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RESUMO 

 

Lourenção DS. Detecção e quantificação de bactérias no biofilme subgengival de 
indivíduos com diferentes formas de doença periodontal [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010 
 

Os objetivos desse estudo transversal foram avaliar a presença e a quantidade 

subgengival de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola e Dialister pneumosintes, em indivíduos 

portadores de Gengivite associada apenas à placa bacteriana, Periodontite Crônica 

e Periodontite Agressiva, e correlacionar os resultados quantitativos com parâmetros 

clínicos periodontais (PCS e NCI). Dados clínicos e amostras de placa bacteriana 

subgengival foram coletados de um total de 176 indivíduos sendo, 67 indivíduos com 

Gengivite associada apenas à placa bacteriana (Grupo G), 71 com Periodontite 

Crônica (Grupo PC) e 38 com Periodontite Agressiva (Grupo PA). As amostras 

clínicas foram processadas pela PCR em tempo real através do uso de iniciadores e 

sondas específicos para regiões altamente conservadas do gene 16S rRNA de cada 

espécie bacteriana. Os resultados demonstraram a detecção dos cinco patógenos 

nos três grupos analisados, havendo associação significativa entre grupo e presença 

da bactéria para P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola e D. pneumosintes (p<0,01). 

A bactéria A. actinomycetemcomitans apresentou semelhantes freqüências de 

detecção nas condições periodontais analisadas (Grupo G, 100%; Grupo PC, 94,4%; 

Grupo PA, 92,1%), não havendo associação significativa entre grupo e presença 

dessa bactéria (p=0,09). As quantidades subgengivais de A. actinomycetemcomitans 

e de T. forsythia foram significativamente maiores no grupo PA (1,66x106 ± 5,39x106 

e 1,96x106 ± 4,82x106, respectivamente), em relação aos grupos G (8,28x104 ± 

1,76x105 e 3,86x105 ± 1,96x106, respectivamente) e PC (2,25x104 ± 3,11x104 e 

3,59x105 ± 1,40x106, respectivamente), não havendo diferenças significativas entre 

os grupos para as cargas subgengivais das demais bactérias. A correlação obtida 

entre as cargas bacterianas subgengivais e os parâmetros clínicos, PCS e NCI, foi 

fraca ou muito fraca. 

 

Palavras-chave: Doenças Periodontais. Reação em Cadeia por Polimerase. 

Periodontite. Gengivite. Microbiologia.



 

 

 

ABSTRACT 
 

Lourenção DS. Detection and Quantification of Subgingival Bacteria in Brazilian 
Periodontal Subjects [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2010 
 

The aims of this cross-sectional study were to evaluate the presence and subgingival 

quantity of Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola and Dialister pneumosintes, in individuals 

with Gingivitis associated with dental plaque only, Chronic Periodontitis and 

Aggressive Periodontitis, and correlate the quantitative results with periodontal 

clinical parameters (PD and CAL). Clinical data and subgingival plaque samples were 

collected from a total number of 176 individuals, among whom there were 67 

individuals with Gingivitis associated with dental plaque only (Group G), 71 with 

Chronic Periodontitis (Group CP) and 38 with Aggressive Periodontitis (Group AP). 

The clinical samples were processed by real-time PCR with the use of specific 

primers and probes for regions of the highly conserved 16S rRNA gene of each 

bacterial species. The results demonstrated the detection of the five pathogens in the 

three analyzed groups, and there was significant association between the group and 

presence of the bacteria for P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola and D. 

pneumosintes (p<0.01). The bacterium A. actinomycetemcomitans presented similar 

frequencies of detection under the periodontal conditions analyzed (Group G, 100%; 

Group CP, 94.4%; Group AP, 92.1%), and there was no significant association 

between group and the presence of this bacterium (p=0.09). The subgingival 

quantities of A. actinomycetemcomitans and T. forsythia were significantly higher in 

the Group AP (1.66*106 ± 5.39*106 and 1.96*106 ± 4.82*106, respectively), in 

comparison with Groups G (8.28*104 ± 1.76*105 and 3.86*105 ± 1.96*106, 

respectively) and CP (2.25*104 ± 3.11*104 and 3.59*105 ± 1.40*106, respectively), 

there being no significant differences among the groups with regard to the 

subgingival loads of the other bacteria. The correlation obtained between the 

subgingival bacterial loads and the clinical parameters PD and CAL was weak or very 

weak. 

 



 

 

Key Words: Periodontal diseases. Polymerase Chain Reaction. Periodontitis. 

Gingivitis. Microbiology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As doenças periodontais constituem um grupo de doenças que acometem as 

estruturas de proteção e de sustentação dos elementos dentais, e estão associadas 

a fatores etiológicos locais e sistêmicos. Dentre esses fatores, a placa bacteriana (ou 

biofilme dental) é considerada o principal fator causal (Socransky; Haffajee, 1992, 

2005). Estudos clássicos como os de Löe et al. (1965), Slots (1977a, 1977b, 1979) e 

Socransky (1979), entre outros, tornaram incontestável a natureza infecciosa da 

maioria das doenças periodontais ao demonstrarem a relação positiva entre o 

acúmulo de placa bacteriana e a inflamação dos tecidos periodontais. Apesar de 

mais de 400 espécies bacterianas terem sido identificadas nas infecções 

periodontais, somente uma pequena quantidade foi associada com a etiologia das 

doenças periodontais destrutivas. Para a maioria das espécies ainda faltam 

evidências científicas que comprovem sua relação causal com o início e a 

progressão das doenças periodontais (Haffajee; Socransky, 1994; Moore; Moore, 

1994; American Academy of Periodontology, 1996, 1999; Socransky et al., 1998; 

Slots; Ting, 1999; Paster et al., 2001; Ezzo; Cutler, 2003; Socransky; Haffajee, 2005; 

Paster et al., 2006). 

As bactérias Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis e Tannerella forsythia são consideradas como verdadeiros patógenos 

periodontais (Haffajee; Socransky, 1994; American Academy of Periodontology, 

1996; Slots; Ting, 1999; Ezzo; Cutler, 2003; Holt; Ebersole, 2005; Tanner; Izard, 

2006). Proporções elevadas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans e, em 

algumas populações, de Porphyromonas gingivalis estão normalmente presentes na 

microbiota subgengival de indivíduos portadores de Periodontite Agressiva (Tonetti; 

Mombelli, 1999). A associação das bactérias Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythia e Treponema denticola no biofilme subgengival, denominada como 

“complexo vermelho”, está fortemente relacionada com a etiologia da Periodontite 

Crônica (Socransky et al., 1998; Holt; Ebersole, 2005). 

Estudos recentes têm sugerido a inclusão da bactéria Dialister pneumosintes 

no grupo dos suspeitos patógenos periodontais, devida à sua alta prevalência nas 

lesões periodontais avançadas e à sua baixa prevalência em crianças e adultos 



19 
 

 

jovens com Gengivite (Contreras et al., 2000; Doan et al., 2000; Ghayoumi et al., 

2002; Nonnenmacher et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2005; Ferraro et al., 2007). 

A detecção de microrganismos nas amostras de placa bacteriana depende da 

metodologia utilizada e, freqüentemente, os estudos microbiológicos empregaram 

técnicas de cultura. Apesar da técnica de cultura ser considerada o “padrão ouro” 

dos testes diagnósticos, a diversidade microbiológica pode ser grandemente 

subestimada por essa metodologia devida às dificuldades de isolamento e cultura de 

vários microrganismos pelas técnicas padrões (Haffajee; Socransky, 1994; Ashimoto 

et al., 1996; Chen; Slots, 1999; Loomer, 2004; Paster et al., 2006). Dessa maneira, 

para as pesquisas microbiológicas em periodontia, as técnicas clássicas de cultura 

vêm sendo substituídas pelas técnicas de biologia molecular que apresentam 

reconhecida superioridade em termos de sensibilidade, especificidade e rapidez 

(Chen; Slots, 1999; Conrads, 2002; van Winkelhoff, 2003; Loomer, 2004; Mackay, 

2004; Sanz et al., 2004; Sakamoto et al., 2005). 

Entre as técnicas microbiológicas capazes de quantificar as cargas 

bacterianas subgengivais, a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real 

mostrou ser o método mais específico e sensível disponível (Conrads, 2002; 

Loomer, 2004; Mackay, 2004; Sanz et al., 2004; Sakamoto et al., 2005). O sistema 

TaqMan® utiliza uma sonda duplamente marcada com corantes distintos e 

iniciadores (primers) espécie-específicos, capazes de hibridizarem com uma 

seqüência de nucleotídeos específica presente no genoma da bactéria alvo. Durante 

a reação de amplificação, a sonda é degrada devido à atividade exonuclease 5’-3’ 

da enzima Taq DNA polimerase, levando à emissão de fluorescência detectável pelo 

equipamento. Esse sinal fluorescente é proporcional à quantidade de produtos 

formados a cada ciclo da reação, e é quantificado através da comparação com a 

amplificação de padrões de concentrações conhecidas (Heid et al., 1996; Mackay, 

2004; Sanz et al., 2004; Sakamoto et al., 2005; Houghton; Cockerill, 2006; Kubista et 

al., 2006).  

