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RESUMO 
 

 

Recentemente, estudos têm associado a presença de vírus da família herpesviridae 

à doença periodontal, os quais poderiam estar envolvidos na ocorrência e 

progressão de diferentes formas da doença periodontal, através da supressão do 

sistema imune do periodonto, liberação de citotoxinas, mediadores pró-inflamatórios, 

o que poderia favorecer o crescimento subgengival de microrganismos. Neste 

estudo, testamos a hipótese de que a prevalência do herpes vírus na placa 

subgengival de pacientes com gengivite é igual a de pacientes portadores de 

periodontite crônica. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo determinar 

a presença dos vírus Herpes simples vírus tipo 1 (HSV-1), Citomegalovírus (HCMV) 

e Epstein-Barr vírus tipo 1 (EBV-1), relacionando-os com a presença de bactérias 

periodontopatogênicas como: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 

Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), Tannerella forsythia (Tf) e 

Dialister pneumosintes (Dp) em amostras de placa subgengival, coletadas de 30 

pacientes portadores de periodontite crônica (grupo PC), 30 pacientes com gengivite 

(grupo G) e 30 indivíduos periodontalmente saudáveis (grupo C). Foram coletadas 

quatro amostras de placa subgengival do sítio mais profundo de cada quadrante nos 

pacientes do grupo PC e nos pacientes do grupo G e C, um sítio aleatório de cada 

quadrante foi examinado. A detecção de espécies bacterianas e de herpes vírus na 

placa subgengival dos grupos foi realizada por PCR e Nested PCR, 



 

 

respectivamente. A análise estatística mostrou que o HCMV foi detectado com 

freqüência similar nos três grupos estudados e que houve uma maior prevalência do 

HSV-1, EBV-1 e P. intermedia nos pacientes com periodonite crônica e gengivite em 

relação ao grupo controle. Houve associação da periodontite crônica com o EBV-1 e 

as cinco bactérias estudadas, além da associação entre os vírus (EBV-1+ HCMV; 

EBV-1 + HSV-1; HSV-1 + HCMV) e entre vírus e bactérias (EBV-1+ P.intermedia, 

EBV-1 + P. gingivalis; HCMV + T. forsythia; HCMV + A. actinomycetemcomitans; 

HSV-1 + T. forsythia; HSV-1 + P. gingivalis). 

 

 

Palavras-chave: periodontite crônica, herpes vírus, HSV-1, EBV-1, HCMV, 

periodontopatógenos, PCR.  
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ABSTRACT 

 

 

Recently, studies have linked the presence of the virus family herpesviridae and 

periodontal disease, which may be involved in the occurrence and progression of 

different forms of periodontal disease through the suppression of the immune system 

of the periodontium, release of cytotoxins, pro-inflammatory mediators and 

immunopathological events, may promote growth of subgingival microorganisms. In 

this study, we tested the hypothesis that the prevalence of herpes virus in sub-

gingival plaque of patients with gingivitis is equal to patients with chronic 

periodontitis. Thus, this study aimed to determine the presence of the virus Herpes 

simplex virus type 1 (HSV-1), Cytomegalovirus (HCMV) and Epstein-Barr virus type 1 

(EBV-1), relating to the presence of bacteria as periodontopathogens: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), 

Prevotella intermedia (Pi), Tannerella forsythia (Tf) and Dialister pneumosintes (Dp) 

in subgingival plaque samples collected from 30 patients with chronic periodontitis 

(CP group), 30 patients with gingivitis (group G) and 30 periodontally healthy 

subjects (group C). We collected four samples of subgingival plaque from the 

deepest site in each quadrant and in the PC group and patients in group C and G, a 

random site in each quadrant was examined. The detection of bacterial species and 

herpes virus in subgingival plaque of the groups were identified by PCR and nested 



 

 

PCR respectively. Statistical analysis showed that HCMV was detected with a similar 

frequency among the three groups and significant difference in prevalence of HSV-1, 

EBV-1 and P. intermedia in patients with gingivitis in the control group. The chronic 

periodontitis was associated with EBV-1 and the five bacteria studied, and the 

association of the virus (EBV-1 + HCMV, EBV-1 + HSV-1, HSV-1 + HCMV) and 

between viruses and bacteria (EBV-1+ P.intermedia, EBV-1 + P. gingivalis; HCMV + 

T. forsythia; HCMV + A. actinomycetemcomitans, HSV-1 + T. forsythia; HSV-1 + P. 

gingivalis). 

 

 

Keywords: chronic periodontitis, herpes virus, HSV-1, EBV-1, HCMV, 

periodontopathogens, PCR. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

 A composição da microflora subgengival é complexa e heterogênea. A 

presença e a proporção de microrganismos variam conforme a gravidade da doença 

desde uma condição de periodonto sadio às diversas formas da doença periodontal 

(PAGE; BECK 1997; SOCRANSKY;  HAFFAJEE 1992;  UMEDA et al., 1998) nas 

quais a infecção microbiana tem papel proeminente no processo patogênico. 

Uma forte associação foi demonstrada entre a periodontite e diversos 

microrganismos como o Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 

Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), Tannerella forsythia (Tf), 

Fusobacterium nucleatum (Fn) e Treponema denticola (Td) (HAFFAJEE; 

SOCRANSKY, 2000; SOCRANSKY et al., 1998) e Dialister pneumosintes (Dp) 

(CONTRERAS et al., 2000; SLOTS; SUGAR; KAMMA, 2002).  

Até o presente momento é cientificamente aceito que, embora patógenos 

bacterianos específicos subgengivais sejam necessários para o desenvolvimento da 

periodontite, apenas a presença do biofilme dental não parece ser suficiente para 

explicar as características clínicas patológicas da doença (KUBAR et al., 2005; 

SAYGUN et al., 2002;  SLOTS, KAMMA; SUGAR, 2003;  YAPAR et al., 2003). 

 Estudos recentes sugerem que o herpes vírus pode estar envolvido na 

ocorrência e progressão de diferentes formas da doença periodontal (CONTRERAS; 

SLOTS 2000; SLOTS, 1999; SLOTS; CONTRERAS, 2000). Genomas do 

Citomegalovírus (HCMV) e Epstein-Barr vírus tipo 1 (EBV-1) foram detectados com 

frequência na periodontite do adulto grave (CONTRERAS; SLOTS, 1996; PARRA; 

SLOTS, 1996), periodontite juvenil localizada (MICHALOWICZ et al., 2000; TING; 
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CONTRERAS; SLOTS, 2000; IMBRONITO et al., 2008) e generalizada (IMBRONITO 

et al., 2008; SKREPCINSKI et al., 1997), síndrome Papillon-Lefèvre (VELAZCO et 

al., 1999), síndrome de Down (HANNOKAI et al., 2000), periodontite associada ao 

HIV (CONTRERAS; MARDIROSSIAN; SLOTS, 2001; GRANDE et al., 2008) e 

gengivite ulcerativa aguda (CONTRERAS et al., 1997). O herpes vírus foi 

identificado no fluído crevicular de lesões periodontais (CONTRERAS et al., 1997; 

KLEMENC et al., 2005; PARRA; SLOTS, 1996), biópsias (CASSAI et al., 2003; 

ROTOLA et al., 2008), placa subgengival (IMBRONITO et al., 2008; LING et al., 

2004; SAYGUN et al., 2002), saliva (IMBRONITO et al., 2008; SAYGUN et al., 2005; 

TATEISHI et al., 1994; VALIMAA et al., 2002) e sangue periférico (IMBRONITO et 

al., 2008).  

 É importante salientar que o herpes vírus tem atraído o interesse devido sua 

habilidade de causar uma infecção latente que periodicamente se reativa, a qual 

apresenta similaridade com o curso da periodontite (SLOTS; KAMMA; SUGAR, 

2003). A plausibilidade biológica da infecção ativa do herpes vírus seria uma 

supressão do sistema imune do periodonto, liberação de citotoxinas, mediadores 

pró-inflamatórios como citocinas e quimiocinas, podendo favorecer o crescimento 

subgengival de microrganismos (SLOTS; CONTRERAS, 2000). 

Diversos estudos avaliaram o herpes vírus em pacientes com doença 

periodontal em regiões diversas como em Taiwan (LING et al., 2004), China (LI; 

ZHANG; ZHANG, 2004; WU et al., 2007), Japão (IDESAWA et al., 2004), Estados 

Unidos da América (CONTRERAS; SLOTS, 1996, 1998; TING; CONTRERAS; 

SLOTS, 2000), Jamaica (MICHALOWICZ et al., 2000), Turquia (KUBAR et al., 2005; 

SAYGUN et al., 2002), Nigéria (CONTRERAS et al., 1997), Itália (CASSAI et. al., 

2003; ROTOLA et al., 2008), Eslovênia (KLEMENC et al., 2005), Romênia (JOSEPH; 
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FLAITZ; CHEN, 2003), Grécia (KAMMA; CONTRERAS; SLOTS, 2001; 

KONSTANTINIDIS et al., 2005) e França (MADINIER et al., 1992).  

 Uma questão ainda em aberto na periodontia é a evolução da gengivite para 

periodontite, ou da doença da estabilidade periodontal para a atividade da doença. 

Diante da possível participação da imunossupressão local e sua associação a 

eventos destrutivos periodontais, seria interessante buscar informações sobre a 

relação dos herpes vírus com alguns patógenos periodontais em pacientes com 

periodontite crônica, gengivite e indivíduos periodontalmente saudáveis.  

 Algumas informações são insuficientes para explicar importantes 

características da doença, como destruição localizada e padronizada na maioria dos 

pacientes, desarranjo bilateral simétrico e exarcebação intermitente da doença em 

determinados dentes (SLOTS; SUGAR; KAMMA, 2002). Essa variação de 

manifestações clínicas da periodontite é provavelmente devido aos diferentes tipos e 

quantidade de agentes infecciosos associados à resposta do hospedeiro.
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Nas últimas três décadas, importantes estudos foram realizados para melhor 

compreenssão dos agentes infecciosos da doença periodontal (SLOTS; RAMS, 

1992; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 1994). Antes de 1970, a placa bacteriana foi 

considerada o fator etiológico da doença periodontal, porém nenhum estudo avaliava 

a relação entre espécies bacterianas e a doença periodontal (SOCRANSKY; 

HAFFAJEE, 2000). A partir dos anos 70, foi demonstrado que existia diferença 

microbiana associada ao periodonto saudável em relação ao periodonto doente 

(SLOTS, 1979). Desde então, grandes avanços foram realizados através de estudos 

da microbiologia, imunologia e suas relações com a doença periodontal. Desde 

1996, o HSV, o HCMV e o EBV foram considerados possíveis patógenos da doença 

periodontal (SLOTS, 2002).  

