 

antibiótico nos últimos seis meses, relatado pela maioria dos participantes da pesquisa, pois 

fazia parte do protocolo pré-operatório das cirurgias de bypasse, a mais realizada, a prescrição 

de  antibióticos.  Contudo,  quatro  amostras  foram  positivas  para  a  presença  de  DNA 

bacteriano, fato esse que poderia excluir essa hipótese.

No que se refere ao uso de antibióticos previamente à obtenção da placa ateromatosa, 

Chen  e  colaboradores12  excluíram  de  seu  estudo  pacientes  que  haviam  realizado 

antibioticoterapia  até  três meses antes da coleta  dos dados ou tinham recebido tratamento 

periodontal 6 meses antes, na tentativa de eliminar  esse possível fator interveniente.

Além disso,  apesar  de  os  pacientes  serem considerados  portadores  de periodontite 

crônica ativa devido a presença de sangramento gengival na maioria dos participantes e com 

grande perda de inserção clínica, a profundidade de sondagem foi pequena na grande maioria 

dos sítios sondados, sendo bem maior a recessão gengival.  Considerando o fato de serem 

bactérias anaeróbias, essas bactérias podem estar presentes em pequena quantidade nas bolsas 

periodontais  rasas  desses  pacientes  e,  portanto,  diminuiria  a  probabilidade  de  serem 

localizadas nas placas ateromatosas.

 Outra razão admissível para essa discrepância nos resultados pode ser a diferença de 

metodologia usada. A PCR é um método que oferece uma alta sensibilidade e especificidade 

para  a  identificação  de  amostras  biológicas.  Dentre  os  possíveis  sítios  com potencial  de 
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amplificação,  os genes expressos pelo 16s rRNA mostram-se como os mais utilizados em 

PCR.  Esta  porção  está  presente  em  muitas  bactérias  e  é  altamente  conservada  entre  as 

espécies. O método de detecção de bactérias através da PCR baseado no gene 16s rRNA é 

particularmente  valioso para microrganismos que não podem ser cultivados  ou facilmente 

distinguidos em culturas5.

Entretanto,  os procedimentos  para a realização da PCR podem variar  intensamente 

desde o método de extração do DNA, dos primers utilizados, até as condições em que foram 

realizadas as reações9. O protocolo de PCR utilizado foi baseado na descrição de Ashmoto e 

colaboradores5, o qual determinou as condições ótimas para a realização de PCR nas espécies 

bacterianas  estudadas.  Os estudos de Ishihara e colaboradores38;  Padilla  e colaboradores54; 

Chen  e  colaboradores12 que  detectaram  bactérias  periodontais  em  placas  ateromatosas 

empregaram a metodologia descrita por Ashmoto e colaboradores5.

Já Kozarov e colaboradores40 utilizaram o método de PCR-quantitativo. O autor relata 

ser um método de análise mais sensível e que deve ser preferido em amostras que contêm 

baixas  quantidades  de  DNA  bacteriano.  Seu  estudo  foi  o  que  encontrou  as  maiores 

prevalências de periodontopatógenos em placas ateromatosas.

Com relação à coleta  dos ateromas,  três procedimentos  cirúrgicos foram utilizados 

tendo  em  vista  a  grande  dificuldade  de  obtenção  deste  material.  A  cirurgia  de 

endartarectomia, onde há a remoção da placa ateromatosa que está promovendo a obstrução 

arterial  foi  utilizada  em  outros  estudos  como  o  de  Ishihara  e  colaboradores38,  Padilla  e 

colaboradores54 e Cairo e colaboradores9. O procedimento de bypasse, consta da remoção de 

parte  da artéria  obstruída e posterior  ligação das porções mesial  e  distal  da área retirada, 

também foi realizado por Chen e colaboradores12. Todos esses estudos encontraram patógenos 

periodontais nos ateromas. 

Todavia,  nenhuma pesquisa foi  realizada utilizando os filtros de proteção distal  na 

cirurgia  de  angioplastia  com  implante  de  stent.  O  uso  deste  método  baseou-se  nos 

deslocamentos de fragmentos das placas ateromatosas que podem existir durante o implante 

do stent, os quais são capturados pelo filtro. Logo, a coleta do filtro, significaria coleta da 

placa ateromatosa.  Possivelmente o pouco material  obtido nos filtros pode ter  contribuído 

para a ausência de detecção de periodontopatógenos.