Estudos têm relatado a utilidade do sistema TaqMan® para a quantificação 

absoluta de periodontopatógenos (Lyons et al., 2000; Asai et al., 2002; Boutaga et 

al., 2003, 2005, 2006; Kawada et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2004; Suzuki et al., 

2004; Yoshida et al., 2004; Jervøe-Storm et al., 2005; Nonnenmacher et al., 2005; 

Gomes et al., 2006; Mineoka et al., 2008). Alguns desses estudos demonstraram 

que, embora patógenos periodontais semelhantes possam ser detectados no 
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biofilme subgengival de indivíduos periodontalmente saudáveis e doentes, as 

quantidades subgengivais desses patógenos podem ser diferentes entre as 

condições de saúde e de doença periodontal, sugerindo a hipótese de que as cargas 

bacterianas precisam ultrapassar certo limite crítico no ambiente subgengival para 

induzirem a destruição tecidual no hospedeiro (Lyons et al., 2000; Asai et al., 2002; 

Nonnenmacher et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2005; Boutaga et al., 2006).  

No entanto, a relação das cargas bacterianas subgengivais com o início e a 

progressão das doenças periodontais ainda não está clara, havendo a necessidade 

de um número maior de estudos para a melhor compreensão do papel etiológico das 

espécies bacterianas nas doenças periodontais. Poucos estudos quantificaram, 

através da PCR em tempo real, as cargas subgengivais de periodontopatógenos na 

Periodontite Agressiva, e nenhum na Gengivite. 

Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a presença e a quantidade 

subgengival das bactérias Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola e Dialister pneumosintes em 

indivíduos com Gengivite associada apenas à placa bacteriana, Periodontite Crônica 

e Periodontite Agressiva, utilizando a técnica da PCR em tempo real, e correlacionar 

os resultados quantitativos com parâmetros clínicos periodontais (profundidade 

clínica de sondagem e nível clínico de inserção). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Na revisão de literatura que será apresentada a seguir, as denominações das 

espécies bacterianas serão mantidas de acordo com a nomenclatura taxonômica 

vigente na época da publicação dos artigos, a fim de não se alterar as características 

originais das publicações. Também manteremos os diagnósticos originais das 

doenças periodontais resultantes de classificações anteriores à classificação da 

Academia Americana de Periodontia (AAP) de 1999 (American Academy of 

Periodontology, 1999). 

 

 

2.1 Etiologia bacteriana das Doenças Periodontais 
 

 

Parece não haver mais dúvidas de que a presença de microrganismos no 

interior do sulco/bolsa periodontal seja o fator determinante para o início e o 

desenvolvimento da maioria das doenças periodontais (Socransky; Haffajee, 2005).  

As investigações sobre a etiologia das doenças periodontais iniciaram-se na 

chamada “Era de Ouro da Microbiologia” (1880-1920). Nessa época, quatro grupos 

distintos de microrganismos foram propostos como possíveis agentes etiológicos das 

doenças periodontais: amebas, espiroquetas, fusiformes e estreptococos. A 

identificação desses quatro grupos de microrganismos na placa dental foi o resultado 

da natureza das técnicas microbiológicas disponíveis na época, levando a resultados 

equivocados. A fase seguinte, de 1925 a 1950, foi marcada por um período onde a 

ausência de sucesso das terapias direcionadas à eliminação dos supostos 

patógenos levou a dúvidas quanto à etiologia bacteriana das doenças periodontais 

(Socransky; Haffajee, 1994). 

No início da década de 60, pesquisadores clínicos enfatizaram a necessidade 

do controle da placa bacteriana para a prevenção e tratamento das doenças 

periodontais, considerando que o acúmulo inespecífico de microrganismos na 

margem gengival e/ou abaixo desta levava ao desenvolvimento de um processo 

inflamatório responsável pela destruição dos tecidos periodontais (Löe et al., 1965; 

Theilade et al.,1966; Löe et al., 1967). De acordo com essa hipótese ou “teoria da 
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placa não específica”, o aumento na quantidade de microrganismos era mais 

importante do que os tipos de microrganismos presentes no biofilme dental para a 

etiologia das doenças periodontais. Considerava-se também que a composição da 

placa bacteriana era relativamente semelhante entre indivíduos e diferenças 

relativamente pequenas eram atribuídas entre sítios saudáveis e doentes. Um dos 

estudos clássicos realizados nessa época é o da “Gengivite experimental em 

humanos” de Löe et al. (1965), que demonstrou uma forte relação entre o acúmulo 

da placa bacteriana e o desenvolvimento da inflamação dos tecidos periodontais.  

A partir da década de 70 e no decorrer da década de 80, quando o 

aperfeiçoamento das técnicas microbiológicas de cultura tornou possível a 

identificação de microrganismos anaeróbios, houve um grande impulso na realização 

de estudos sobre o papel das espécies bacterianas no desenvolvimento das 

doenças periodontais. A questão não era mais se microrganismos estavam 

associados à etiologia das doenças periodontais, mas se microrganismos 

específicos eram responsáveis por formas específicas de doença periodontal. Esses 

estudos associaram a presença de grupos específicos de microrganismos a 

condições clínicas periodontais específicas, e identificaram diferenças na 

composição da placa bacteriana subgengival entre sítios saudáveis, sítios com 

inflamação e sem perda de inserção e sítios com perda de inserção periodontal. 

Loesche, em 1976, postulou a “teoria da placa específica” baseado no fato de 

que certos microrganismos como Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, 

Veillonella parvula, além de várias espécies de Actinomyces, estavam sempre 

presentes nos quadros de saúde periodontal ou de mínima doença, enquanto que 

outros microrganismos como Actinobacillus actinomycetemcomitans (A. 

actinomycetemcomitans), Prevotella intermedia (P. intermedia) e espiroquetas, 

estavam relacionados a condições de doença periodontal. Essa hipótese foi 

fundamentada por inúmeros outros estudos que avaliaram a composição da placa 

bacteriana subgengival de diferentes formas de doença periodontal (Newman et al., 

1976; Slots, 1976, 1977a, 1977b, 1979; Newman; Socransky, 1977; Socransky, 

1977; Slots et al., 1978; Tanner et al., 1979; Slots et al., 1980; Moore et al.,1982a; 

Moore et al., 1982b; Moore et al., 1983; Moore et al., 1985; Moore et al., 1987). 

Em 1979, Socransky sugeriu critérios ou linhas de evidência para a 

associação de espécies bacterianas com a etiologia das infecções periodontais. 

Esses critérios incluíam: (I) associação com a doença, (II) eliminação/supressão do 
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microrganismo, (III) resposta do hospedeiro, (IV) modelos animais e (V) fatores de 

virulência. A presença de estudos que comprovem a aplicação destes critérios aos 

patógenos da microbiota periodontal é fundamental para definir quais 

microrganismos podem ser considerados como verdadeiros agentes etiológicos das 

formas crônica e agressiva das periodontites (Armitage, 2010). 

O microrganismo A. actinomycetemcomitans começou a ser detectado, pelos 

estudos de cultura, em maiores freqüências e proporções nas amostras de placa 

subgengival de indivíduos com Periodontite Juvenil (PJ), principalmente na forma 

localizada dessa doença (Tanner et al., 1979; Slots et al., 1980; Mandell; Socransky, 

1981; Zambon et al., 1983; Zambon, 1985; Genco et al., 1986; Müller et al., 1993; 

Gainet et al., 1999). 

Slots et al. (1980), avaliaram a distribuição de A. actinomycetemcomitans em 

10 indivíduos jovens e 12 adultos, periodontalmente saudáveis ou com inflamação 

gengival leve, em 10 indivíduos jovens com diagnóstico de Periodontite Juvenil 

localizada (PJL) e 12 adultos com Periodontite do Adulto. Um total de 381 amostras 

foi coletado: 172 de sítios saudáveis, 83 de bolsas periodontais, 42 de mucosa jugal, 

42 de dorso de língua e 42 de saliva. Foram realizadas culturas em meio seletivo 

para A. actinomycetemcomitans. Os resultados demonstraram que em 20% dos 

jovens saudáveis, em 36% dos adultos saudáveis, em 50% dos adultos doentes e 

em 90% dos jovens doentes, houve a detecção de A. actinomycetemcomitans. Além 

disso, as bolsas periodontais apresentaram uma taxa de detecção desse patógeno 

cinco vezes maior do que os sítios saudáveis.  

Com a finalidade de avaliar a presença de A. actinomycetemcomitans na 

doença periodontal, Zambon et al. (1983) analisaram, através de cultura, coletas de 

placa bacteriana subgengival de um total de 403 indivíduos divididos em 4 grupos: 

PJL (n=29), Periodontite do Adulto (n=134), saudáveis (n=142) e indivíduos jovens 

diabéticos com Gengivite (n=98). As amostras de 96,5% dos indivíduos com PJL 

foram positivas para A. actinomycetemcomitans enquanto que a presença desse 

microrganismo nos outros 374 indivíduos não portadores de PJ foi de 15,2%, sendo 

20,8% para os indivíduos com Periodontite do Adulto, 16,9% para os indivíduos 

saudáveis e 5,1% para os jovens diabéticos com Gengivite.  

Uma revisão da literatura sobre o papel da bactéria A. 

actinomycetemcomitans nas doenças periodontais, reuniu os resultados de estudos 

microbiológicos, imunológicos, histopatológicos e terapêuticos e concluiu que esse 
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microrganismo é um agente etiológico importante para a PJL. Suas características 

morfológicas, bioquímicas, sorológicas e seus fatores de virulência também foram 

descritos. As evidências responsáveis pela associação desse microrganismo com a 

etiologia da PJL incluíram: alta prevalência nos indivíduos com PJL e nos membros 

das suas famílias comparada com outros grupos de doenças periodontais; presença 

de quantidades elevadas de anticorpos na saliva, soro e fluído gengival nos 

indivíduos com PJL; possibilidade de sucesso terapêutico através da eliminação do 

microrganismo nas bolsas periodontais; capacidade de invadir o tecido conjuntivo 

gengival e capacidade de produzir diversos fatores de virulência (leucotoxinas, 

endotoxinas, fator inibitório de quimiotaxia de leucócitos polimorfonucleares, 

fosfatases, colagenases, fator inibitório de fibroblastos, etc.) (Zambon, 1985). 