 Slots e Contreras (2000) relataram que alguns casos de doença periodontal 

ocorrem como um processo de causa multifatorial, envolvendo uma complexa 

interação entre vírus, bactérias e fatores do hospedeiro, sugerindo um modelo de 

patogênese da doença periodontal, associada ao herpes vírus. 

 A infecção por EBV e HCMV pode implicar na patogênese e progressão da 

doença periodontal (SABETI et al., 2003ª; SAYGUN et al., 2005; SLOTS; SUGAR; 

KAMMA, 2002). A presença desses vírus, associados às bactérias 

periodontopatogênicas foi estudada na região subgengival em diversas formas da 

doença periodontal (SAYGUN et al., 2008; SUNDE et al., 2008b). A correlação do 

HCMV e do EBV na patogênese e progressão da periodontite agressiva foi avaliada 

por Kamma e Slots (2003), Kubar et al. (2004) e Saygun et al. (2004a). Estudos 
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prévios sugerem que a periodontite ocorre com maior freqüência, e com progressão 

mais rápida, em sítios infectados pelo EBV e HCMV em comparação aos sítios sem 

a presença do vírus (LING et al., 2004; SLOTS, 2004b), Enquanto a coinfecção de 

ambos está associada a inflamação e destruição do tecido periodontal (WU et al., 

2007). 

 

 

2.1 Mecanismo patogênico do herpes vírus na doença periodontal 
 

 

Vários mecanismos patogênicos induzidos por vírus podem ter um papel 

importante na doença periodontal. Primeiramente, o herpes vírus pode causar um 

efeito citopático nos fibroblastos, queratinócitos, células endoteliais e inflamatórias, 

leucócitos polimorfonucleares, linfócitos, macrófagos e células ósseas (ONGRANDI; 

SALLAY; KULCSAR, 1987). 

Os vírus podem produzir danos no tecido periodontal, devido sua capacidade 

de lise, como resultado da resposta imunopatológica. Foi demonstrado que o HCMV 

infecta células endoteliais, fibroblastos e o epitélio das glândulas salivares      

(DREW, 1988). A infecção viral pode também ativar reações do sistema imune, 

destruindo tecidos e/ou alterando a defesa imunológica. O HCMV pode infectar 

linfócitos e monócitos, causando redução significante na produção de interleucinas e 

na capacidade destas células proliferarem na presença de mitógenos. A expressão 

do EBV altera profundamente a resposta de células T e ativa células “natural killer” 

contra células B (RICKINSON; KIEFF, 2001). O herpes vírus pode infectar células 
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imunológicas (leucócitos polimorfonucleares, linfócitos e monócitos), resultando na 

estimulação ou inibição do sistema imune (PARRA; SLOTS, 1996).  

O herpes vírus pode induzir a expressão de citocinas e quimiocinas pró- 

inflamatórias. O EBV e o HCMV podem desregular a produção de interleucina 1β  

(IL-1 β) e do fator de necrose tumoral α (TNF- α) nos monócitos e macrófagos 

(PARRA; SLOTS, 1996; WARA-ASWAPATI; BOCH; AURON, 2003). Por sua vez, a 

IL-1 β e o TNF- α podem desregular a matriz de metaloproteinase, diminuir os 

inibidores de metaloproteinase e os mediadores de destruição óssea periodontal. 

Um elevado nível de citocinas pró-inflamatórias pode estar associado com o 

aumento do risco da destruição do tecido periodontal (PAGE et al., 1997). 

Estudos realizados em animais e humanos sugerem que a infecção pelo 

herpes vírus é capaz de causar necrose óssea (HOOVER; GRIESEMER, 1971a, 

1971b), osteopenia (JENSON; ROBERT, 1987) e fraturas do osso (KOPELMAN; 

MINNEFOR; HALSTED, 1972; SMITH; SPECHT, 1979). Talvez a infecção do herpes 

vírus e seus envolvimentos intrínsecos causem hipoplasia do cemento observada 

em dentes de pacientes com periodontite juvenil localizada, enquanto o HCMV, 

adquirido na fase infantil, pode ajudar a explicar as características da lesão da 

periodontite juvenil localizada na dentição primária (SJÖDIN et al., 1989). Além 

disso, Smith Mac Donald et al. (1998) verificaram que o HCMV e o EBV-1 podem 

interferir na cicatrização e regeneração do periodonto, devido à liberação de 

citocinas no tecido.  

Slots (2005) e Slots e Contreras (2000) e construíram um modelo de infecção 

periodontal, baseado na interação do herpes vírus, bactérias e resposta do 

hospedeiro (Figura 2.1). A infecção do herpes vírus em sítios periodontais pode 

alterar a resposta local através de mecanismos isolados, ou em combinação com 
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outros agentes infecciosos. Inicialmente, a infecção bacteriana no tecido gengival 

causa uma inflamação tecidual, apresentando macrófagos, monócitos, linfócitos T e 

B infiltrados no tecido gengival inflamado, abrigando o HCMV e o EBV na forma 

latente em tipos específicos de células (LUPI; PEREIRA, 2000). Em indivíduos 

imunocompetentes, a infecção primária do herpes vírus é geralmente assintomática 

e sua reativação pode ser clinicamente silenciosa (BRITT; ALFORD, 1996; 

MOCARSKI; STINSKI, 1979)e de maneira espontânea ou desencadeada por fatores 

como: estresse, trauma físico, tabaco, imunossupressão, inflamação, exposição aos 

raios ultravioletas, radioterapia e outras condições como infecção pelo HIV, gravidez 

e alterações hormonais. (EHRLICH; COHEN; HOCHMAN, 1983). Monócitos e 

macrófagos infectados pelo HCMV produzem IL-1 β, TNF- α e outras citocinas. 

Essas citocinas podem atuar na inflamação, indução de reabsorção óssea e interferir 

na formação de colágeno. Outro mecanismo do herpes vírus é o favorecimento do 

crescimento de bactérias periodontopatogênicas. Tyler e Fields (1996) verificaram 

que as infecções por herpes vírus ativas apresentam um maior potencial de 

destruição do periodonto, quando comparadas às infecções na fase latente. 
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Figura 2.1 - Modelo da relação do Herpesvirus com a doença periodontal, de acordo 
          com Slots e Contreras (2000) e Slots (2005) 

 

 

2.2 Associação entre Herpes vírus e doença periodontal 

 

 

A literatura apresentou poucos artigos relacionados aos herpes vírus na 

doença periodontal. Sabiston (1986) sugeriu uma associação entre o HCMV e a 

gengivite ulcerativa necrosante (GUN), embora não tenha apresentado nenhuma 

evidência experimental para comprovar a sua hipótese, outros autores apresentaram 

casos clínicos que propuseram a relação entre o herpes vírus e a GUN (JIMENEZ; 

BAER, 1975; SHEIHAM, 1966). Burghelea e Serb (1990, 1993) mostraram, em 

biópsia do tecido gengival de pacientes com periodontite juvenil, que células 
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inflamatórias apresentavam estruturas nucleares e citoplasmáticas semelhantes ao 

vírus, posteriormente descoberto por Ting, Contreras e Slots (2000). Em 1994, 

Contreras avaliou a presença do HSV, em amostras de saliva de 9 pacientes com 

periodontite avançada, 10 pacientes com periodontite moderada e 11 pacientes com 

periodontite leve. O HSV estava presente em 44% dos pacientes com periodontite 

avançada, 20% dos pacientes com periodontite moderada e em nenhum caso de 

pacientes com periodontite leve.  

Mais recentemente, a associação entre os vírus da família do herpes simples 

e a doença periodontal tem sido explorada. Genomas do HCMV e do vírus EBV-1 

foram freqüentemente detectados em pacientes com periodontite crônica 

(CONTRERAS; SLOTS, 1996), periodontite juvenil localizada (TING; CONTRERAS; 

SLOTS, 2000), periodontite juvenil generalizada (SKEREPCINSKI et al., 1997), 

periodontite associada à síndrome de Papillon-Lefèvre (VELAZCO et al., 1999) entre 

outras. 

Em paciente com doença periodontal, o herpes simples vírus foi detectado 

com frequência no fluido gengival e biópsia do tecido gengival de 13 pacientes com 

periodontite do adulto e de 1 paciente com periodontite juvenil localizada. O HCMV 

foi encontrado em 64% das bolsas periodontais e em 86% dos tecidos gengivais. O 

EBV- 1 foi encontrado em mais de 43% das bolsas periodontais e em 79% dos 

tecidos gengivais (CONTRERAS; NOWAZARI; SLOTS, 2000). Ainda não se sabe o 

tempo de permanência do herpes vírus no tecido gengival. Os estudos prévios 

apenas determinaram a presença do herpes vírus na bolsa periodontal. Para 

delinear o local e a ocorrência do herpes vírus no tecido gengival, foi avaliada a 

biópsia do tecido gengival, comparando a ocorrência do herpes vírus nas amostras 
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do fluído crevicular de bolsas periodontais e das correspondentes biópsias do tecido 

gengival. 

O HSV, o EBV e o HCMV podem promover a colonização de organismos 

patogênicos através de múltiplos mecanismos. Uma infecção do herpes vírus no 

tecido gengival pode prejudicar o sistema de defesa do organismo, alterando a 

função de leucócitos polimorfonucleares, linfócitos e macrófagos (CONTRERAS; 

SLOTS, 2000). In vitro, os vírus estudados diminuíram a fagocitose e causaram uma 

explosão oxidativa e morte intracelular dos neutrófilos polimorfonucleares. Uma 

disfunção dos neutrófilos, induzida pelo vírus poderia facilitar o crescimento e a 

virulência da P. gingivalis e outros microrganismos da microbiota subgengival. A 

infecção pode causar a lise ou afetar as células do epitélio oral. A ruptura da barreira 

de proteção epitelial do periodonto pode facilitar o acesso de bactérias 

periodontopatogênicas para a área mais profunda (CONTRERAS et al., 1999; TING; 

CONTRERAS; SLOTS, 2000). A glicoproteina viral expressa na membrana celular 

de células infectadas, induz a adesão celular e molecular aos receptores Fc que 

podem servir como um novo receptor bacteriano. O vírus pode alterar as células 

epiteliais, podendo aumentar a aderência de periodontopatógenos e a sua invasão 

epitelial (CONTRERAS et al., 1999b). 

 Parra e Slots (1996) analisaram amostras do fluído crevicular de 30 pacientes 

com periodontite avançada e 26 pacientes com gengivite. Foi verificado que 78% 

dos pacientes com periodontite avançada eram positivos para pelo menos um dos 

cinco vírus estudados, sendo 60% para o HCMV, 30% para o EBV, 20% para o 

HSV-1, 17% para HPV e 7% para o HIV. A associação entre 2 vírus foi encontrada 

em 40% dos pacientes e apenas 1 paciente apresentou os 5 dos vírus descritos. No 

mesmo ano, Contreras e Slots, (1996) realizaram um estudo semelhante em 27 
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pacientes adultos com periodontite para avaliar a freqüência do HCMV, EBV-1, EBV-

2, HSV e HIV em amostras subgengivais, através da Nested PCR. Os resultados 

mostraram que 89% dos pacientes tinham ao menos um dos cinco vírus nas bolsas 

mais profundas. Para os sítios com profundidade rasa, 56% dos pacientes foram 

positivos a um dos vírus. O HCMV foi encontrado em 14 pacientes, sendo o vírus 

mais frequente em bolsas profundas. 