Cairo e colaboradores9 relatam ainda, uma hipótese alternativa, porém menos provável 

para esses resultados, que seria a prevalência de DNA bacteriano em placas ateromatosa estar 
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relacionada  com  fatores  epidemiológicos  tais  como,  nutrição,  fatores  geográficos,  etnia, 

estágios da doença entre outros. 

Os resultados negativos encontrados podem contribuir  para uma melhor  elucidação 

acerca da relação entre as doenças periodontais e cardiovasculares, no que diz respeito à carga 

de  infecção  que  a  periodontite  pode  representar  para  o  desenvolvimento  e  progressão da 

aterosclerose.

As bactérias periodontais  são em sua grande maioria  anaeróbias estritas.  Dentre os 

patógenos  estudados  apenas  o  Aa é  considerado  uma  bactéria  gram-negativa  facultativa, 

tolerando uma quantidade um pouco maior de oxigênio. Tanto a  P. gingivalis quanto a  T.  

denticola,  bastonete  e  espiroqueta,  respectivamente,  são  estritamente  anaeróbias43.  Deste 

modo, a presença de bactérias viáveis em um ambiente arterial,  tão oxigenado, parece ser 

improvável.

Fiehn e colaboradores29 relatam que na profundidade das placas ateromatosas a tensão 

de oxigênio pode ser baixa o suficiente para permitir o crescimento de bactérias anaeróbias 

como as periodontais. Segundo o autor, estas considerações levam à suposição de que, se os 

patógenos periodontais são importantes para a patogênese da aterosclerose, não seria durante 

a iniciação, mas sim, na progressão da doença.

Diversos estudos34,  38,  54 acreditam que a migração das bactérias periodontais  ocorre 

através  de  episódios  de  bacteremia  e,  assim,  esses  microrganismos  caem  na  corrente 

sanguínea e vão promover o desenvolvimento ou a progressão da aterosclerose.

No entanto,  o  estudo realizado  por  Fiehn29,  não  conseguiu  cultivar  bactérias  orais 

viáveis de amostras de placas ateromatosas das artérias carótidas ou femorais, apesar de ter 

encontrado DNA de  P. gingivalis e  P. intermedia. Os autores relatam que provavelmente a 

condição  de  anaerobiose  impede  o  crescimento  dessas  bactérias  na  superfície  dos  vasos 

sanguíneos após a adesão às células endoteliais. Além disso, bactérias que toleram um pouco 

mais o oxigênio (Aa e  C. rectus) não foram observadas nas placas, nem através do cultivo, 

nem  pela  técnica  de  PCR.  Baseados  nesses  achados,  concluíram  que  o  Aa e  C.  rectus 

provavelmente não devem estar envolvidos no processo da aterogênese como um todo29. 

Nesse estudo, apesar de nenhum patógeno periodontal ter sido detectado nas placas 

ateromatosas, quatro amostras (13,3%) foram positivas para a presença de DNA bacteriano. 

Estas amostras se mostraram em conformidade com os achados epidemiológicos da amostra 

total. 



Discussão      63

Em relação a essas amostras positivas, a cirurgia de angioplastia com implante de stent 

foi realizada em apenas uma amostra onde foi detectado bactéria. Provavelmente isto se deve 

ao pouco material  coletado através  dos  filtros  de  proteção  distal  em comparação  com os 

outros  dois  métodos  de  coleta  de  placa  ateromatosa,  de  onde  se  removeu  realmente 

fragmentos da placa. Considerando que os casos positivos foram coletados dois de carótida e 

dois de femoral, esse fato nos leva a acreditar que, uma vez na corrente sanguínea o processo 

de desenvolvimento ou progressão das placas ateromatosas através de microrganismos, se ele 

ocorre,  aparece  de  forma  igual  não  importando  a  proximidade  com  algum  órgão  mais 

infectado ou não.

No que concerne às características relacionadas à condição bucal, considerando que a 

maior  parte  dos  pacientes  positivos  para  a  presença  de  DNA bacteriano  foram dentados, 

outras bactérias periodontopatogênicas podem estar relacionadas com a aterosclerose que não 

sejam estas estudadas.   Além disso, bactérias periodontopatogênicas  ou não, orais  ou não 

orais, têm sido associadas à formação de ateromas. Os estudos de Corrado e colaboradores14 e 

Espinola-Klein  e  colaboradores28 relatam a  presença  de  outros  microrganismos  tais  como 

Chlamydia  pneumoniae,  Helicobacter  pylori e  citomegalovirus  em  placas  ateromatosas, 

enfatizando o papel da infecção no desenvolvimento da aterosclerose.