Espécies bacterianas semelhantes foram detectadas pelos estudos de cultura 

nas microbiotas subgengivais associadas à Gengivite e às periodontites, porém em 

frequências diferentes, geralmente maiores nas condições de destruição periodontal 

(Moore et al., 1987; Slots; Listgarten, 1988; Müller et al., 1993; Moore; Moore, 1994). 

Moore et al. (1987) avaliaram a microbiota subgengival de indivíduos com 

Gengivite. A composição da microbiota desses indivíduos foi comparada com a 

microbiota de controles saudáveis, de indivíduos com PJL (Moore et al., 1985), de 

indivíduos com Periodontite Juvenil generalizada (PJG) (Moore et al., 1982b) e de 

indivíduos com Periodontite Crônica (Moore et al., 1983). Os resultados desse 

estudo demonstraram que a microbiota associada à Gengivite difere tanto da 

microbiota associada à saúde quanto da microbiota associada à destruição 

periodontal. Algumas espécies, como Bacteroides gingivalis (B. gingivalis), 

apresentaram proporções elevadas nos sítios com destruição periodontal, mas não 

foram detectadas ou não apresentaram proporções significativas nos sítios com 

Gengivite. Dez espécies bacterianas não foram isoladas de indivíduos com saúde 

periodontal, mas foram detectadas em indivíduos com Gengivite e apresentaram um 

grande aumento das suas proporções em indivíduos com PJL, PJG e Periodontite 

Crônica. Entre essas espécies estavam: Eubacterium nodatum (E. nodatum), 

Fusobacterium alocis, Haemophilus actinomycetemcomitans e Treponema denticola 

(T. Denticola). O microrganismo Haemophilus actinomycetemcomitans não foi 

detectado em indivíduos saudáveis, apresentou proporções baixas em indivíduos 

com Gengivite e quantidades maiores em indivíduos com PJL.  
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Um resumo dos achados microbiológicos baseados em técnicas de cultura de 

uma série de trabalhos desenvolvidos por Slots (1976, 1977a, 1977b, 1979) e Slots 

et al. (1978) foi apresentado por Slots e Listgarten (1988). A composição da 

microbiota subgengival associada a indivíduos periodontalmente saudáveis, com 

Gengivite, com Periodontite do Adulto avançada e com PJ, foram descritas. O sulco 

gengival saudável apresentou uma microbiota composta predominantemente por 

microrganismos Gram-positivos (85%), anaeróbios facultativos, apresentando 

principalmente espécies de Streptococcus e de Actinomyces. O desenvolvimento da 

Gengivite foi acompanhado por um aumento significativo de microrganismos Gram-

negativos e anaeróbios. Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum), espécies de 

Haemophilus, Bacteroides intermedius (B. intermedius) e outras espécies de 

Bacteroides não pigmentados de preto compreenderam cerca de 45% do total de 

isolados na Gengivite. A microbiota presente nos indivíduos com Periodontite do 

Adulto apresentou principalmente bacilos Gram-negativos (75%) e anaeróbios 

(90%). B. gingivalis, B. intermedius, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, 

espécies de Bacteroides não pigmentados de preto e espécies de Wolinella, foram 

os microrganismos predominantes. A microbiota da PJ também foi composta na sua 

maior parte por microrganismos Gram-negativos (65%) e anaeróbios (80%), porém 

sua composição diferiu daquela encontrada na Periodontite do Adulto, apresentando 

B. intermedius, A. actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens (E. corrodens) e 

espécies de Capnocytophaga. Os autores indicaram as bactérias B. gingivalis, B. 

intermedius e A. actinomycetemcomitans como sendo patógenos importantes para 

as doenças periodontais destrutivas. 

Moore e Moore (1994) também analisaram os resultados obtidos com uma 

série de investigações microbiológicas de diferentes condições periodontais (Moore 

et al., 1982a; Moore et al., 1982b; Moore et al., 1983; Moore et al., 1985; Moore et 

al., 1987). Na comparação de sítios com índice gengival 1 e 2, ocorreu um aumento 

significativo de espécies relacionadas com a perda de inserção periodontal como 

Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), P. intermédia e E. nodatum. Espécies de 

Treponema, como T. denticola, foram detectadas freqüentemente nos sítios 

periodontalmente saudáveis e apresentaram um aumento das suas proporções com 

a progressão da Gengivite para a perda de inserção periodontal. Dialister 

pneumosintes (D. pneumosintes) foi uma espécie que não apresentou uma 

proporção significativa nos sítios com índice gengival igual a 2, mas em sítios com 
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perda de inserção periodontal suas proporções aumentaram significantemente com 

o aumento da gravidade da doença. Os autores concluíram que nenhum 

microrganismo pôde ser considerado como o único agente causal das condições 

periodontais investigadas (Gengivite, Periodontite do Adulto, PJL e PJG) porque 

nenhuma espécie bacteriana apresentou uma proporção maior do que 3% do total 

de isolados em cada uma dessas formas de doença periodontal. 

Müller et al. (1993) compararam, através de cultura, a detecção de A. 

actinomycetemcomitans em amostras de placa subgengival de 10 indivíduos com 

Gengivite, 18 com PJL, 45 com Periodontite de Progressão Rápida e 32 com 

Periodontite do Adulto. Os resultados mostraram que 56% dos indivíduos com 

Periodontite de Progressão Rápida foram positivos para a presença do A. 

actinomycetemcomitans, enquanto que somente um indivíduo com PJL não 

apresentou esse microrganismo. Um total de 28% dos indivíduos com Periodontite 

do Adulto e somente 10% dos indivíduos com Gengivite apresentaram detecção de 

A. actinomycetemcomitans. 

Os estudos de cultura também demonstraram que a progressão da perda de 

inserção periodontal foi relacionada principalmente com as espécies A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, Tannerella forsythia (T. forsythia), F. 

nucleatum, Campylobacter rectus (C. rectus) e P. intermedia (Tanner et al., 1984; 

Slots, 1986; Mandell et al., 1987; Dzink et al., 1988; van Winkelhoff et al., 1988; 

Maiden et al., 1990; Rodenburg et al., 1990; Haffajee et al., 1991; Grossi et al., 1994; 

Rams et al., 1996; Tanner et al., 1998). 

Rams et al. (1996) avaliaram parâmetros clínicos e microbiológicos de 

indivíduos com Periodontite do Adulto em programa de manutenção periodontal. Os 

resultados do estudo demonstraram um risco de 2,5 vezes maior para a recorrência 

da atividade destrutiva da doença periodontal, em 12 meses, para indivíduos que 

apresentaram no início do estudo proporções subgengivais ≥ 0,01% de A. 

actinomycetemcomitans, ≥ 0,1% de P. gingivalis, ≥ 2,5% de P. intermedia, ≥ 2,0% de 

C. rectus ou ≥ 3,0% de Peptostreptococcus micros. A simples detecção dessas 5 

espécies bacterianas no início do estudo, independentemente das suas proporções 

cultiváveis, não foi suficiente para prever o risco de recorrência da doença 

periodontal. Assim, os autores afirmaram que as avaliações qualitativas da 

microbiota subgengival, através de cultura ou de outros métodos microbiológicos, 
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parecem ter utilidade menor no diagnóstico periodontal do que a determinação das 

quantidades dos patógenos nas amostras de placa bacteriana subgengivais. 

Apesar das técnicas de cultura serem consideradas o método clássico para a 

detecção de espécies bacterianas e serem o único método capaz de determinar in 

vitro a susceptibilidade antimicrobiana desses microrganismos, algumas limitações 

inerentes a essas técnicas impossibilitaram a correta detecção e quantificação de 

patógenos periodontais importantes no biofilme subgengival. A necessidade de 

condições rigorosas para o crescimento de algumas espécies (como T. forsythia, por 

exemplo) e as dificuldades no crescimento de espécies presentes em quantidades 

reduzidas nas amostras de placa, são exemplos de fatores que limitam a capacidade 

diagnóstica das técnicas de cultura. Além disso, as técnicas de cultura são 

demoradas e trabalhosas, o que dificulta a análise de um maior número de amostras 

clínicas (Tanner et al., 1986; Haffajee; Socransky, 1994; Chen; Slots, 1999; 

Sakamoto et al., 2002; Kumar et al., 2003; Loomer, 2004; Sanz et al., 2004; 

Sakamoto et al., 2005).  

Devida a essas dificuldades no cultivo e na identificação dos microrganismos 

através dos meios tradicionais de cultura, no final da década de 80 e decorrer da 

década de 90, novas tecnologias cultura-independentes foram desenvolvidas e 

empregadas para suprir estas deficiências (Chen; Slots, 1999; Kumar et al., 2003; 

Loomer, 2004; Sanz et al., 2004; Sakamoto et al., 2005). Métodos 

imunodiagnósticos e enzimáticos foram empregados em estudos periodontais (Slots, 

1986; Simonson et al., 1988; Christersson et al., 1989; Christersson et al., 1992; 

Wolff et al., 1993; Grossi et al., 1994). Os avanços da ciência na área da biologia 

molecular levaram ao desenvolvimento de técnicas de detecção mais específicas 

como as sondas de DNA (Savitt et al., 1988; Goodson et al., 1991; Haffajee et al., 

1991, 1992; Socransky et al., 1991; Lotufo et al., 1994; Tanner et al., 1998) e a 

Reação em Cadeia da polimerase (PCR) (Saiki et al., 1985; Slots et al., 1995; 

Ashimoto et al., 1996; Griffen et al., 1998; Contreras et al., 2000; Doan et al., 2000; 

Mullally et al., 2000; Paster et al., 2001; Ávila–Campos; Velásquez-Meléndez, 2002; 

Ghayoumi et al., 2002; Ferraro et al., 2007). 