 Contreras e Slots (1998) realizaram em 6 indivíduos com periodontite do 

adulto e 3 adolescentes com periodontite juvenil, o método de RT PCR (reação da 

transcriptase reversa, seguida da reação da polimerase em cadeia) para determinar 

a transcrição do RNA mensageiro (mRNA) do HCMV subgengival. Observou-se o 

ácido desoxiribonucléico (DNA) do HCMV subgengival em 89% dos casos com 

periodontite e em apenas 22% dos casos de gengivite. O HCMV foi detectado em 

bolsas profundas de 2 pacientes com periodontite do adulto e de 2 pacientes com 

periodontite juvenil. 

Contreras et al. (1999a) examinaram em 140 pacientes com gengivite, 

periodontite leve, moderada e grave a relação entre a presença dos herpes vírus 

(EBV-1, EBV-2 e HCMV), a doença periodontal e o potencial periodontopatogênico 

das bactérias (A. actinomycetemcomitans. P. gingivalis P. intermedia B. forsythus, P. 

nigrescens e T. denticola) no ambiente subgengival. Os resultados mostraram que 

53% dos pacientes com periodontite grave tinham ao menos um dos quatro vírus 

avaliados e 23% apresentaram coinfecção viral. O HCMV esteve presente em 33% 

das amostras, o EBV-1 em 20%, EBV-2 em 10% e o HSV em 7%. Dos pacientes 

com periodontite moderada, 2 tinham o HCMV, 13% o EBV-1 e 8% o HSV. 

 Baseados no fato de que o A. actinomycetemcomitans é considerado um 

patógeno para periodontite juvenil localizada, Ting, Contreras e Slots (2000) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transcriptase_reversa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polimerase
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avaliaram a presença do herpes vírus e a associação da atividade do HCMV com 

elevados níveis subgengivais de A. actinomycetemcomitans na periodontite juvenil 

localizada. Onze pacientes sistemicamente saudáveis com periodontite juvenil 

localizada foram avaliados. Em cada paciente, as amostras subgengivais foram 

coletadas de 3 bolsas periodontais nas regiões de primeiro molar e incisivo, três 

sítios com gengivite e três sítios saudáveis na região de caninos. Dos 11 casos de 

periodontite juvenil localizada, 8 apresentavam HCMV, 7 EBV-1, 1 EBV-2, 6 HSV e 8 

coinfecção viral. Dos sítios com coinfecção viral, 2 tinham HCMV, EBV-1 1 HSV e 2 

coinfecção viral. A diferença da ocorrência do HCMV e da coinfecção viral entre 

sítios profundos e rasos foram estatisticamente significantes. A ativação do HCMV 

foi detectada em bolsas profundas dos 5 pacientes positivos aos herpes vírus com 

periodontite juvenil localizada. A ativação do HCMV parece estar relacionada com a 

ausência da crista alveolar e da lâmina dura. O A. actinomycetemcomitans tende a 

ser mais prevalente em amostras com infecção ativa ou latente do HCMV. 

Contreras e Slots (2001) realizaram a PCR em 26 pacientes HSV positivos 

para detectar a presença do HSV-1 e HSV-2 em amostras de bolsa periodontal. 

Todos os pacientes foram positivos ao HSV-1 e nenhum ao HSV-2. Os autores 

comentaram que o HSV-2 tem habilidades limitadas, ou impróprias para infectar 

tecidos periodontais. 

 Saygun et al. (2002) examinaram a ocorrência do HCMV, EBV-1 e HSV em 

pacientes com periodontite crônica e sua relação com os vírus e os parâmetros 

clínicos. Amostras de placa de 30 pacientes com periodontite crônica e de 21 

indivíduos saudáveis foram coletadas com pontas de papel e os seguintes 

parâmetros clínicos foram mensurados: índice de placa, índice gengival, PCS e NCI. 

O HCMV foi detectado em 44,3% dos pacientes com periodontite crônica e 14,3% 
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dos indivíduos saudáveis, o EBV-1 em 16,7% dos casos de periodontite crônica e 

14,3% dos indivíduos saudáveis. O menos frequente foi o HSV em 6,7% dos casos 

de periodontite crônica e em nenhum dos indivíduos saudáveis. O HCMV e EBV-1 

detectados ou não nos pacientes com periodontite crônica mostraram diferenças 

estatisticamente significantes nos casos de PCS e NCI. Diferenças no índice de 

placa e índice gengival foram estatisticamente significantes para os casos de HSV 

positivos e negativos. 

 Ling et al. (2004) avaliaram a relação entre o herpes vírus e a gravidade da 

periodontite. Foram selecionados 20 indivíduos e coletadas seis amostras de placa 

subgengival, examinadas através da Nested PCR. A prevalência do HCMV foi de 

51,7%, HSV de 30,8%, seguido de 4,2% do EBV-1. A prevalência do HSV ou HCMV 

foi significantemente maior no grupo com baixo índice de placa (<1). No entanto, a 

prevalência do HSV foi maior no grupo que apresentou alto índice gengival (>2), 

sangramento à sondagem (SS), PCS ≥ 4 mm, nível clínico de inserção (NCI) ≥ 4 

mm. Já a prevalência de EBV-1 foi maior no grupo com PCS ≥ 4 mm. A coinfecção 

do HSV e HCMV foi associada com sítios que apresentavam alto índice gengival 

(≥2) ou sangramento à sondagem. A coinfecção foi associada com PCS ≥ 4 mm ou 

perda de NCI ≥ 4 mm. 

 Diante da escassez de informação da presença de vírus nos abscessos 

periodontais, Saygun et al. (2004b) avaliaram 18 adultos com abscesso periodontal. 

Amostras subgengivais foram coletados com curetas estéreis de sítios afetados e 

não afetados no início do tratamento e 4 meses após o procedimento cirúrgico ou o 

tratamento com doxiciclina. O HCMV foi detectado em 66,7% dos casos de 

abscesso periodontal e em 5,6% dos sítios saudáveis. EBV-1 ocorreu em 72,2% dos 

sítios com abscesso e não foi encontrado em sítios saudáveis. A coinfecção foi 
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identificada em 55,6% dos casos de abscesso. Após o tratamento, o HCMV e o 

EBV-1 não foram detectados nos sítios estudados.  

Saygun et al. (2005) realizaram a técnica de PCR real time, comparando a 

presença do HCMV e do EBV em sítios periodontais e na saliva, avaliando o 

potencial do tratamento periodontal em reduzir o nível de ambos os vírus. Vinte 

pacientes sistemicamente saudáveis foram examinados antes do tratamento. Após 3 

meses do tratamento periodontal, que incluiu orientação de higiene bucal, raspagem 

e aplanamento radicular e cirurgias, sete pacientes foram reavaliados. Amostras 

foram coletadas da bolsa periodontal com profundidade de 6 a 10 mm, do dente 

adjacente a esta bolsa periodontal e da saliva sem estímulo. No exame inicial, 20 

pacientes com periodontite apresentaram-se positivos a ambos os vírus, tanto na 

bolsa periodontal como na saliva. O tratamento periodontal reduziu bolsas de 4,6 

para 1,4 mm, índice de placa 2.1 para 0.9 e o índice gengival de 2.1 para 0.4. Após 

o tratamento, a quantidade de DNA do HCMV reduziu-se em 37.5% nos sítios 

periodontais e em 64.6% na saliva. A contagem de DNA do EBV também reduziu em 

5.7% nos sítios periodontais e em 12.9% na saliva. 

 Bilichodmath et al. (2009) investigaram a ocorrência do herpes vírus (HSV-1, 

HSV-2, EBV-1 e HCMV) em placa subgengival de 19 pacientes com periodontite 

crônica e 14 pacientes com periodontite agressiva, através da técnica multiplex 

PCR. Nas amostras de pacientes com periodontite crônica, o HSV-1 foi encontrado 

em 100%, HSV-2 em 15,7%, EBV em 78,9% e HCMV em 26,3%. Os pacientes com 

periodontite agressiva apresentaram 57,14% de HSV-1, 28,57% de EBV, 7,14% de 

HCMV e o HSV-2 não foi detectado em nenhum dos casos. 

 Apesar de ainda não existirem estudos populacionais avaliando a ocorrência 

subgengival do HSV, EBV e HCMV em pacientes com periodontite, estudos foram 
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realizados em diferentes regiões geográficas. Na China, Li et al. (2004) detectaram o 

EBV em 58% dos sítios com doença periodontal ativa, em 23% dos sítios saudáveis 

e em 19% dos sítios com gengivite. O estudo realizado por Ling, Zhang e Zhang 

(2004), avaliaram 20 participantes com idade entre 20 e 64 anos, atendidos na 

cidade de Taipei (Taiwan). Foram coletadas amostras de placa subgengival e 

analisada a presença do HSV, HCMV e EBV-1. Após a análise de 120 sítios, a 

prevalência de HCMV foi de 51,7%, do HSV com 30,8% e do EBV-1 com 4,2%. A 

coinfecção do HSV com o HCMV foi significativamente associada aos sítios com alto 

índice gengival (≥ 2) ou com sangramento à sondagem. A coinfecção foi associada a 

PCS ≥ 4 mm e perda de NCI ≥ 4 mm. 

 Contreras et al. (1997), investigaram a presença do herpes vírus em lesões 

de gengivite ulcerativa necrosante (GUN), através da coleta de fluído crevicular de 

crianças de 3 a 14 anos de idade na Nigéria. Das 22 crianças com GUN, 15 

apresentaram infecção viral e 8 coinfecção viral, 13 pacientes foram positivos ao 

HCMV, 5 para o EBV-1 e 1 para o HSV. Vinte por cento do grupo não afetado pela 

GUN mostraram a presença do vírus e nenhum revelou coinfecção. 

Idesawa et al. (2004), no Japão detectaram o EBV em 49% dos casos de 

periodontite crônica e em 15% dos pacientes periodontalmente saudáveis. 

 Kubar et al. (2005) na Turquia, detectaram o HCMV e o EBV em 46% das 

bolsas periodontais. A coinfecção entre HCMV e EBV-1 ocorreu em 23% dos casos 

com periodontite crônica. 