Nesse sentido, os pacientes nos quais foram detectados a presença de DNA bacteriano 

nas placas ateromatosas, podem ter sido acometidos por outras infecções crônicas ou agudas 

que  seriam  as  responsáveis  pela  infecção  dos  ateromas  ou,  conforme  Rothenbacher  e 

colaboradores64,  não  apenas  uma  infecção  persistente,  mas  o  efeito  cumulativo  de  vários 

agentes  infecciosos  (a  carga  de  infecção)  poderia  ser  crucial  para  o  desenvolvimento  da 

aterosclerose e suas complicações.

Assim,  estudos  de  caráter  longitudinais,  coortes  e/ou  caso-controles  devem  ser 

empregados  com  o  objetivo  de  averiguar  mais  precisamente  a  relação  entre  a  doença 

periodontal e a aterosclerose. Além disso, a busca de outros patógenos periodontais, sejam 

eles cultiváveis ou não, como também de outras bactérias extra-orais se faz necessária para 

determinar em que extensão o tratamento destas infecções pode reduzir o agravamento ou até 

mesmo a incidência de complicações ateroscleróticas.
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7 CONCLUSÃO

“SENHOR meu Deus! Quantas maravilhas tens feito!
Não se pode relatar os planos que preparaste para nós!

Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por 
demais numerosos!”

(Salmos 42:5).
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As  bactérias  periodontopatogênicas  estudadas  não  foram  encontradas  nas  placas 

ateromatosas, não podendo ser estabelecida a prevalência destes patógenos e nem os fatores 

associados à presença deles nas placas, mas, a detecção das amostras positivas para bactérias 

abre caminhos para que outros patógenos periodontais e não periodontais sejam estudados.
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ANEXO I

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Odontologia

Programa de Pós-Graduação  em Odontologia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROJETO  DE  PESQUISA:  Detecção  e  Similaridade  Genética  de  Microrganismos 

Periodontais em Placas Ateromatosas e biofilme subgengival

1. Objetivo e justificativa da pesquisa:
Obrigado  (a)  pela  sua  colaboração  como  voluntário  em  nossa  pesquisa.  A  doença 

periodontal é uma inflamação da gengiva e do osso que suporta os dentes, sendo causada por 
diversas  bactérias  que  estão  na  boca,  chamadas  de  bactérias  periodontais.  A  doença 
cardiovascular é causada principalmente pela formação de placas, chamadas de ateromas, nas 
artérias do organismo.  Diversos estudos relatam a migração destas bactérias para os ateromas, 
podendo estar relacionadas com a sua formação. O intuito dessa pesquisa é procurar as bactérias 
periodontais nos ateromas e verificar se são as mesmas encontradas na cavidade oral. 

2. Riscos possíveis e benefícios esperados:
Os riscos são mínimos,  pois não será realizado procedimento invasivo,  ou que acarrete 

danos a sua saúde. Os benefícios estão diretamente relacionados a você, pois será submetido a 
exames  clínicos,  e  sendo  diagnosticada  a  doença  periodontal,  você  será  encaminhado  à 
realização de tratamento especializado. 

3. Procedimentos:
O procedimento realizado em você consiste apenas na realização do exame periodontal 

para medir a quantidade de osso, coleta de uma parte de microrganismos (bactérias) que estão ao 
redor de seus dentes e da entrevista através de um questionário.

4. Ressarcimento:
Você não terá  nenhum gasto financeiro  por  qualquer  procedimento  executado por  essa 

pesquisa e terá direito a ressarcimento em caso de dano comprovadamente ocorrido por essa 
pesquisa.

5. Acesso às informações:
Você  poderá  desistir  da  pesquisa,  mesmo  que  você  tenha  assinado  esse  termo  de 

consentimento. As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão 
usadas com propósito científico, sem divulgar o nome do participante. O pesquisador, os demais 
participantes  dessa  pesquisa  e  o  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  UFRN  terão  acesso  aos 
arquivos dos participantes, sem contudo, violar a confidencialidade, usando se necessário um 
apelido ou pseudônimo, sem divulgar seu nome verdadeiro.