Ashimoto et al. (1996), utilizaram o método da PCR para determinar a 

presença de A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, Bacteroides forsythus (B. 

forsythus), P. intermedia, C. rectus, E. corrodens, Prevotella nigrescens (P. 

nigrescens) e T. denticola em amostras subgengivais de 50 indivíduos com 
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Periodontite do Adulto avançada, 50 indivíduos adultos com Gengivite e 50 crianças 

com Gengivite. A detecção através da PCR também foi comparada à detecção 

através de cultura para 6 espécies bacterianas e de sondas de DNA para P. 

gingivalis e B. forsythus, nas amostras de Periodontite do Adulto. Para a PCR 

nenhuma reação cruzada com outros microrganismos ou amplificações de diferentes 

tamanhos de bandas foram observadas. A PCR demonstrou ser um método mais 

sensível do que a cultura e apresentou menores possibilidades de reações cruzadas 

que a detecção por sondas de DNA. A detecção das espécies analisadas pela PCR, 

com exceção de C. rectus e E. corrodens, foi significativamente maior no grupo dos 

indivíduos com Periodontite do que nos outros dois grupos. A freqüência de 

detecção, pela PCR, em indivíduos adultos com Periodontite e Gengivite foi de 30% 

e 14% para A. actinomycetemcomitans, 86% e 18% para B. forsythus, 74% e 52% 

para C. rectus, 80% e 70% para E. corrodens, 70% e 10% para P. gingivalis, 58% e 

12% para P. intermédia, 52% e 20% para P. nigrescens e 54% e 16% para T. 

denticola, respectivamente. Esse resultado sugeriu uma forte associação das 

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

nigrescens e T. denticola com a Periodontite do adulto avançada. 

A partir da avaliação dos resultados de uma grande quantidade de estudos 

que comprovassem a presença dos critérios sugeridos por Socransky (1979) para as 

espécies bacterianas, Haffajee e Socransky (1994) sugeriram uma classificação dos 

suspeitos patógenos periodontais de acordo como o grau de associação desses 

microrganismos com a etiologia das doenças periodontais. Entre as diversas 

espécies bacterianas detectadas na microbiota subgengival, somente A. 

actinomycetemcomitans e P. gingivalis apresentaram um grau de associação “muito 

forte”, por apresentarem evidências científicas significativas em relação ao início e a 

progressão das doenças periodontais. Para os casos de Gengivite Ulcerativa 

Necrosante Aguda as espiroquetas foram consideradas os principais 

microrganismos envolvidos na etiologia dessas lesões. Um segundo grupo de 

microrganismos como B. forsythus, P. intermedia, C. rectus, E. nodatum e 

Treponema sp, foram considerados fortes candidatos para agentes etiológicos da 

destruição periodontal. Outros microrganismos foram considerados como possíveis 

agentes etiológicos, por apresentarem um menor número de evidências científicas, 

apresentando graus de associação considerados como moderado ou em fase inicial 

de investigação. 
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Em 1996, na conferência mundial em Periodontia, da Academia Americana de 

Periodontia, pesquisadores utilizaram uma abordagem baseada em evidências 

científicas para definir a lista dos patógenos periodontais, tendo como base principal 

os critérios sugeridos por Socransky (1979). Três espécies bacterianas foram 

consideradas como “verdadeiros agentes etiológicos” por apresentarem evidências 

científicas suficientemente fortes quanto aos seus papeis na etiologia das doenças 

periodontais: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis e B. forsythus. Moderada 

evidência foi encontrada para o papel etiológico na doença periodontal de C. rectus, 

E. nodatum, F. nucleatum, P. intermédia ⁄ nigrescens, Peptostreptococcus micros, 

Streptococcus intermedius, T. denticola e espiroquetas para os casos de Gengivite 

Ulcerativa Necrosante Aguda. A. actinomycetemcomitans foi considerado o principal 

agente etiológico das Periodontites de Incidência Precoce e sua presença em 

indivíduos jovens foi considerada como um indicador de risco para o 

desenvolvimento da doença periodontal nesses indivíduos. P. gingivalis e B. 

forsythus, foram considerados como importantes agentes etiológicos da Periodontite 

do Adulto (American Academy of Periodontology, 1996). 

Socransky et al. (1998), utilizando a técnica de checkerboard DNA-DNA 

hybridization (ensaio de hibridização com sondas de DNA marcadas com 

digoxigenina) descreveram a presença de cinco complexos microbianos em 13261 

amostras de placa subgengival de 185 indivíduos adultos, 25 considerados 

saudáveis periodontalmente e 160 com evidências de perda de inserção. A média de 

idade dos indivíduos foi de 51 anos, as médias das pronfudidades de sondagens 

foram de 3,1 mm e dos níveis de inserção 2,9 mm. Foram analisadas as 

prevalências de 40 espécies bacterianas, as interações entre essas espécies e a 

relação com os parâmetros clínicos de inflamação. Os cinco complexos microbianos 

formados foram o resultado do agrupamento das espécies bacterianas detectadas 

freqüentemente associadas. O complexo “vermelho” foi composto pelas espécies B. 

forsythus, P. gingivalis e T. denticola. O complexo “laranja” foi composto por diversas 

subespécies de Fusobacterium nucleatum, P. intermedia, P. nigrescens, 

Peptostreptococcus micros, C. rectus, Campylobacter showae, Campylobacter 

gracilis, E. nodatum e Streptococcus constellatus. O complexo “verde” foi composto 

por três espécies de Capnocytophaga, Compylobacter concisus, E. corrodens e A. 

actinomycetemcomitans sorotipo a. O complexo “amarelo” foi composto por diversas 

espécies de estreptococos. O complexo “roxo” foi composto por Actinomyces 
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odontolyticus e Veillonella parvula. A. actinomycetemcomitans sorotipo b, 

Selenomonas noxia e Actinomyces viscosus não se agregaram com outras espécies 

bacterianas. O complexo “vermelho” foi fortemente relacionado com o aumento da 

profundidade de sondagem e do sangramento à sondagem. O complexo “laranja” 

parece preceder a colonização do complexo “vermelho” e seus constituintes são 

considerados possíveis patógenos periodontais. Os complexos “amarelo”, “verde” e 

“roxo” demonstraram associação entre si, mas menor com os outros dois complexos, 

e são compostos, em sua maioria, por espécies consideradas benéficas. A. 

actinomycetemcomitans sorotipo b mostrou-se fracamente relacionado aos membros 

dos complexos vermelho e laranja.  

 Em 1999, a Academia Americana de Periodontia, na conferência internacional 

para a classificação das doenças e condições periodontais, propôs uma revisão da 

classificação em vigor desde 1989. Um grupo de doenças gengivais, subdividido em 

doenças gengivais induzidas por placa bacteriana e doenças gengivais não 

induzidas por placa bacteriana, foi incluído na nova classificação. A denominação 

“Periodontite do Adulto” também foi discutida, pois a natureza idade-dependente 

dessa designação não caracterizava corretamente esse tipo de perda de inserção 

periodontal, que passou a ser chamada de Periodontite Crônica. Uma microbiota 

com composição variável e o aumento da prevalência e severidade, com o aumento 

da idade, foram características atribuídas a essa forma de doença periodontal. A 

denominação “Periodontite Agressiva” foi proposta para substituir o termo 

“Periodontite de Incidência Precoce”. Proporções elevadas de A. 

actinomycetemcomitans e, em algumas populações de P. gingivalis, foram 

associadas à microbiota subgengival da Periodontite Agressiva (Tonetti; Mombelli, 

1999). 

Os estudos microbiológicos realizados durante as décadas de 80 e 90, 

baseados em diferentes técnicas de detecção, apesar de terem identificado mais de 

400 espécies bacterianas no interior das bolsas periodontais, forneceram resultados 

suficientes para indicar apenas um limitado conjunto de espécies como possíveis 

agentes etiológicos das doenças periodontais destrutivas (Haffajee; Socransky, 

1994; Moore; Moore, 1994; Socransky; Haffajee, 1994; American Academy of 

Periodontology, 1996; Zambon, 1996; Page et al., 1997; Socransky et al., 1998; 

Chen; Slots, 1999; Paster et al., 2001).  
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Antes da disponibilidade de métodos de detecção baseados no DNA 

bacteriano, as investigações da composição da microbiota subgengival estavam 

limitadas às espécies que podiam ser cultivadas. No entanto, principalmente a partir 

da aplicação de técnicas moleculares que possibilitaram a análise da ampla 

diversidade da microbiota subgengival, a lista de microrganismos candidatos a 

patógenos periodontais tornou-se consideravelmente maior. Novas espécies 

bacterianas, previamente não identificadas pelos estudos de cultura, foram 

detectadas em amostras de placa bacteriana subgengival e começaram a ser 

investigadas e associadas com a etiologia das doenças periodontais, através da 

aplicação dos dois primeiros critérios de Socransky para patogenicidade (associação 

com a doença e eliminação ou supressão do microrganismo) (Paster et al., 2001; 

Conrads, 2002; Kumar et al., 2003; Loomer, 2004; Sanz et al, 2004; Aas et al, 2005; 

Paster et al., 2006; Teles et al., 2006; Faveri et al., 2008; Riep et al., 2009; Armitage, 

2010).  