 Nos Estados Unidos, Corey (2000) verificou que o anticorpo do HSV-1 foi 

encontrado entre 50% à 60% da classe média e em quase 90% da população com 

baixa condição sócio-econômica. Contreras, Nowzari e Slots (2000) encontraram o 

HCMV em 64% e o EBV-1 em 43% dos sítios com periodontite. 
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 No Brasil, a presença do herpes vírus em bolsas periodontais foi avaliado por 

Tanikawa et al. (2001), realizarando um estudo para avaliar uma possível 

associação do herpes vírus com o A. actinomycetemcomitans e a periodontite 

crônica. Amostras de placa subgengival foram coletadas de 6 pacientes acometidos 

pela doença. O herpesvírus foi detectado em 33,3% das amostras. O                       

A. actinomycetemcomitans e o herpesvírus foram detectados nos mesmos 

pacientes, sugerindo a possibilidade da interação de vírus e bactéria no processo 

infeccioso da doença periodontal destes pacientes. 

 Outro estudo foi realizado por Rodrigues (2003) avaliando a detecção de 

Porphyromonas gingivalis e vírus do herpes simplex em saliva e placa subgengival. 

As amostras foram coletadas de 76 pacientes com periodontite e 40 indivíduos 

periodontalmente saudáveis. No grupo estudo, P. gingivalis foi identificada apenas 

na placa subgengival (15,8%). Herpesvírus foram detectados na placa (40,8%) e na 

saliva (78,7%), sendo o HSV em 56,7% e 36,7% dos casos, respectivamente. No 

grupo controle, as amostras de placa foram detectados P. gingivalis (5%) e 

herpesvírus (67,5%), enquanto o HSV foi detectado apenas na saliva.  

Suguihara (2004) estudou a detecção de P. intermedia, P. nigrescens e 

herpes vírus (HSV-1 e HHV-7) em saliva e placa subgengival de pacientes com 

doença peridontal. Amostras foram coletadas de 76 pacientes com periodontite e 40 

indivíduos saudáveis. No grupo estudo, amostras de P. intermedia e P. nigrescens 

foram identificadas na placa subgengival (19,7%). Herpesvírus foram detectados na 

placa (40,8%) e na saliva (78,7%), sendo o HSV em 56,7% e 36,5% dos casos, 

respectivamente. O HHV-7 foi detectado em 19,3% das amostras de placa 

subgengival e 46% nas de saliva. No grupo controle, as bactérias foram detectadas 

em 10% das amostras examinadas e os herpesvírus em 67,5%, sendo que o HSV 
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foi identificado somente na saliva. O HHV-7 foi identificado na placa subgengival 

(33,3%) e na saliva (67,5%). A presença concomitante de P. intermedia,                  

P. nigrescens e herpesvírus na placa de pacientes com a doença periodontal foi 

registrada em 3,9% dos casos. A correlação das bactérias com vírus da família 

herpesviridae foi estatisticamente significante, assim como a relação das mesmas 

com o HSV-1 e o HHV-7 na saliva. 

 Em 2005, Imanishi investigou o HCMV e o EBV na doença periodontal 

humana, comparando a freqüência desses vírus nos sítios com gengivite e com 

periodontite. Foram colhidas amostras do fluido crevicular de 30 pacientes com 

periodontite agressiva. Cada paciente foi submetido a 2 coletas de sítios com 

gengivite e outras duas de sítios com periodontite. Duas amostras (1,67%) foram 

positivas para o HCMV e 53 delas (44,2%), positivas para o EBV-1. Somente um 

sítio exibiu infecção mista pelos dois vírus testados. Houve diferença na ocorrência 

de EBV-1 entre os sítios com gengivite e os sítios com periodontite, tendo ocorrido 

maior número de casos EBV-1 positivos nos sítios com periodontite. Não foi 

constatada diferença estatística significativa para o HCMV entre os dois grupos. O 

EBV-1 foi o vírus mais prevalente, ocorrendo em 77% dos indivíduos pesquisados. A 

presença de EBV-1 com maior freqüência nos sítios com periodontite sugere uma 

associação positiva desse vírus com as lesões de periodontite agressiva. 
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2.3 Bactérias periodontopatogênicas associadas aos herpes vírus na 
doença periodontal 

 

 

 A composição da placa dental na cavidade bucal é complexa e diversificada. 

Estima-se através de métodos de cultura e moleculares que aproximadamente 700 

espécies bacterianas estejam presentes na cavidade bucal, entre as quais, mais de 

400 espécies bacterianas foram identificadas na bolsa periodontal                       

(PASTER et al., 2006). 

 Estudos mostraram relação de microrganismos da microbiota subgengival, 

particularmente os gram negativos anaeróbios como fatores etiológicos da 

periodontite crônica e agressiva (DZINK et al., 1985; SLOTS, 1986).                          

A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, B. forsythus são 

considerados os principais patógenos na destruição da doença periodontal. Outros 

microrganismos também podem contribuir para o desenvolvimento da doença 

periodontal (TANNER et al., 1987). 

 Em pesquisas médicas, a cooperação do vírus humanos e bactérias 

específicas em doenças polimicrobianas é um assunto de grande interesse. Como 

exemplo, o HCMV parece ser um fator de risco para o desenvolvimento de infecções 

bacterianas em pacientes transplantados do fígado, aumentando a adesividade de 

patógenos nas células gastrointestinais (HOLBERG- PETERSE et al., 1994). 

 Seguindo o mesmo princípio, a infecção periodontal causada pelo herpes 

vírus pode favorecer o aumento do nível e a patogenicidade de bactérias 

periodontopatogênicas. A infecção do herpes vírus diminui a contagem de células de 

defesa no periodonto, o que facilitaria o crescimento de bactérias patogênicas 

periodontais. 
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 Na periodontite crônica, a presença do HCMV e EBV subgengival foi 

relacionada com a alta ocorrência de patógenos periodontais como P. gingivalis, T. 

forsythia, D. pneumosintes, P.intermedia, P. nigrescens, C rectus, T. denticola e 

outros patógenos periodontais (CONTRERAS et al., 1999ª; SAYGUN et al., 2004ª; 

SLOTS; KAMMA; SUGAR, 2003; SLOTS; SUGAR; KAMMA, 2002). A periodontite 

agressiva localizada com infecção ativa do HCMV pode elevar o nível de A. 

Actinomycetemcomitans (TING; CONTRERAS; SLOTS, 2000). O herpes vírus pode 

perturbar células inflamatórias envolvidas na defesa do periodonto, dessa maneira 

predispondo uma super infecção bacteriana ou afetando o potencial de adesão das 

bactérias periodontais, possivelmente de forma específica (TEUGHELS et al., 2002). 

Os mesmos autores, mostraram que o A. actinomycetemcomitans tem maior 

habilidade de aderir e invadir células epiteliais (HeLa) infectadas pelo HCMV do que 

as não infectadas. 

 Kamma, Contreras e Slots (2001) examinaram a ocorrência do herpes vírus 

humano e bactérias periodontopatogênicas em pacientes com periodontite de 

incidência precoce, com progressão da doença em pelo menos 2 sítios durante a 

fase de manutenção periodontal. De cada um dos 16 indivíduos foram coletadas 

amostras de placa subgengival de 2 sítios com progressão e 2 sítios com 

estabilidade da doença periodontal. O HCMV foi detectado em 59,4% dos sítios 

ativos e 12,5% dos sítios estáveis. O EBV-1 em 43,8% dos sítios ativos e 12,5% dos 

sítios estáveis. O HSV foi encontrado em 34,5% dos sítios ativos e 9,4% dos sítios 

estáveis. A coinfecção com um dos 3 vírus foi observada em 43,8% dos sítios ativos 

e 3,1% dos sítios estáveis. A P. gingivalis foi encontrada em 71,9% dos sítios ativos 

e 37,5% dos sítios estáveis. A D. pneumosintes foi detectada em 62,5% dos sítios 

ativos e 18,8% dos sítios estáveis. A coinfecção com P. gingivalis e D. pneumosintes 



35 

 

ocorreu em 50% dos sítios ativos e em nenhum dos sítios estáveis, enquanto a 

coinfecção com 3 ou 4 bactérias ocorreu em 40,6% dos sítios ativos e nenhum dos 

sítios estáveis. Todos os sítios com progressão da periodontite apresentaram 

coinfecção com herpesvírus. 

O estudo realizado por Slots, Sugar e Kamma (2002) avaliaram a relação 

entre HCMV, EBV-1, HSV e bactérias anaeróbias, incluindo a D. pneumosintes na 

doença periodontal. Foram selecionados 16 adultos gregos, com idade média de 

33,1 anos, com periodontite agressiva. As amostras foram coletadas de 2 sítios com 

a doença e de 2 sítios com estabilidade no NCI. O estudo mostrou uma significativa 

associação do HCMV com a D. pneumosintes (P=0.003) e com bolsas periodontais 

(P=0.04), sugerindo relação com a atividade da doença. 

 Através da PCR convencional uma associação da presença subgengival do 

EBV e elevado nível de periodontopatógenos, assim como o P. gingivalis, foram 

estudados em adultos com periodontite (CONTRERAS et al., 1999ª). Os resultados 

do trabalho de Sugano et al. (2004) confirmam os achados, com uma elevada 

proporção de P. Gingivalis em pacientes com a presença do EBV, utilizando a 

técnica de PCR em tempo real. A disrupção da latência do EBV é mediada pela 

proteína transativadora do EBV (ZEBRA), um produto da proteína do gene imediato 

do EBV (BZLF1) (KENNEY S. et al., 1989). In vitro, (PMA), um potente ativador da 

proteína quinase C (PKC), induz a reativação do EBV (DAVIES et al., 1991), e sabe-

se que P. Gingivalis tem um potencial de ativação da sinalização do PKC (SHAPIRA 

et al., 1997). Esses resultados sugerem que a interação é bi-direcional, com 

reativação do EBV, suprimindo a defesa do hospedeiro e permitindo o crescimento 

P. gingivalis, assim como a P. gingivalis tem potencial de induzir a reativação do 

EBV. 



36 

 

 O EBV pode contribuir para o crescimento do número de 

periodontopatógenos, através de diversos mecanismos. A presença do EBV na 

infecção gengival pode prejudicar a defesa local do hospedeiro através da 

interleucina 10 medida pela imunossupressão, linfócitos B policlonais e ativação ou 

indução de anticorpos e antineutrófilos, assim permitindo o aumento de P. gingivalis 

em pacientes com EBV (SLOTS; CONTRERAS, 2000). 

 Em 2003, Slots, Kamma e Sugar examinaram o papel do HCMV, EBV-1, HSV 

e P. Gingivalis na patologia da periodontite agressiva. Os resultados mostraram que 

o HCMV e o HSV foram predisponentes para presença do P. gingivalis, porém não 

encontrou relação significante entre EBV-1 e P. gingivalis, mas o vírus foi 

predisponente para atividade da doença. 

 O HCMV no periodonto pode aumentar o crescimento subgengival da                            

D. pneumosintes, já a D. pneumosintes pode ativar o HCMV latente na infecção 

periodontal ou haver uma interação bidirecional entre o HCMV e a D. pneumosintes. 