Somente com a assinatura desse documento é que podemos realizar o que lhe explicamos 
anteriormente, ou seja, a pesquisa em si.
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6. Termo de consentimento:
Declaro  que  após  ter  lido  e  compreendido  as  informações  contidas  neste  documento, 

concordo em participar desse estudo.
Através desse instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a Ana Rafaela Luz de 

Aquino,  portadora  da  cédula  de  identidade  1.680.438  SSP/RN,  residente  na  rua  Des.Túlio 
Bezerra de Melo, 3720/603 Natal-RN, telefone: (84) 3234-3833, a utilizar as informações sobre 
minha  pessoa,  através  do  que  for  falado,  escrito,  visto  e  examinado,  com  a  finalidade  de 
desenvolver trabalho científico na área de Odontologia.

Autorizo  também  a  publicação  do  referido  trabalho,  de  forma  escrita,  fotografias  e 
resultados  de  exames.  Concedo  também  o  direito  de  retenção  e  uso  para  fins  de  ensino  e 
divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do estrangeiro, desde que mantido o 
sigilo sobre minha identidade. Estou ciente que nada tenho a exigir a título de indenização pela 
minha participação na pesquisa, que deverá ser livre e espontânea. 

Em caso de alguma dúvida sobre a conduta ética nesta pesquisa posso entrar em contato 
com o  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da  UFRN pelo  telefone  3215-3135 ou  com o  próprio 
pesquisador no endereço e telefone já citados,  ou ainda no Departamento de Odontologia da 
UFRN, na Av. Senador Saldado Filho, 1787, Lagoa Nova, em Natal-RN, telefone: 3215-4135.

Natal,___________________________________________________
De acordo, 
Nome:___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Endereço:_________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________             
RG:_____________________________CPF: ____________________
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ANEXO II –Ficha Clínica

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Odontologia

Programa de Pós-Graduação  em Odontologia

IDENTIFICAÇÃO                                                                             Nº _________

Nome:__________________________________________________________________

Data de nascimento:_________________________ Idade:____________

Sexo:_______________Raça_________ Identidade_____________________________

Renda _____________Escolaridade ___________________CPF___________________

Endereço residencial: _____________________________________________________

_________________________________________Fone _____________________

ANAMNESE

1.  No momento, está sob tratamento médico?  (  )Sim      (  ) Não

Por quê?_____________________________________________________________

2. Faz uso de alguma medicação no momento?   (  ) Sim       (  ) Não

Qual? _______________________________________________________________

3. Tomou antibiótico nos últimos seis meses? (  ) Sim       (  ) Não

4.  Tem diabetes?    (  ) Sim       (  )Não

5. Alguém na família apresenta distúrbios cardíacos? (  )Sim   (  )Não  Quem?_________

6. Tem hipertensão?   (  ) Sim       (  )Não

7. Toma antihipertensivo? (  ) Sim       (  )Não

8. Possui problema renal?    (  ) Sim       (  )Não

9. Está grávida no momento ou amamentando?   (  ) Sim       (  ) Não

10. Fuma? (  )Sim       (  ) Não   Com que freqüência? ________________________        

11. Já fumou?   (  )Sim       (  ) Não           Parou de fumar há quanto tempo? __________  

12. Já fez tratamento endodôntico ?  (  ) Sim       (  )Não

Há quanto tempo?_________________

13. Realizou alguma exodontia nos últimos seis meses?  (  ) Sim       (  )Não

14. Possui implante dentário?  (  ) Sim       (  )Não



Anexo II      79

Há quanto tempo colocou?___________________________

15.Já fez tratamento periodontal?  (  ) Sim       (  )Não

Há quanto tempo?_________________

16. Já fez alguma cirurgia periodontal?  (  ) Sim       (  )Não

Há quanto tempo?_________________

17. Alguém na família tem problema na gengiva? (  ) Sim       (  )Não

18. Faz bochecho com clorexidina (Periogard®) ou antisséptico?        (  ) Sim       (  ) Não

Há quanto tempo?_____________________________________________________

19.Utiliza prótese dentária?        (  ) Sim       (  ) Não  Há quanto tempo? _____________

20.Quando foi a última vez que visitou o dentista?_______________________________

21.Escova os dentes quantas vezes por dia?_____________________________________

22. Usa fio dental? ( ) Sim(  ) Não Qual a frequência?_____________________________



Anexo III      80

ANEXO III

FICHA CLÍNICA PERIODONTAL

Nome:_________________________________________Data: ___/___/_____
Recessão Gengival / Profundidade de Sondagem

Dente DV V MV DL L ML MB MC IG IP
R PS R PS R PS R PS R PS R PS

18
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
28
38
37
36
35
34
33
32
31
41
42
43
44
45
46
47
48
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