No empenho de caracterizar a diversidade bacteriana da placa subgengival 

humana, Paster et al. (2001) utilizaram métodos moleculares cultura-independentes 

para obter as seqüência do gene 16S rRNA de todas as espécies bacterianas orais, 

previamente cultivadas e ainda não cultivadas. Placa subgengival de indivíduos com 

Periodontite do Adulto (n=9), com Periodontite Refratária (n=11), com Gengivite 

Ulcerativa Necrozante Aguda (n=4), com doença periodontal associada ao vírus da 

imunodeficiência humana (n=2) e de indivíduos saudáveis (n=5), foram analisadas. A 

partir da extração do DNA das amostras de placa bacteriana, foi realizada a PCR 

para a amplificação do DNA ribossômico 16S, clonagem com Escherichia coli e 

seqüenciamento. As seqüências obtidas foram comparadas àquelas de espécies 

conhecidas. Com base nessa avaliação, foram detectadas 347 espécies bacterianas 

na microbiota subgengival, sendo que os autores estimaram a existência de mais 68 

espécies adicionais totalizando, dessa maneira, cerca de 415 espécies 

subgengivais. Se outras superfícies orais, como mucosa jugal, língua e dentes, 

forem incluídas, cerca de aproximadamente 500 espécies podem ser detectadas na 

cavidade oral. 

Além da identificação de um grande número de novas espécies bacterianas 

no biofilme subgengival, a aplicação das técnicas de biologia molecular também 

possibilitou um melhor entendimento do papel etiológico de espécies bacterianas 

previamente identificadas, cuja associação com as doenças periodontais ainda não 
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havia sido totalmente esclarecida devida as dificuldades de crescimento nos meios 

de cultura. 

Uma espécie que começou a ser associada com as doenças periodontais foi 

D. pneumosintes (Contreras et al., 2000; Doan et al., 2000; Paster et al., 2001; 

Ghayoumi et al., 2002; Hutter et al., 2003; Ferraro et al., 2007). O interesse por esse 

microrganismo parece ter sido iniciado a partir dos estudos de um mesmo grupo de 

pesquisadores (Contreras et al., 2000; Doan et al., 2000) que justificaram a 

importância da relação dessa bactéria com a perda de inserção periodontal a partir 

dos achados de Moore et al. (1982b) e Moore e Moore (1994). 

Poucos estudos investigaram a ocorrência de D. pneumosintes, através de 

cultura, na doença periodontal. D. pneumosintes foi detectada por cultura em 

indivíduos com gengivite e em adultos com periodontite (Moore et al.,1982b; Moore; 

Moore, 1994), mas apenas em baixas proporções em relação ao total de 

microrganismos isolados nas amostras de placa subgengival. 

Por causa do crescimento lento do microrganismo D. pneumosintes, das 

dificuldades de distingui-lo da espécie Eubacterium e da necessidade de condições 

de anaerobiose, é possível que os estudos de cultura tenham falhado na detecção 

e/ou subestimado a ocorrência subgengival dessa bactéria (Moore; Moore, 1994; 

Doan et al., 2000; Ferraro et al., 2007). Estudos subseqüentes utilizando técnicas 

moleculares relataram altas freqüências de detecção de D. pneumosintes em sítios 

com destruição periodontal avançada (Contreras et al., 2000; Doan et al., 2000; 

Ghayoumi et al., 2002; Hutter et al., 2003; Nonnenmacher et al., 2004; 

Nonnenmacher et al., 2005; Gomes et al., 2006; Ferraro et al., 2007).  

Contreras et al. (2000), avaliaram a ocorrência subgengival de D. 

Pneumosintes em 135 pacientes com vários graus de doença periodontal, através 

da PCR. D. pneumosintes foi detectada em 83% das amostras de placa bacteriana 

de indivíduos com Periodontite Crônica avançada, em 32% das amostras de 

indivíduos com Periodontite Crônica moderada, em 19% das amostras de indivíduos 

com Periodontite Crônica leve e em somente 17% das amostras de indivíduos com 

Gengivite. Devida à alta prevalência de D. pneumosintes em lesões periodontais 

avançadas, os autores sugeriram a inclusão dessa bactéria no grupo dos suspeitos 

patógenos periodontais. 
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2.2 Quantificação de bactérias pela PCR em tempo real  
 

 

Dentre os métodos utilizados para a detecção de microrganismos, a PCR 

representa o método mais sensível e específico para determinar a presença de 

bactérias periodontais (Slots et al., 1995; Ashimoto et al., 1996; Griffen et al., 1998; 

Doan et al., 2000; Conrads, 2002; Maeda et al., 2003; Sanz et al., 2004), sendo a 

técnica de amplificação de ácido nucléico mais comumente utilizada para o 

diagnóstico de doenças infecciosas (Mackay, 2004). A ausência de reações 

cruzadas com outros microrganismos e o limite de detecção, são vantagens desse 

método que podem ser obtidas em condições de amplificação otimizadas (Chen; 

Slots, 1999; Sanz et al., 2004). No entanto, o método convencional da PCR apenas 

determina a presença ou ausência do microrganismo alvo, não sendo capaz de 

quantificar os números absolutos das bactérias presentes nas amostras clínicas 

(Chen; Slots, 1999; Sakamoto et al., 2001; Nonnenmacher et al., 2004; Sanz et al., 

2004; Jervøe-Storm et al., 2005; Nonnenmacher et al., 2005; Sakamoto et al., 2005; 

Kubista et al., 2006).  

Chen e Slots (1999) sugeriram, nas conclusões de um artigo sobre testes 

microbiológicos para A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis, que o 

desenvolvimento de uma técnica de PCR quantitativa poderia melhorar ainda mais a 

utilização da PCR para a detecção de patógenos nas doenças periodontais. 

Em 1992 foi desenvolvida uma variação da técnica convencional da PCR, a 

chamada PCR em tempo real (Higuchi et al., 1992). A PCR em tempo real é uma 

técnica que vem ganhando espaço nos laboratórios de pesquisa por apresentar a 

capacidade de quantificar fragmentos de ácidos nucleicos (DNA e RNA) de maneira 

mais sensível, específica e com maior reprodutibilidade, comparada a outras 

técnicas quantitativas (Heid et al., 1996; Lyons et al., 2000; Sakamoto et al., 2001; 

Maeda et al., 2003; Loomer, 2004; Nonnenmacher et al., 2004; Sanz et al., 2004; 

Jervøe-Storm et al., 2005; Nonnenmacher et al., 2005; Sakamoto et al., 2005; 

Boutaga et al., 2006; Kubista et al., 2006). 

Em relação à PCR “convencional”, a PCR em tempo real, além de ser um 

método de detecção mais sensível, apresenta as vantagens de possibilitar uma 

visualização em tempo real dos produtos amplificados, determinar a quantificação 

absoluta do número de células bacterianas alvo e representar uma análise mais 
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rápida, sem a necessidade de um processamento pós - PCR, evitando assim 

possíveis contaminações com brometo de etídio (Nonnenmacher et al., 2004; Sanz 

et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2005; Houghton; Cockerill, 2006). 

A aplicação da PCR em tempo real na área da microbiologia tem sido 

extremamente útil para o estudo de agentes microbianos em doenças infecciosas, 

ajudando a esclarecer os processos de doença (Mackay, 2004; Kubista et al., 2006).  

A PCR em tempo real é baseada na detecção e no monitoramento contínuo 

de um sinal fluorescente que é proporcional a quantidade de produtos formados 

após cada ciclo de amplificação (Sanz et al., 2004; Houghton; Cockerill, 2006). A 

tecnologia TaqMan® utiliza uma sonda fluorigênica (sonda TaqMan®) para detectar 

seqüências específicas de nucleotídeos nos fragmentos de DNA amplificados pela 

PCR em tempo real. A sonda TaqMan® é uma seqüência de oligonucleotídeos 

marcada nas extremidades 5’ e 3’ com corantes distintos, reporter e quencher, 

respectivamente. Enquanto a sonda permanece intacta, a proximidade entre as duas 

moléculas faz com que a fluorescência emitida pelo reporter seja transferida e 

absorvida pelo quencher, não havendo emissão de fluorescência detectável pelo 

equipamento (Didenko, 2001; Mackay, 2004; Houghton; Cockerill, 2006). Durante a 

PCR em tempo real, os iniciadores (primers) e a sonda TaqMan® hibridizam com a 

seqüência da fita simples de DNA complementar alvo para a amplificação. No 

processo de extensão dos primers, a sonda é degrada devido à atividade 

exonuclease 5’-3’ da enzima Taq DNA polimerase. A clivagem da sonda leva à 

separação do reporter da ação inibitória do quencher, gerando uma emissão de 

fluorescência pelo reporter, que é então detectada pelo equipamento. O número do 

ciclo da reação em que começa a ocorrer a detecção dessa fluorescência pelo 

equipamento é chamado de ciclo limiar (Cycle Threshold – CT), e o seu valor é 

proporcional ao número de cópias da seqüência alvo. Sendo assim, a PCR em 

tempo real determina os valores quantitativos através da monitorização da fase 

exponencial da reação de amplificação, onde a fluorescência gerada é proporcional 

à quantidade de produtos amplificados pela PCR a cada ciclo (Heid et al., 1996; 

Mackay, 2004; Sanz et al., 2004; Sakamoto et al., 2005; Houghton; Cockerill, 2006; 

Kubista et al., 2006).  