Essas três possibilidades parecem ocorrer na doença periodontal (SLOTS; SUGAR; 

KAMMA, 2002). A interação do HCMV e a D. pneumosintes pode conduzir o 

aumento da produção de citocinas destrutivas, elevando a patogenia da microbiota 

residente e diretamente na citotoxicidade das células do tecido periodontal (SLOTS; 

CONTRERAS, 2000). 

 A infecção do HCMV aumenta a adesividade de patógenos em células 

gastrointestinais (PETERSEN et al., 1994) e um mecanismo similar poderia facilitar a 

aderência do A. actinomycetecomytans na cavidade oral. Um estudo realizado por 

Teughels et al. (2007) examinaram a possibilidade da infecção do HCMV em células 

epiteliais, confirmando a hipótese do aumento da aderência do                                  

A. actinomycetecomytans in vitro. O HCMV associado ao A. actinomycetecomytans 
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pode ser um fator importante na patogenia da periodontite (SLOTS, 2005). Nos 

estudos de Ting, Contreras e Slots (2000) verificaram que o A. 

actinomycetecomytans tende a ser mais prevalente em amostras de sítios ativo em 

comparação aos sítios latente do HCMV (p= 0.036). 
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4 PROPOSIÇÃO 

 

 A proposição deste trabalho foi determinar a presença e a associação dos 

vírus HSV-1, HCMV, EBV-1 a bactérias periodontopatogênicas                                   

A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia e D. 

pneumosintes nas amostras de bolsas periodontais de pacientes brasileiros com 

periodontite crônica não tratada, gengivite e pacientes periodontalmente saudáveis. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

5.1  Seleção dos indivíduos 
 

 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo sob o parecer n° 24/05, protocolo  

(Anexo A) e todos os pacientes que participaram do estudo foram informados sobre 

a sua natureza e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(Anexo B). 

 Foi realizada uma investigação sobre a história médica e dental dos pacientes 

do grupo com periodontite crônica, gengivite e controle. Todos os indivíduos 

deveriam apresentar boa saúde geral. Foram excluídos do trabalho os indivíduos 

com história de diabetes, pacientes grávidas ou em período de lactação, os 

pacientes que utilizaram antiinflamatórios de forma crônica, pacientes com história 

de hepatite e infecção por HIV, fumantes pesados (>15 cigarros/dia), de acordo com 

Guntsch et al. (2006), pacientes com aparelhos ortodônticos e pacientes submetidos 

à antibioticoterapia e tratamento periodontal nos últimos 6 meses.  

 Foram selecionados 90 pacientes na clínica de pós-graduação da FOUSP, 

com no mínimo 20 dentes. Trinta pacientes com periodontite crônica (grupo PC), 

apresentando PCS ≥4 mm e perda de NCI ≥4mm em 4 ou mais sítios. O grupo G, 

composto por trinta pacientes com gengivite sem perda de NCI ≥4mm e com 

sangramento a sondagem em pelo menos 15 dentes. Para o grupo controle       

(grupo C) foram selecionados 30 adultos periodontalmente saudáveis sem evidência 

clínica de perda de inserção em nenhum dos dentes (ARMITAGE, 2004). 
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 Os pacientes foram avaliados clinicamente por um único examinador e os 

seguintes parâmetros registrados: índice de placa de O´Leary, índice de 

sangramento à sondagem (SS), PCS e NCI em 6 sítios/dente (mésio-vestibular, 

vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual/palatino, lingual/palatino e disto- 

lingual/palatino) com o auxílio de uma sonda periodontal1. Foram tomadas 14 

radiografias periapicais para os pacientes com periodontite crônica. Os pacientes 

foram tratados periodontalmente e mantidos num programa de Controle e 

Manutenção periodontal. 

 

 

5.2  Coleta dos espécimes 
 

 

 Foram coletadas 4 amostras de placa sub-gengival de cada indivíduo. Nos 

pacientes portadores de periodontite crônica, foram coletadas amostras do sítio mais 

profundo de cada quadrante. Nos pacientes com gengivite foram coletadas de um 

sítio com sangramento a sondagem de cada quadrante e nos indivíduos saudáveis, 

um sítio aleatório de cada quadrante foi selecionado para coleta. Antes da coleta 

subgengival, a placa supragengival foi removida com curetas. Após isolamento 

relativo da área com rolete de algodão, uma ponta de papel absorvente estéril2 foi 

introduzida em cada sítio e mantida por 20 segundos (SLOTS; REYNOLDS, 1982). 

As pontas foram então transferidas para um tubo de microcentrífuga3 e mantidas a -

70°C.  

 

1
 PCPUNC 15, HuFriedy, Chicago, IL, USA 

2
 Tanari,SP, Brasil 

3
 AxygenScientic Inc., CA, USA 
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5.3  Extração do DNA 
 

 

 Aos cones de papel foram adicionados 0,5ml de água destilada e 

homogeneizados em um vortex4. O DNA viral foi recuperado após a ligação deste à 

sílica em alta concentração de tiocianato de guanidina (GuSCN), segundo o método 

descrito por Parra e Slots (1996). 

  O volume 0,25ml de espécimes sub-gengivais foi diluído em 0,25ml de água 

bidestilada e homogeneizado em vortex4. Deste, 0,4ml da amostra foram misturados 

com 0,8ml de tampão de lise GuSCN (120g de tiocianato de guanidina, 100 ml de 

0,1mM de Tris-HCl5 pH 6,4, 22 ml de 0,2M EDTA, pH 8,0, 2,6g de Triton X-100) e 

0,05ml de partículas de sílica6. Após homogeneização em vortex4, a amostra foi 

mantida em temperatura ambiente por 10 minutos. O complexo DNA/sílica foi 

recuperado após centrifugação7 a 12.000 x g durante 1 minuto, lavado duas vezes 

em tampão de lise (GnSCN, Tris-HCl), duas vezes em etanol 70% e uma vez em 

acetona. A amostra foi seca a 56°C por 10 minutos e o pellet foi ressuspendido em 

100μl de tampão TE e o DNA foi separado da sílica após incubação a 56°C por 10 

minutos e centrifugação7 a 12000 x g por 2 minutos. O sobrenadante foi armazenado 

em freezer -70°C. 

 

 

 

 

 
4 
Vortex, Scientific Industries, NY, USA 

5 
Tris (hidroximetil) aminometanol. Invitroge Corporatin, Ca, USA 

6 
Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA 

7 
Centrífuga IEC – Micromax 
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4.4  Quantificação 

 

 

 Realizou-se a quantificação em espectrofotômetro8 com leitura em 

260/280nm, utilizando uma alíquota de solução de cada amostra de DNA. A 

absorvência de 260nm equivale à quantidade de DNA e a de 280nm, a de proteínas. 

A pureza dos estratos de DNA foi obtida pela razão de absorvência 260/280nm. O 

valor considerado ideal foi de 1,8 a 2,0. 

 

 

4.5  Reação em cadeia da polimerase (PCR) 
 

 

A técnica de Nested-PCR foi usada para o DNA viral do HSV-1, EBV-1 e 

HCMV. Para detecção bacteriana do Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tanerella forsythia e Dialister 

pneumosintes foi empregado à técnica de PCR estágio único. 

 A técnica da PCR foi padronizada para cada par de iniciador, em separado, 

sendo otimizada, entre outras condições, diferentes concentrações de Cloreto de 

Magnésio9 (MgCl2), de DNA e dos iniciadores senso e anti- senso foram as descritas 

por Ashimoto et al. (1996), Darlington et al. (1991), Espy e Smith (1995), Garcia et 

al. (1998) e Tsurumi, Maeno e Nishiyama (1987) (Tabela – 4.1). 

 

 

 

8
 Espectrofotômetro Beckman DU

®
 640,USA 

9
 Cloreto de Magnésio, Invitrogen Corporation, Brazil 
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 Todas as reações foram feitas em microtubos10 de 0,5 ml para PCR 

adicionando:tampão de PCR 1X11 (Tris-HCl 200mM, pH 8,4; KCl 500mM) 

(Invitrogen), dNTP 0,05mM (2’-deoxinucleotídeos 5’- triosfato, dATP, dTTP, dCTP, 

dGTP)12, MgCl2 , iniciadores senso e anti-senso 13, 1U Taq platinum DNA 

polimerase14 para amplificação do DNA viral ou 1U Taq DNA polimerase15 para 

amplificação do DNA bacteriano, 1 a 10 µl do DNA da amostra extraída e água 

estéril para um volume final de 25l. Todas as reações de amplificação foram 

realizadas em um termociclador16. Para as reações de “Nested PCR” foi utilizado na 

segunda amplificação 1 l do produto da primeira.  

 As condições de ciclagem da PCR foram otimizada para os diferentes 

iniciadores e como base foi inicialmente utilizado: desnaturação inicial a 94C/3 

minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94C/1 minuto, associação a 

52C/50 segundos, extensão a 72C/1 minuto e extensão final a 72C/7 minutos. 

Para reações de Nested-PCR, em um novo microtubo de 0,5ml, uma segunda 

etapa de amplificação foi realizada, empregando-se 1 a 4μl do primeiro produto da 

PCR, 40-100mmol do correspondente primer interno e 10X tampão, MgCl2,  dNTP 

0,05mM (2’-deoxinucleotídeos 5’- triosfato, dATP, dTTP, dCTP, dGTP) e Taq 

platinum DNA polimerase. Para o segundo PCR, foram 35 ciclos de denaturação a 

94°C durante 1 minuto, uma etapa de anelamento a 55°C durante 1 minuto e uma 

etapa de extensão final a 72°C durante 1 minuto e extensão final a 72C/7 minutos. 

 

10 
Microtubo Axygen Scientific Inc., CA, USA 

11
 Tampão de PCR 1X, Invitrogen Corporation, Brazil 

12
dNTP (2’- deoxinucleotídeos 5’- triofosfato, dATP, dTTP, dCTP, dGTP), Invitrogen Corporation, USA 

13
Iniciadores de senso e antisense, Invitrogen Corporation, Germany 

14
Taq DNA polymerase platinum, Invitrogen Corporation, CA, USA 

15
Taq DNA polimerase, Invitrogen Corporation, Brazil 

16
Termociclador, Mastercycler, Eppendorf, Germany 

  



44 

 

Em todas as reações de PCR foi utilizado um controle positivo e negativo. O  

controle negativo era constituído por todos os reagentes presentes na reação, porém 

isento de DNA. O controle positivo para EBV-1 foi originário de células B de linfoma 

e o HSV-1 e HCMV foram obtidos do laboratório de virologia da USP. Para as 

bactérias, os controles positivos foram DNA de cultura pura de bactérias para 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC 29522), Porphyromonas gingivalis 

(ATCC 33277), Prevotella intermedia (ATCC 25611), Tanerella forsythia (ATCC 

43037) e Dialister pneumosintes (ATCC 33048).  Para Nested PCR, o controle 

negativo continha todos os reagentes presentes na reação isento de DNA, além do 

controle negativo da primeira PCR.  