A quantificação da fluorescência gerada pela reação é possível através da 

comparação do valor do CT obtido com a amplificação da amostra clínica, com os 

valores dos CTs obtidos por concentrações conhecidas do DNA alvo (curva padrão). 
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A curva padrão é obtida através da amplificação de diferentes concentrações, 

geradas a partir de diluições seriadas de 10 vezes, de uma quantidade conhecida de 

DNA alvo. Os valores dos CTs gerados por cada uma dessas diluições são plotados 

contra o logaritmo das concentrações padrões e são utilizados como referências 

para a quantificação das amostras clínicas (Heid et al., 1996; Mackay, 2004; Sanz et 

al., 2004; Kubista et al., 2006).  

Tanto os iniciadores como a sonda TaqMan® utilizados pela PCR em tempo 

real são espécie-específicos, ou seja, são seqüência de nucleotídeos 

complementares a regiões altamente conservadas do DNA de um determinado gene 

de cada espécie bacteriana (Conrads, 2002; Maeda et al., 2003). O gene 16S rRNA 

é amplamente utilizado nos estudos da PCR para o delineamento de iniciadores e 

sondas pois apresenta regiões altamente conservadas dentro de cada espécie 

bacteriana. Essa especificidade possibilita a identificação de microrganismos sem a 

ocorrência de reações cruzadas, sendo importante também para a detecção de 

espécies que não podem ser cultivadas ou facilmente distinguidas pela cultura (Slots 

et al., 1995; Ashimoto et al., 1996; Conrads, 2002; Boutaga et al., 2003; Maeda et 

al., 2003; Nonnenmacher et al., 2004; Sakamoto et al., 2005). 

Os primeiros estudos microbiológicos na área da periodontia envolvendo a 

aplicação da PCR em tempo real testaram a confiabilidade do método, para a 

detecção e quantificação das principais espécies consideradas 

periodontopatogênicas, através da avaliação da especificidade e da sensibilidade 

dos iniciadores e das sondas delineados para esses ensaios. A comparação dessa 

tecnologia de biologia molecular com a cultura, considerada o método de diagnóstico 

“padrão-ouro” em microbiologia periodontal, também foi realizada demonstrando 

uma boa concordância diagnóstica entre os dois métodos, com vantagens para a 

PCR (Sakamoto et al., 2001; Boutaga et al., 2003, 2006; Lau et al., 2004; Jervøe-

Storm et al., 2005). Esses estudos mostraram que a PCR em tempo real é um 

método preciso e sensível para a detecção e quantificação das espécies bacterianas 

testadas, bem como para a quantificação do total de bactérias das amostras 

analisadas, sendo uma ferramenta útil para estudos sobre a etiologia das doenças 

periodontais (Lyons et al., 2000; Shelburne et al., 2000; Sakamoto et al., 2001; Asai 

et al., 2002; Maeda et al., 2003; Yoshida et al., 2003; Morillo et al., 2004; 

Nonnenmacher et al., 2004; Jervøe-Storm et al., 2005; Nonnenmacher et al., 2005; 

Boutaga et al., 2006). 
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A quantificação das cargas bacterianas pode levar a uma melhor 

compreensão sobre o papel etiológico das espécies bacterianas nas doenças 

periodontais (Chen; Slots, 1999; Sanz et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2005).  

Vários estudos têm relatado a utilidade da técnica da PCR em tempo real 

para a detecção e quantificação de alguns patógenos periodontais como:  

- P. gingivalis (Lyons et al., 2000; Sakamoto et al., 2001; Boutaga et al., 2003, 

2006; Maeda et al., 2003; Yoshida et al., 2003; Kawada et al., 2004; Lau et al., 2004; 

Nonnenmacher et al., 2004; Jervøe-Storm et al., 2005; Boutaga et al., 2006; Gomes 

et al, 2006; Mineoka et al., 2008; Del Peloso Ribeiro et al., 2008);  

- A. actinomycetemcomitans (Sakamoto et al., 2001; Boutaga et al., 2003, 

2005; Maeda et al., 2003; Yoshida et al., 2003; Lau et al., 2004; Nonnenmacher et 

al., 2004; Jervøe-Storm et al., 2005; Nonnenmacher et al., 2005; Boutaga et al., 

2006; Gomes et al, 2006; Del Peloso Ribeiro et al., 2008);  

- T. denticola (Sakamoto et al., 2001; Asai et al., 2002; Yoshida et al.,2004; 

Mineoka et al., 2008);  

- T. forsythia (Shelburne et al., 2000; Sakamoto et al., 2001; Lau et al., 2004; 

Suzuki et al., 2004; Boutaga et al., 2005; 2006; Jervøe-Storm et al., 2005; Boutaga et 

al., 2006; Mineoka et al., 2008; Del Peloso Ribeiro et al., 2008) e 

- D. pneumosintes (Nonnenmacher et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2005; 

Gomes et al., 2006). 

Desses estudos, apenas alguns utilizaram a tecnologia TaqMan® para a 

quantificação absoluta de periodontopatógenos (Asai et al., 2002; Boutaga et al., 

2003; Lau et al., 2004; Yoshida et al., 2004; Kawada et al., 2004; Lau et al., 2004; 

Suzuki et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2004; Jervøe-Storm et al., 2005, 

Nonnenmacher et al., 2005; Boutaga et al., 2006; Gomes et al, 2006; Mineoka et al., 

2008), enquanto outros utilizaram a tecnologia SYBR®-Green, considerada menos 

específica e sensível (Sakamoto et al., 2001; Maeda et al., 2003; Houghton; 

Cockerill, 2006; Del Peloso Ribeiro et al., 2008; Byrne et al., 2009; Abiko et al., 2010; 

Braga et al., 2010).  

Um método da PCR em tempo real para a quantificação de cinco 

periodontopatógenos (A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, D. 

pneumosintes e Micromonas micros), assim como para o número total de bactérias, 

em amostras de placa bacteriana subgengival de 33 indivíduos periodontalmente 

saudáveis e de 50 com periodontite, foi apresentado por Nonnenmacher et al. 
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(2004). Foram utilizados iniciadores e sondas TaqMan®, delineados com base em 

seqüências específicas do gene 16S rRNA, para cada uma das espécies 

bacterianas avaliadas. Curvas padrão para os cinco periodontipatógenos e para o 

total de bactérias foram construídas a partir de diluições seriadas de cópias de 

plasmídeos (101 a 108), obtidas por clonagem, e utilizadas para a quantificação do 

genoma bacteriano nas amostras subgengivais. A sensibilidade do método revelou 

uma ampla quantificação variando de 102 a 108 cópias de plasmídeos. A 

especificidade foi comprovada pela amplificação específica dos iniciadores para 

cada microrganismo respectivo e ausência de amplificação com o DNA de outras 

espécies bacterianas. Foi observada uma carga bacteriana significativamente maior 

nos indivíduos com periodontite em comparação com os indivíduos saudáveis para 

A. actinomycetemcomitans (média: 2,4x103 e 2x102), P. gingivalis (média: 9,3x102 e 

<102), D. pneumosintes (média: 5,9x103 e 2,5x102) e Micromonas micros (média: 

7,3x103 e 2,8x102). Em contraste, as quantidades subgengivais de P. intermedia não 

mostraram diferenças significantes entre os grupos. Segundo os autores, esses 

resultados sugerem que nem todas as bactérias consideradas patogênicas estão 

presentes em quantidades elevadas em pacientes com doença periodontal. 

Esse mesmo grupo, em 2005 (Nonnenmacher et al., 2005), analisou a relação 

entre os parâmetros clínicos e as quantidades subgengivais de A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, D. pneumosintes, C. rectus e 

Micromonas micros, em um total de 83 amostras subgengivais provenientes de 22 

indivíduos com Periodontite Agressiva (grupo A), 61 com Periodontite Crônica (grupo 

B) e 43 periodontalmente saudáveis (grupo C). Foi empregada a mesma 

metodologia do estudo de 2004 (Nonnenmacher et al., 2004) para a quantificação do 

genoma bacteriano nas amostras clínicas. Todas as amostras clínicas, nos três 

grupos, apresentaram freqüências de detecção significativamente maiores de P. 

gingivalis, Micromonas micros, D. pneumosintes e C. rectus em comparação com A. 

actinomycetemcomitans e P. intermedia. A comparação entre os grupos A e B, 

quanto à presença dos microrganismos, não demonstrou diferença significativa. Em 

contrapartida, uma diferença significativa foi encontrada quando os indivíduos com 

doença periodontal (grupos A + B) foram comparados com os indivíduos do grupo C, 

para a presença de P. gingivalis, Micromonas micros, D. pneumosintes e C. rectus. 

A análise quantitativa indicou que os periodontopatógenos não foram distribuídos 

uniformemente entre os três grupos. Os microrganismos P. gingivalis, Micromonas 
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micros, D. pneumosintes e C. rectus, apresentaram quantidades significativamente 

maiores na Periodontite Agressiva em comparação com a Periodontite Crônica (P. 

gingivalis: 4,55 x 105 e 3 x 104; Micromonas micros: 2,45 x 105 e 7,23 x 104; D. 

pneumosintes: 5,3 x 104 e 9,3 x 103; C. rectus: 3,2 x 103 e 6,4 x 102, 

respectivamente). A correlação das cargas bacterianas com os parâmetros clínicos 

revelou uma correlação positiva entre a profundidade de sondagem e o sangramento 

à sondagem com as quantidades de P. gingivalis, Micromonas micros e C. rectus. 

Nenhuma correlação foi encontrada para A. actinomycetemcomitans. Segundo os 

autores, esses resultados mostraram que a simples presença de 

periodontopatógenos não necessariamente leva ao desenvolvimento da doença 

periodontal destrutiva, levantando a hipótese de que as cargas bacterianas precisam 

atingir um limite crítico para induzirem a destruição tecidual no hospedeiro.  