 

 

4.6  Análise dos resultados 

 

 

 Os produtos da amplificação por PCR (10 µl) foram previamente avaliados em 

gel de agarose17 a 2%, contendo brometo de etídio18 à 0,2g/ml. Utilizou-se uma 

cuba horizontal de eletroforese (70 V por 45 minutos), contendo tampão de corrida 

TAE19 1X, pH 8,1. Para a visualização e documentação do gel de amplificação do 

DNA foi utilizado um transluminador sob luz ultravioleta20.  O resultado das reações 

foi documentado utilizando-se o sistema AlphaDigiDoc® RT21 e uma câmera 

fotográfica Polaroid DS422 com filme Polaroid modelo 66723 e uma câmera digital 

Olympus24. 

17 
Agarose, Invitrogen Corporation, CA, USA 

18 
Brometo de etídio, Invitrogen Corporation, CA, USA 

19 
TAE Tris-Acetate EDTA buffer, Invitrogen Corporation, CA, USA 

20 
Transluminador de luz ultravioleta, Fotodyne, Inc Hartland, WI, USA 

21 
AlphaDigiDoc

®
 RT (Alpha Innotech, San Leandro, CA, USA 

22 
Polaroid DS4, FISHER biotech, USA 

23 
Polaroid tipo 667. Polaroid Inc., MA, USA 

24 câmera digital Olympus, Japan
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 A todos os géis foi inserido um marcador de pares de base Low DNA mass 

Ladder25, o qual representa uma mistura equimolar de fragmentos de DNA de 

2000pb a 100 pb. 

 

 

4.7  Análise estatística 
 

 

O teste de 2 (Qui-quadrado) foi usado para comparar os grupos em relação ao 

sexo, raça e fumo. Para distribuição de idade, número de dentes, diferenças na PCS 

e perda de NCI foi usado o teste de ANOVA.e Post Hoc Para comparação das 

diferenças e associações na freqüência dos vírus e bactérias nos grupos 

periodontite crônica, gengivite e controle foram usados o teste 2 (Qui-quadrado) e 

em algumas análises, empregou-se o teste exato de Fischer. O nível de significância 

estatística foi de 95%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
Low DNA Mass Ladder, Invitrogen Corporation, Germany  
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Tabela 4.1 – Relação dos iniciadores, concentrações de magnésio e temperatura de anelamento, 
comprimento do produto e referência 

 

 
  

Microorganismo Iniciador Seqüência de nucleotídeos 5´-3´ 
TM (°C) e 

MgCl2(mM) 
Produto 

(pb) 
Referência 

      

Herpes simplex vírus 1 
(x03101) 

Externo TACATCGGCGTCATCTACGGGG 57 (1.0) 331  Tsurumi  et al. 
(1987) 

GGGCCAGGCGCTTGTTGGTGTA 

  Interno GCGTTTATCAACCGCACCTCC 56 (1.0) 222   

CAGTTCGGCGGTGAGGACAAA 

Citomegalovírus 
 (x17403) 

Interno GAGGACAACGAAATCCTGTTGGGCA 56 (1.5) 150  Darlington  et 
al, (1991) 

TCGACGGTGGAGATACTGCTGAGG 

  Externo ACCACCGCACTGAGGAATGTCAG 50 (1,0) 100   

TCAATCATGCGTTTGAAGAGGTA 

Epstein- Bar vírus  1 
(S71027) 

Interno AGGATGCCTGGACACAAGA  60 (1.5) 602  Espy e 
Smith(1995) 

TGGTGCTGCTGGTGGCAA 

  Externo TCTTGATAGGGATCCGCTAGGATA 55 (1.5) 116   

ACGGTCGTTCTGGACTATTCGGATC 

Agregatibacter 
actinomycetemcomitans 
(M75039) 

  GTAGGTATTGCGAAACAATTTG 55 262 Ashimoto et 
al.(1996) 

CCTGAAATTAAGCTGGTAATC 

  
Porphyromonas 
gingivalis(AF414813.1) 

  TGTAGATGACTGATGGTGAAAACC 60 197 Ashimoto et 
al.(1996) 

ACGTCATCCCCACCTTCTC 

  
Prevotella 
intermedia(A:Y689226.1) 

  ATGAAACAAAGGTTTTCCGGTAAG 55 575 Garcia  et al. 
(1998) 

CCCACGTCTCTGTGGGCTGCGA 

  
Dialister pneumosintes   TTC TAA GCA TCG CAT GGT GC 

GAT TTC GCT TCT CTT TGT TG 
 

 1105  Doan et al. 
(2000) 
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7 RESULTADOS 
 

 

 Neste estudo foram analisadas amostras de placa subgengival de 90 

pacientes, distribuídos igualmente em três grupos. A descrição dos dados clínicos e 

a comparação entre  os grupos avaliados são apresentadas na tabela 5.1.  

Tabela 5.1 – Descrição dos dados clínicos do grupo com periodontite crônica (grupo PC), gengivite 
(grupo G) e pacientes periodontalmente saudáveis (grupo C) 

 

 Grupo PC Grupo G Grupo C Valor de P 

Idade 42,7 ± 6,7 25,4 ± 5,9 28,1 ± 5,8 P<0,005* 

Número de dentes 24,6 ± 4,6 27,4 ± 2,3 28,3 ± 2,2 P<0,005* 

Número de dentes com 
perda de NCI ≥ 4mm 

19,2 ± 8,6 0 0 P<0,005* 

PCS (média em mm) 3,4 ± 0,9 2,1 ± 0,1 2,0 ± 0,2 P<0,005* 

Perda de nível clinico de 
inserção (média em mm) 

4,4 ± 2,1 2,3 ± 0,2 2,1 ± 0,2 P=0,08* 

% mulheres 53,3% 66,7% 60,0% P=0,75† 

% fumantes 13,3% 6,7% 6,7% P=0,10† 

*teste ANOVA e Post Hoc 

† teste 2 

  

 A idade média entre os grupos G (25.4 ± 5.9 anos) e C (28.1± 5.8 anos) foram 

similares, já o grupo PC (42.7± 6.7 anos) apresentou uma média significativamente 

superior aos dois grupos (p <0,005), acometendo adultos acima de 30 anos de 

idade. Os grupos foram equivalentes em relação ao gênero e hábito de fumar. A 

porcentagem de homens foi de 46,7% (grupo PC); 33,3% (grupo G) e 40,0% (grupo 

C) e de mulheres 53,3%( grupo PC), 66,7% (grupo G) e 60% (grupo C). Os três 

grupos apresentaram uma pequena porcentagem de pacientes fumantes, 

semelhantes para o grupo G e C (6,7%) e uma porcentagem maior para o grupo PC 

(13,3%). 
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 Ao avaliar o número de dentes e de dentes afetados pela doença periodontal  

(NCI ≥ 4mm), verificou-se que o grupo C e G apresentaram 28,3 e 27,4 dentes 

respectivamente e não tinham nenhum sítio com NCI ≥ 3mm. O grupo PC 

apresentou em média 24,6 dentes, sendo 19,2 dentes com NCI ≥ 4mm. Em relação 

a perda de NCI, o grupo PC teve uma média de perda de 4,4 mm, número superior 

ao grupo G (2,3mm) e grupo C (2,1mm). 

 A detecção de espécies bacterianas e de herpes vírus na placa subgengival 

do grupo PC, G e C foi realizada por PCR e Nested PCR respectivamente e a 

freqüência descrita na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Prevalência de vírus e bactérias presentes em placa subgengival do grupo PC, G e C 
 

* teste 
2
P< 0.005  comparado ao grupo controle  

 

 A prevalência do HSV-1 foi maior para o grupo G (53,3%) em relação aos 

grupos PC (40%) e C (20%) (p<0,005). A detecção do HCMV não mostrou 

diferenças significantes entre os grupos estudados PC (50%), G (40%) e C (56,7%) 

p= 0.60. A presença do EBV-1 foi superior no grupo PC (46,7%) e G (20%) em 

comparação ao grupo C, no qual não foi detectado (0%) (p<0,005). 

 A detecção do A. actinomycetemcomitans foi estatisticamente mais freqüente 

(p<0,005) no grupo PC (23,3%) e grupo G (20,0%) do que no grupo C (3,3%).            

 
 

Grupo PC (%) Grupo G (%) Grupo C (%) P 

HSV-1 12 (40.0) 16 (53.3)* 6 (20.0) P <0,005 

HCMV 15 (50.0) 12 (40.0) 17 (56.7) P =0,60 

EBV-1 14 (46.7)* 6 (20.0)* 0 (0.0) P <0,005 

A.actinomycetemcomitans 7 (23.3)* 6 (20.0)* 1 (3.3) P <0,005 

P.gingivalis 22 (73.3)* 14 (46.7) 14 (46.7) P =0,03 

P.intermedia 26 (86.7)* 23 (76.7)* 13 (43.3) P <0,005 

T. forsythia 10 (33.3)* 4 (13.3) 0 (0.0) P <0,005 

D. pneumosintes 11 (36,6)* 5 (16,6) 2 (6,6) P <0,005 
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P. gingivalis foi mais prevalente no grupo PC (73,3%) em comparação ao grupo G e 

C que tiveram a mesma freqüência (46,7%) (p=0,03). Pacientes do grupo PC 

(86,7%) e G (76,7%) foram estatisticamente similares, mas apresentaram uma maior 

freqüência da P. intermedia em relação ao grupo controle (43,3%) (p<0,005). A       

T. forsythia foi mais prevalente no grupo PC (33,3%) que no grupo G (13,3%) e C 

(0,0%) (p<0,005). A D. pneumosintes foi mais frequente no grupo PC (36,6%), 

resultado estatísticamente significante em comparação ao grupo C (6,6%). 

 A prevalência da coinfecção do herpes vírus e bactérias                                 

(A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia e D. 

pneumosintes) em placa subgengival do grupo PC, G e C pode ser observada na 

tabela 5.3. A maior freqüência da coinfecção viral ocorreu com 2 vírus em 13 

pacientes do grupo PC e 9 pacientes no grupo G. No grupo C, identificou-se mais 

frequentemente apenas 1 dos vírus estudados (17 pacientes). Quanto a presença de 

coinfecção bacteriana, observamos que o grupo PC apresentou um maior índice de 

coinfecção, variando entre 2 a 4 bactérias. No grupo G a coinfecção estave presente 

com maior freqüência com 2 bactérias, apesar de a maior parte dos pacientes (20) 

ter apresentado apenas uma das bactérias estudadas.  