 Um estudo clínico e microbiológico com indivíduos brasileiros, portadores de 

doença periodontal crônica, fumantes e não fumantes, foi realizado por Gomes et al. 

(2006). Foi realizada avaliação microbiológica de amostras de placa bacteriana 

subgengival através do método quantitativo da PCR em tempo real da mesma forma 

que Nonnenmacher et al. (2004). Os iniciadores e sondas utilizados para 

identificação bacteriana de A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, Micromonas 

micros e D.pneumosintes, foram baseados em seqüências específicas do gene 16S 

rRNA. A avaliação microbiológica inicial dos pacientes não fumantes revelou uma 

maior quantidade subgengival de Micromonas micros, seguida de P. gingivalis, D. 

pneumosintes e A. actinomycetemcomitans.  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Este estudo teve como objetivos: 

- Avaliar a presença e a quantidade subgengival das bactérias 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythia, Treponema denticola e Dialister pneumosintes em indivíduos com 

diagnóstico de Gengivite associada apenas à placa bacteriana, Periodontite Crônica 

e Periodontite Agressiva, utilizando a técnica da PCR em tempo real. 

- Analisar a correlação entre os resultados quantitativos obtidos para cada 

patógeno e os parâmetros clínicos periodontais (profundidade clínica de sondagem e 

nível clínico de inserção). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

O projeto de pesquisa que originou essa dissertação foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP), sob o protocolo de número 01/04 (Anexo A). 

 

 

4.1 Seleção da amostra 
 

 

 Esse estudo transversal foi realizado com uma amostra de conveniência 

composta por indivíduos que foram encaminhados para tratamento periodontal nas 

clínicas de Graduação e de Pós-Graduação, da Disciplina de Periodontia da FOUSP. 

A inclusão dos indivíduos nesse estudo ocorreu entre os anos de 2006 a 2009. 

Todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa foram informados sobre a 

natureza do estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A). 

Aos indivíduos interessados em participar do estudo, foi aplicado um 

questionário para coleta de informações sobre a saúde geral (ficha de anamnese da 

Disciplina de Periodontia da FOUSP) (Anexo B). Os voluntários não tornavam-se 

elegíveis se apresentassem: 

a) Condição sistêmica capaz de interferir com o processo saúde-doença 

periodontal. 

b) Condição sistêmica que determinasse a necessidade de profilaxia 

antibiótica. 

c) Gravidez ou período de lactação. 

d) Hábito de Fumar. 

e) História de tratamento periodontal e/ou de antibioticoterapia nos seis 

meses predecessores ao exame clínico de inclusão. 

Em seguida, os indivíduos elegíveis eram examinados clinicamente e 

incluídos no estudo se apresentassem os seguintes critérios: 

a) Presença de pelo menos 12 dentes na cavidade bucal. 
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b) Diagnóstico de Gengivite associada apenas à placa bacteriana, 

Periodontite Crônica ou Periodontite Agressiva (American Academy of 

Periodontology, 1999). 

Respeitando-se os critérios de inclusão e exclusão descritos acima, foi 

selecionado para esse estudo transversal, de forma consecutiva, um total de 176 

indivíduos, sendo 71 indivíduos com diagnóstico de Gengivite associada apenas à 

placa bacteriana (Grupo G), 67 com diagnóstico de Periodontite Crônica (Grupo PC) 

e 38 com diagnóstico de Periodontite Agressiva (Grupo PA). 

O diagnóstico das condições periodontais foi estabelecido através da 

avaliação dos dados da anamnese, dos dados clínicos (parâmetros clínicos) e dos 

dados radiográficos (14 radiografias periapicais), de acordo com a classificação 

vigente da Academia Americana de Periodontia (American Academy of 

Periodontology, 1999). 

 

 

4.2 Registro dos parâmetros clínicos 
 

 

O exame clínico consistiu no preenchimento de uma ficha periodontal (ficha 

de periograma da Disciplina de Periodontia da FOUSP) (Anexo C), onde foram 

registrados, em seis sítios por dente (mesio-vestibular, centro-vestibular, disto-

vestibular, mesio-palatino/lingual, centro-palatino/lingual e disto-palatino/lingual), os 

seguintes parâmetros clínicos (Armitage, 2004):  

a) Distância da margem gengival à junção esmalte-cemento (MG-JEC)  

b) Profundidade clínica de sondagem (PCS)  

c) Nível clínico de inserção (NCI)  

d) Sangramento à sondagem (SS) 

Essas medidas clínicas foram realizadas por um único examinador treinado, 

com o auxílio de uma sonda periodontal manual1, e os valores de PCS e NCI foram 

arredondados para o milímetro superior mais próximo. 

Os pacientes examinados foram divididos em três grupos, de acordo com o 

diagnóstico periodontal estabelecido:  

                                                 
1 PCPUNC 15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA 
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Grupo G - Gengivite associada apenas à placa bacteriana. Indivíduos sem 

evidências radiográficas de perdas ósseas, com índice de sangramento à sondagem 

maior que 30% e ausência de sítios com NCI > 3,0 mm. 

Grupo PC - Periodontite Crônica. Presença de pelo menos um sítio por 

quadrante com evidência radiográfica de perda óssea, PCS ≥ 5,0 mm, NCI ≥ 5,0 mm 

e sangramento à sondagem. 

Grupo PA - Periodontite Agressiva localizada ou generalizada. Presença de 

pelo menos um sítio por quadrante com evidência radiográfica de perda óssea, PCS 

≥ 5,0 mm, NCI ≥ 5,0 mm e sangramento à sondagem. 

 

 

4.3 Coleta das amostras clínicas 
 

 

Todas as coletas microbiológicas foram realizadas pelo mesmo examinador 

responsável pelo registro dos parâmetros clínicos periodontais. Para cada indivíduo 

foram coletadas quatro amostras de placa subgengival, cada uma correspondente 

ao sítio com a maior PCS de cada quadrante (Mombelli et al., 1991). Os critérios de 

escolha dos sítios das coletas microbiológicas estão descritos na tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1 - Critérios de escolha dos sítios para coleta microbiológica 

Grupo Sítio / quadrante 

Grupo G: Gengivite Sítio proximal com a maior PCS e SS, 
havendo preferência por primeiros molares 

Grupo PC: Periodontite Crônica Sítio com a maior PCS e SS 

Grupo PA: Periodontite Agressiva Sítio com a maior PCS e SS, havendo 
preferência por primeiros molares e incisivos 

 

Inicialmente, a área a qual pertencia o sítio selecionado foi lavada com jato de 

água, isolada com rolos de algodão e secada com jatos de ar. A seguir, a placa 

supragengival do sítio selecionado foi removida com bolinhas de algodão estéreis e 

curetas periodontais de Gracey2.  

                                                 
2 Curetas Gracey 5/6, 11/12, 13/14 – Hu Friedy, USA 
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Um cone de papel absorvente estéril3 foi introduzido no interior do sulco 

gengival ou da bolsa periodontal de cada sítio, e mantido em posição por 30 

segundos (Hartroth et al., 1999). Os cones de papel resultantes da coleta 

microbiológica de cada indivíduo foram agrupados em um único tubo de 

microcentrífuga de 1,5 ml estéril4 (pool). Os tubos foram adequadamente 

identificados e mantidos à -20°C, até o momento do processamento laboratorial das 

amostras. 

Os indivíduos com diagnóstico de Gengivite associada apenas à placa 

bacteriana e Periodontite Crônica, após colaborarem com esse estudo, receberam 

tratamento periodontal nas clínicas de Graduação e de Pós-Graduação, da 

Disciplina de Periodontia da FOUSP. Os indivíduos diagnosticados com Periodontite 

Agressiva participaram de um ensaio clínico, pertencente a um projeto de doutorado 

da Disciplina de Periodontia da FOUSP, onde também foram tratados e 

acompanhados adequadamente. 

 

 

4.4 Avaliação Microbiológica 

 

 

As amostras de placa subgengival foram processadas no Laboratório de 

Biologia Molecular do departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sob 

orientação do Prof. Dr. Mario Hiroyuki Hirata.  

As seguintes espécies bacterianas foram analisadas pela PCR em tempo real 

a fim de se determinar suas quantidades nas amostras clínicas coletadas: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans), 

Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), Tannerella forsythia (T. forsythia), 

Treponema denticola (T. denticola) e Dialister pneumosintes (D. pneumosintes).  

 

 

 

 

                                                 
3 Tanari, #30, SP, Brasil 
4 Axygen Scientific, CA, USA 
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4.4.1 Obtenção dos controles para quantificação pela PCR em tempo real 

 

 

Os controles exógenos, utilizados para a construção da curva padrão para a 

quantificação absoluta de cada agente infeccioso investigado, foram obtidos através 

do processo de clonagem, cujas etapas serão descritas a seguir e estão 

representadas resumidamente na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 - Clonagem em plasmídeo (modificado de Cooper; Hausman, 2003) 
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4.4.1.1 Cultura das cepas bacterianas 
 

 

 As cepas bacterianas, referentes a cada uma das bactérias analisadas, foram 

obtidas através de importação da American Type Culture Collection (ATCC) (Tabela 

4.2) e cultivadas no laboratório de microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do Prof. Dr. Nilton Erbet Lincopan 

Huenuman. 