Tabela 5.3 – A prevalência da coinfecção do herpes vírus e bacteriana em placa subgengival do 
grupo PC, G e C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

número de Coinfecção viral número de Coinfecção bacteriana 

 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 

PC 6 9 13 2 2 4 8 9 6 1 

G 5 16 9 0 3 20 5 2 0 0 

C 10 17 3 0 12 11 6 1 0 0 

 

A freqüência da associação microbiana entre vírus e bactéria é apresentada 

na tabela 5.4. A associação do EBV-1+ HCMV, HCMV + T. forsythia foi maior para o 

grupo PC (6) (p= 0.003) e (7) (p<0.001), respectivamente, em relação ao grupo G e 
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C. Já a associação do EBV-1 + HSV-1 (5) (p=0.01), HSV-1 + HCMV (8) (p=0.001),  

EBV-1 + P. intermedia (13) (p<0.001), (EBV-1 + P. gingivalis (9) (p=0.006), EBV-1 + 

D. pneumosintes (5) (p=0.019), HCMV + A. actinomycetemcomitans (4) (p=0.01), 

HSV-1 + P. intermedia (11) (p<0.001) foi maior para o grupo PC em comparação ao 

grupo C. Por outro lado, a associação entre vírus e bactérias foi superior no grupo G 

em relação ao grupo C para HSV-1 + A. actinomycetemcomitans (5) (p<0.001). 

Quando avaliamos a associação entre HSV-1 + T. forsythia, observamos que foi 

maior paraos grupos PC e G (5) e (4) respectivamente, em relação ao grupo C 

(p<0,001). 
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Tabela 5.4 - Freqüência de associação entre vírus e bactéria de acordo com o grupo 
 

 Grupo PC Grupo G Grupo C P 

     
EBV-1+ HCMV   6*† 1 0 p = 0,003 

 
EBV-1+ HSV-1  
 

5* 2 0 p = 0,01* 

HSV-1+ HCMV  8* 6 3 p = 0,001* 
 

EBV-1+ T.forsythia  
 

3 1 0 p = 0,07 

EBV-1+ A.actinomytemcomitans  4 
 

1 0 p = 0,1 

EBV-1+ P.intermedia  
 

13* 6 0 p<0,001* 

EBV-1+ P.gingivalis  9* 3 0 p =0,006* 
 

EBV-1 + D. pneumosintes 5* 1 0 p=0,019 

HCMV+ T.forsythia  
 

7*† 1 0 p <0,001* 

HCMV+ A.actinomytemcomitans   
 

4* 3 0 p = 0,01* 

HCMV+ P.intermedia  14 10 6 p = 0,06 
 

HCMV+ P.gingivalis  13 6 7 p = 0,12 
 

HCMV +D. pneumosintes 4 1 1 p=0,16 

HSV-1+ T.forsythia  
 

5* 4* 0 p<0,001* 

HSV-1+ A.actinomytemcomitans  
 

2 5* 0 p<0,001* 

HSV-1+ P.intermedia  
 

11* 9 3 p <0,001* 

HSV-1+ P.gingivalis  
 

10 6 4 p<0,001* 

HSV-1 + D. pneumosintes 4 2 1 p=0,16 

 

* Teste 
2
 (p <0.05 comparado com o grupo C) 

†Teste 
2 
 (p <0.05 grupo PC comparado ao grupo G) 
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6  DISCUSSÃO 
 

 

 O resultado deste estudo mostrou frequência estatisticamente maior do    

EBV-1 nas amostras de placa subgengival no grupo PC (46.7%) em comparação ao 

grupo C (0%). Chalabi et al. (2008) encontraram o EBV-1 em 73,8% dos pacientes 

com periodontite crônica, e em apenas um paciente do grupo controle (2,5%). 

Saygun et al. (2002) também obtiveram maior frequência do EBV-1 no grupo com 

periodontite crônica (16,7%) em comparação as amostras de indivíduos 

periodontalmente saudáveis (14,3%), porém sem diferença significante. Por outro 

lado, o trabalho de Tantivanich et al. (2004) realizado na Tailândia, não encontraram 

o EBV-1 em nenhum dos grupos estudados, tanto no grupo periodontite como no 

grupo de pacientes periodontalmente saudáveis. O fato do EBV-1 não ter sido 

encontrado na placa subgengival do grupo controle sugere que este vírus pode estar 

associado à presença e progressão da doença periodontal. 

 Neste estudo, a presença do HSV-1 na placa subgengival foi maior no grupo 

G (53.3%) do que em pacientes do grupo PC (40%) e C (20%) (p<0,005). Este 

resultado foi maior do que observado por outros estudos (CONTRERAS et al., 

1999a; KAMMA; SLOTS, 2003). Saygun et al. (2002) detectaram uma pequena 

porcentagem de HSV, porém sem diferença estatística entre os grupos de pacientes 

com periodontite crônica (6,7%) e em pacientes saudáveis (0%). O resultado de um 

estudo realizado por Nishiyama et a., (2008) em pacientes da Clinica de periodontia 

da FOUSP, mostrou resultado semelhante ao nosso para o HSV-1 (46.4%) dos 

pacientes com periodontite crônica, mas para indivíduos periodontalmente 

saudáveis, o HSV não foi detectado (0%). Maior frequência do HSV-1 também foi 
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observado por Bilichodmath et al. (2009), que encontraram o HSV-1 em 100% dos 

casos de pacientes com periodontite crônica e que o HCMV e o EBV-1 estão mais 

relacionados com a etiologia da periodontite crônica que o HSV-1. Dessa maneira, 

nossos resultados sugerem que este vírus pode ser mais freqüente na população 

brasileira que nas demais populações. 

 Nossos resultados mostraram que a detecção do HCMV foi similar entre os 

grupos PC (50%), G (40%) e C (56.7%). Wu et al. (2007) encontraram uma elevada 

frequência do HCMV, 79% dos pacientes com periodontite crônica, 65% dos 

pacientes com gengivite e 78,5% dos indivíduos periodontalmente saudáveis, no 

entanto, estes dados não corroboram com os resultados de outros estudos como de 

Contreras et al. (2000), onde o HCMV foi detectado através da técnica de PCR em 

60% dos pacientes com periodontite crônica e 18,1% dos indivíduos 

periodontalmente saudáveis e de Saygun et al. (2002) que detectaram a presença 

do HCMV em 43,3% dos pacientes com periodontite crônica e 14,3% dos pacientes 

periodontalmente saudáveis. Os autores relatam que a maior frequência do HCMV 

se explica devido o aumento da profundida de clínica de sondage e nível clínico de 

inserção em pacientes com periodontite crônica em comparação aos indivíduos 

saudáveis. 

 A elevada frequência da detecção do herpes vírus em amostras subgengivais 

de sítios com periodontite pode ser atribuída ao aumento de células inflamatórias 

presentes no tecido conjuntivo e adjacentes as bolsas periodontais (KUBAR et al., 

2005). As células infectadas podem estar apenas transportando o DNA do vírus 

latente (BOTERO et al., 2008). A outra variação da prevalência do herpes vírus 

(HSV-1, HCMV e EBV-1) em diferentes estudos pode estar relacionada a idade e 

características sociais e geográficas (SMITH; ROBINSON, 2002). 
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 O trabalho de Parra e Slots (1996) mostrou que o HCMV foi detectado com 

maior freqüência nos indivíduos com mais de 45 anos de idade, em relação aos de 

idade inferior. Essa relação foi reportada por Contreras e Slots (1998) de maneira 

que existe uma maior freqüência do herpes vírus em pacientes com periodontite e 

com idade mais avançada. Isto pode estar relacionado com o fenômeno da 

reativação local. A reativação do herpes vírus em idosos ocorre como uma 

conseqüência da idade e imunossupressão (KENNES, 1993). A relação do herpes 

vírus com a idade no periodonto pode explicar em parte o aumento da gravidade da 

periodontite em pacientes ou com idade mais avançada (LOCKER; SLADE; 

MURRAY, 1998). No entanto, o estudo de Ling et al. (2004) não ocorreu predileção 

por idade. 

 Nossos resultados mostraram associação maior e significante para o grupo 

PC entre: EBV-1+ HCMV, HCMV + T. forsythia em comparação aos grupos G e C; 

EBV-1 + HSV-1, HSV-1 + HCMV, EBV-1 + P. gingivalis, EBV-1 + D. pneumosintes, 

HCMV + A. actinomycetemcomitans, HSV-1 + P. intermedia em relação ao grupo C. 

Slots et al. (2006) observaram que os pacientes com coinfecção pelo HCMV e   

EBV-1 exibiram progressão mais rápida da periodontite do que pacientes com  

monoinfecção (SLOTS; KAMMA; SUGAR, 2003; SLOTS; SUGAR; KAMMA, 2002). A 

atividade do HCMV pode reativar a infecção latente do EBV-1 e a coinfecção pode 

aumentar a virulência da infecção pelo herpes vírus. O estudo de Chalabi et al. 

(2008) indicaram que a coinfecção entre o HCMV + EBV ocorreu em 

aproximadamente 50% dos participantes da pesquisa com periodontite. Foi 

observada maior associação entre os vírus EBV-1+ HCMV; EBV-1 + HSV-1 e     

HSV-1 + HCMV no grupo PC em comparação ao grupo C. Já no trabalho de Slots, 

Kamma e Sugar (2003), o HCMV não foi associado com o EBV-1. Esta combinação 
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(HCMV + EBV-1) foi considerada capaz aumentar a gravidade de outras patologias 

como infecções periapicais (SABETI; SIMON; SLOTS, 2003) e úlceras bucais 

(SYRJÄNEN et al., 1999 ). Ling et al. (2004) detectaram a coinfecção entre o HSV e 

o HCMV, e sugeriram sua associação com o aumento da profundidade de bolsa, 

perda de NCI e uma elevada freqüência do sangramento a sondagem. 

 A coinfecção vírus-bactéria foi descrita em diversos artigos, mas o mecanismo 

patológico não foi totalmente esclarecido (BROGDEN; GUTHMILLER, 2002). A 

infecção viral é um pré-requisito para uma infecção bacteriana ou seu agravamento, 

especialmente em doenças respiratórias, otite média ou gastroenterotite. Embora 

tenha sido descrita a coinfecção do herpes vírus e bactérias periodontopatogênicas, 

o mecanismo de interação, sugere apenas uma hipótese (SLOTS, 2005). 

Considerada etapa importante da infecção, a aderência é um requisito para o 

estabelecimento da população bacteriana na superfície da mucosa (REED; 

WILLIAMS, 1978), e o aumento da susceptibilidade para aderência bacteriana, pode 

favorecer o crescimento de patógenos. Os vírus são importantes no processo de pré 

condição para infecção bacteriana nas células (SELINGER; REED; MCLAREN, 

1981). Estudos prévios sugerem que a coinfecção do herpes vírus e bactérias 

podem desempenhar um papel importante, especialmente na patogênese e na 

gravidade da destruição da doença periodontal (CONTRERAS et al., 1999a; 

MICHALOWICZ et al., 2000). De acordo com Slots, Kamma e Sugar (2003) o EBV-1 

não apresentou associação com a P. gingivalis. Entretanto, nossos resultados 

mostraram que, dentre as bactérias avaliadas, somente a P. gingivalis e a D. 

pneumosintes apresentaram uma associação positiva com o EBV-1. Uma 

justificativa para esse resultado pode estar relacionada as variações geográficas no 
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mundo e em grupos sócio econômicos diferentes (DE JONG et al., 1998; GLASER 

et al., 1997). 

 No grupo PC, o HCMV teve uma maior freqüência de associação com a         

T. forsythia (p<0.001) em relação aos grupos G e C e a A. actinomycetemcomitans 

(p=0.01) em comparação ao grupo C. Slots, Kamma e Sugar (2003) encontraram 

uma associação do HCMV e a P. gingivalis e esse resultado foi evidenciado por um 

“odds ratio” de 51.4 para essa associação na periodontite juvenil, porém o “odds 

ratio” individual foi de apenas 4.6 e 7.8 por Michalowics et al. (2000). Os dois 

estudos anteriores relacionam o HCMV e a P. gingivalis com a periodontite juvenil e 

um outro estudo de Contreras et al. (1999) relacionou com a periodontite com 

gravidade grave, porém sem especificar seu diagnóstico periodontal. 

 O HSV-1 mostrou uma relação de coinfecção com a T. forsythia (p<0.001) 

tanto para o grupo PC como para o grupo G. Outra coinfecção foi com a P. 

intermedia, mas este apenas para o grupo PC (p<0.001). No estudo de Slots, 

Kamma e Sugar (2003) o HSV estava relacionado com a P. gingivalis, um resultado 

diferente do nosso trabalho e de Contreras et al. (1999a). 

Foi observado durante a coleta das amostras em bolsas periodontais, o 

sangramento à sondagem, o qual poderia ser um fator de interferência na detecção 

do DNA dos patógenos, porém Avilla-Campos e Velasquez-Melenquez (2002) 

afirmaram que a presença da hemoglobina ou outros componentes presentes 

subgengival não são significantemente capazes de inibir a amplificação do DNA. 

Porém, Slots e Contreras (2000) consideraram importante a questão do 

sangramento de sítios com doença periodontal. A presença do vírus ocorre com a 

mesma freqüência em sítios com ou sem sangramento gengival, portanto o 

sangramento não é um pré- requisito para presença do herpes vírus, mas a 
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coinfecção do herpes vírus e as bactérias periodontopatogênicas podem contribuir 

com o aumento do sangramento gengival, devido o aumento de citocinas e o efeito 

citopático direto. Outra observação foi descrita por Chen e Slots (1999), o qual relata 

que a presença de bactérias mortas nas amostras pode aumentar a chance de 

detecção, através do método de PCR, mas é improvável que as células mortas 

restantes no biofilme possam permanecer por um longo período, por serem 

degradadas e dispostas a outras bactérias. 

 A melhor maneira de aumentar a probabilidade de detecção do vírus em 

pacientes com doença periodontal ainda não foi avaliada. Saygun et al. (2005) 

avaliou apenas 1 sítio. Em outro trabalho, Saygun et al. (2004a) avaliaram 2 sítios. 

Kubar et al. (2004) e Parra e Slots (1996) avaliaram 3 sítios e Contreras et al. 

(1999a) avaliaram 4 sítios. Neste estudo, as amostras foram coletadas dos sítios 

mais profundo de cada quadrante para o grupo PC, um sítio ativo, com sangramento 

à sondagem de cada quadrante do grupo G e um sítio de cada quadrante foi 

escolhido aleatoriamente para o grupo C. 

 Embora alguns estudos etabeleceram o envolvimento do herpes vírus na 

doença periodontal, os resultados foram derivados de pequenos grupos de 

pacientes, impedindo uma definição conclusiva da importância do herpes vírus na 

doença periodontal como estudos de Contreras e Slots (1998), Ling et al. (2004), 

Slots, Kamma e Sugar (2003), Slots, Sugar e Kamma (2002) e Ting, Contreras e 

Slots (2000) que coletaram amostras de 20 pacientes aleatóriamente. 

 Slots (1996) avaliou um total de 27 pacientes, e Bilichodmath et al. (2009) que 

coletaram amostras respectivamente de 19 e 14 pacientes com periodontite crônica 

e agressiva,  número inferior de participantes e de amostras em comparação ao 

nosso estudo. Apenas o estudo de Contreras et al. (1999a) examinaram uma 
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quantidade superior de pacientes, com 140 indivíduos, porém não apresentaram um 

grupo controle de indivíduos periodontalmente saudáveis, da mesma forma, Kubar et 

al. (2005), Parra e Slots (1996), Saygun et al. (2005) e Sugano et al. (2004), não 

tinham um grupo controle, exceção para a pesquisa de Saygun et al. (2002) 

incluíram em seu estudo 30 pacientes com doença periodontal e 21 indivíduos 

periodontalmente saudáveis, Moghim et al. (2007) avaliaram 61 pacientes com 

periodontite crônica e 40 indivíduos periodontalmente saudáveis. 

 Uma variedade de métodos foi empregada para detecção desses 

microrganismos, dentre eles, a técnica de cultura, sondas de DNA, métodos 

imunológicos e a reação de cadeia da polimerase (ASHIMOTO et al., 1996). O 

método de cultivo utilizado para identificação de microrganismos como os 

periodontopatógenos, muitas vezes falham para organismos altamente exigente em 

termos atmosféricos e nutricionais, além daqueles que não são cultivaveis (PASTER 

et al., 2001). A análise histopatológica da infecção do HCMV, a qual mostra a 

identificação de células citomegalicas é considerado menos sensível que o 

isolamento do vírus ou técnicas de diagnóstico molecular (MONTE et al., 1996; 

LANDINI; LAZZAROTTO; ERTL, 1993). Citomegalia é geralmente observada apenas 

em tecidos com alta concentração do vírus (BRITT; ALFORD, 1996; MYERSON  et 

al., 1984). Talvez a baixa sensibilidade da técnica para detecção do HCMV, seja a 

razão do porque os estudos não podiam relatar a presença do HCMV no periodonto. 

Portanto, como a técnica da PCR oferece uma alta sensibilidade, detecção 

específica e reprodutibilidade para bactérias e vírus nas amostras biológicas, o 

genoma dos vírus em humanos pode ser detectado no fluído crevicular de lesões 

periodontais (PARRA; SLOTS, 1996). Dessa maneira, a técnica tem facilitado os 

estudos de tipagem e subtipagem de microrganismos periodontais e a detecção do 
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herpes vírus em sítios periodontais têm sido realizados com o uso da técnica de 

PCR e Nested PCR.  

 Considerando a elevada freqüência da detecção do vírus nos sítios 

periodontais, a etiologia em relação ao vírus é difícil de ser estabelecida. Dessa 

maneira, o conhecimento da relação entre herpes vírus e bactérias 

periodontopatogênicas pode ajudar ao desenvolvimento de tratamentos preventivos, 

procedimentos clínicos e medicamentosos controlando o vírus e o crescimento 

bacteriano na doença periodontal. 
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7  CONCLUSÕES 

 

O HCMV foi detectado com uma freqüência similar nos três grupos estudados. 

O grupo PC e G apresentaram uma presença maior do HSV-1 e EBV-1 nos 

pacientes com a doença periodontal em relação ao grupo controle. 

As cinco bactérias estudadas foram mais prevalentes no grupo PC em relação ao 

grupo C.  

Houve associação na periodontite crônica entre os vírus (EBV-1+ HCMV;      

EBV-1 + HSV-1; HSV-1 + HCMV) e entre vírus e bactérias (EBV-1+ P.intermedia 

EBV-1 + P. gingivalis; HCMV + T. forsythia; HCMV + A. actinomycetemcomitans; 

HSV-1 + T. forsythia; HSV-1 + P. gingivalis). 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, cujo objetivo é avaliar a possível associação entre a presença de vírus e doenças na 

gengiva de em uma população brasileira jovem.  

As doenças nas gengivas em adolescentes e adultos jovens são caracterizadas por uma 

significante e rápida destruição dos tecidos ao redor dos dentes. 

 Os estudos da literatura mostram que alguns vírus, como o herpes simples vírus, o 

citomegalovírus e o Epstein-Barr vírus podem estar associados à presença de doença 

periodontal. O objetivo deste trabalho é identificar a presença destes vírus em pacientes 

saudáveis e com doença na gengiva. 

 Para tanto o (a) senhor(a) será avaliado por um dentista especialista em gengiva e 

serão feitos exames clínicos e radiográficos. No exame clínico, será usado um instrumento 

para medir o espaço entre o dente e a gengiva, e o(a) senhor(a) poderá sentir algum 

desconforto e sangramento na gengiva. A região poderá ficar um pouco dolorida por alguns 

minutos. O exame radiográfico constará de 14 radiografias. Durante o exame radiográfico, 

o(a) senhor (a) poderá sentir algum desconforto ou náusea. A exposição do sr(a) à radiação 

será mínima, porque será utilizado avental de chumbo para proteção, filmes radiográficos 

ultra-rápidos e o aparelho de raio-X será regulado de modo que a dose de radiação seja 

mínima. 

  Também será coletada amostra da bolsa periodontal ou sulco gengival, empregando-

se cones de papel estéreis. Estes cones ficarão no interior da bolsa por aproximadamente 

30 segundos, e, eventualmente, algum desconforto poderá ocorrer. 

Esta pesquisa não auxiliará diretamente no seu tratamento da gengiva, mas os resultados 

poderão ser úteis para o entendimento da doença da gengiva e para futuros tratamentos. 
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 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr.  

Osmar Shizuo Okuda, que pode ser encontrada na Disciplina de Periodontia da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo, telefone: 3091-7833. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Diante de 

eventuais danos decorrentes desta pesquisa o Sr(a) deverá entrar em contato com o 

Departamento de Estomatologia – Disciplina de Periodontia da Faculdade do Odontologia 

da Universidade de São Paulo- telefone: 3091-7833. 

 É garantida a liberdade de retirar-se do estudo a qualquer momento o estudo sem 

qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. As informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum paciente (nome ou dados pessoais). 

  Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

 O pesquisador se compromete a utilizar os dados coletados somente para esta 

pesquisa.  

Eu, _________________________________________________________, portador do 

RG_____________ acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Discuti com o Dr. Osmar Shizuo Okuda sobre a minha decisão em participar 

do estudo.  Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimento permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
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o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido 

ou no meu atendimento neste serviço. 

 

 

Assinatura do paciente/ representante legal         data     /       / 

 

 

 

 

Assinatura da testemunha                                    data     /      / 

 

 

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

Dr. Osmar Shizuo Okuda  

Investigador Principal 
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