 
Tabela 4.2 - Cepas bacterianas 

Bactéria Cepa 

Porphyromonas gingivalis ATCC 49417 

Treponema denticola ATCC 33521 

Tannerella forsythia ATCC 43037 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522 

Dialister pneumosintes ATCC 33048 

 

 

4.4.1.2 Extração do DNA das cepas bacterianas  

 

 

O conjunto de reagentes QIAamp® DNA mini kit (Qiagen, Hilden, Alemanha) 

foi utilizado para a extração do DNA das células bacterianas, conforme o protocolo 

fornecido pelo fabricante. Partindo-se de 100µl de uma suspensão contendo 

aproximadamente 106 células/ml, adicionou-se 20µl de proteinase K e 200µl de 

solução tampão (buffer AL), presentes no kit de extração. Os microtubos foram então 

encubados a 560C, por 10 minutos. Em seguida, adicionou-se 300µl de etanol e 

iniciou-se um ciclo de repetidas centrifugações e adições de solução tampão. Ao 

final, o DNA extraído ficou eluído em solução tampão. 

 

 

 

 

4.4.1.3 Ensaio da PCR para amplificação dos fragmentos do genoma das bactérias  
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 Regiões altamente conservadas do gene 16S rRNA das bactérias A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. denticola, T. forsythia e D. pneumosintes 

foram amplificadas pela PCR com o uso de iniciadores (primers) específicos para 

cada uma das cepas bacterianas. 

Os iniciadores foram desenhados baseados nas regiões espécie-específicas 

altamente conservadas do gene 16S rRNA, através do uso do programa Primer 

ExpressTM (Applied Biosystems, Foster City, CA). As seqüências desses iniciadores 

e os números de acesso dos genes de acordo com o banco de dados GenBank® 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), podem ser vistos na tabela 4.3. As 

especificidades dos iniciadores foram confirmadas empregando-se o programa 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) do National Center for Biotechnology 

Information Sever (http://ncbi.nlm.nih.gov/blast/) (Altschul et al., 1990). 

 
Tabela 4.3 - Iniciadores utilizados na PCR 

Iniciadores Seqüência (5´- 3´) No. Acesso 

P. gingivalis 
Senso 
Anti-senso 

 
ACCTTACCCGGGATTGAAATG 
CAACCATGCAGCACCTACATAGAA 

AF118634 

T. denticola 
Senso 
Anti-senso 

 
CCGAATGTGCTCTACATAAAGGT 
GATACCACTCGTTGCCTTGGT 

AJ277354 

T. forsythia 
Senso 
Anti-senso 

 
AGCGATGGTAGCAATACCTGT 
TTCGCCGGGTTATCCCTC 

AM039448 

A. actinomycetemcomitans 
Senso 
Anti-senso 

 
TCCCCTCTCTACTTCTCTTGCTTATTAC 
GGCAACGGTAGAAGGGTGATT 

M75039 

D. pneumosintes 
Senso 
Anti-senso 

 
GAGGGGTTTGCGACTGATTA 
CCGTCAGACTTTCGTCCATT 

X82500 

 

Para o ensaio da PCR, as reações foram realizadas utilizando-se 2µl de DNA 

das cepas bacterianas, iniciadores senso e anti-senso 200 nM (Prodimol 

Biotecnologia, Belo Horizonte, MG, Brasil), dNTP 800 nM (Amersham Biosciences, 

Piscataway/NJ, EUA), DNA polimerase 1U (Biotools, Madri, Espanha), tampão de 

PCR 1x (Tris-HCl 75 mM, pH 9,0; KCl 50 mM; (NH4)2SO4 20 mM), MgCl2 2 nM e 

água deionizada estéril para um volume final de 50 µl. 
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A PCR foi realizada no termociclador Mastercycler® Gradient (Eppendorf AG, 

Hamburg, Alemanha), utilizando-se o seguinte programa: desnaturação inicial a 

96oC por 3 minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 1 minuto, 

60oC por 1 minuto para hibridização, 72oC por 1 minuto para extensão e etapa de 

extensão final a 72oC por 10 minutos. Os produtos gerados pela PCR foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose 1% em TBE (Sambrook; Russel, 

2001). As bandas foram visualizadas sob luz ultravioleta (UV), após coloração do gel 

com brometo de etídio (0,5 mg/mL), e fotodocumentadas em sistema de captura de 

imagem ChemiImager™ 4400 (Alpha Innotech Corporation, San Leandro, CA, EUA) 

(exemplo na Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2 - Gel do produto de amplificação da bactéria P. gingivalis 
 

 

4.4.1.4 Purificação dos produtos da PCR para clonagem 

 

 

A purificação dos produtos amplificados pela PCR, contendo o material 

genômico das diferentes cepas bacterianas, foi realizada recortando-se os 

fragmentos identificados no gel de agarose utilizando o sistema comercial GFX 

Genomic DNA kit (GE Healthcare), seguindo as recomendações do fabricante. 

 

 

4.4.1.5 Reação de ligação dos fragmentos dos genes obtidos pela PCR com o 

plasmídeo 
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O fragmento de gene amplificado pela PCR dos agentes infecciosos A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. denticola, T. forsythia e D. pneumosintes, e 

o plasmídeo pGEM®-T Easy Vector (pGEM®-T Easy Vector System I, Promega, 

Wisconsin, USA) foram submetidos à reação de ligação (clonagem), conforme as 

orientações do fabricante. O produto desta reação foi utilizado para transformação 

de Escherichia coli (E. coli), cepa DH-5α. Os plasmídeos recombinantes foram 

denominados: pGem::16S rRNA Aa, pGem::16S rRNA Pg, pGem::16S rRNA Td, 

pGem::16S rRNA Tf e pGem::16S rRNA Dp. 

 

 

4.4.1.6 Preparação das bactérias competentes 

 

 

A partir de uma colônia isolada da bactéria E. coli DH-5α, foi realizado repique 

para a expansão utilizando-se meio de cultura LB líquido sem antibiótico e 

incubando-se sob agitação a 37°C, até a obtenção de uma densidade óptica de 600 

nm. A suspensão resultante foi centrifugada, o sobrenadante desprezado e as 

células decantadas. Em seguida, o material foi tratado com solução de CaCl2 50 mM 

por 30 minutos e centrifugado a 4000g durante 5 minutos. As células foram 

novamente ressuspensas em solução de CaCl2 50 mM e 5% de DMSO, e 

conservadas a –70°C até o momento da transformação (Sambrook; Russel, 2001). 

 

 

4.4.1.7 Transformação da E. coli com o plasmídeo recombinante 

 

 

Para a transformação foram utilizados 50 μl de suspensão de bactérias E. coli 
(células competentes) e 2 μl de produto da reação de ligação (plasmídeo 

recombinante). A mistura foi homogeneizada e incubada por 20 minutos em banho 

de gelo, por 50 segundos a 42°C sem agitação e, novamente, em banho de gelo por 

mais 2 minutos. Foi adicionado 950 μl de meio SOC e incubado a 37°C por 90 

minutos com agitação. O produto de transformação (E. coli recombinante) foi 

semeado em meio de cultura LB ágar contendo ampicilina (100 μg/ml) com 

incubação a 37°C por uma noite (Sambrook; Russel, 2001). 
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4.4.1.8 Extração do DNA plasmidial 

 

 

Partindo-se de uma colônia de E. coli isolada e carreadora do plasmídeo 

pGEM®-T Easy Vector contendo o inserto (E. coli recombinante), foi realizada a 

incubação em 5 ml de meio de cultura LB líquido com antibiótico (100 μg/ml), por 

uma noite, a 37°C com agitação. As colônias foram centrifugadas a 5000g por 5 

minutos, 4 ml do sobrenadante foram removidos e o restante resuspenso e 

transferido para um microtubo de 1,5 ml estéril. O microtubo foi centrifugado a 

12000g por 5 minutos e o sobrenadante removido. O sedimento foi utilizado para 

extração dos plasmídeos recombinantes, de acordo com o protocolo de orientação 

do kit de extração GFX Micro Plasmid Prep Kit (Amersham Biosciences).  

Aproximadamente 5 μl da solução contendo o plasmídeo recombinante foram 

submetidas à restrição enzimática e analisadas por eletroforese em gel de agarose a 

1%, para confirmação da presença do fragmento clonado (Sambrook; Russel, 2001). 

 

 

4.4.1.9 Análise do controle exógeno para quantificação do número de cópias do 

genoma bacteriano 

 

 

Um total de 1 μl da solução contendo o plasmídeo recombinante foi 

quantificado por espectrofotometria em UV (aparelho: NanoDrop® ND-1000 UV-Vis, 

NanoDrop Technologies, Wilmington, EUA).  

A partir da massa molecular do plasmídeo recombinante, obtida através do 

programa Oligo Calculator (http://www.pitt.edu/~rsup/OligoCalc.html), e de sua 

quantificação por espectrofotometria, foram determinados os números de cópias do 

genoma de cada bactéria-alvo através da fórmula:  

 

(Y x 6,02 x 104 ) / Z 
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onde Y é o valor da quantificação por espectrofotometria e Z é o valor da 

massa molecular do plasmídeo recombinante (Skipper et al., 2006). 

Diluições seriadas (101 a 1010) de concentrações conhecidas foram realizadas 

para cada um dos plasmídeos recombinantes. Essas diluições foram processadas 

pela PCR em tempo real para obtenção da curva padrão utilizada como parâmetro 

para a quantificação do número de bactérias alvo presentes nas amostras clínicas.  

Uma vez determinados os limites de quantificação, todas as amostras foram 

amplificadas pela PCR em tempo real juntamente com a curva padrão respectiva de 

cada espécie bacteriana, em triplicatas. 

 

 

4.4.2 Extração de DNA das amostras clínicas 

 

 

O conjunto de reagentes QIAamp® DNA mini kit (Qiagen, Hilden, Alemanha) 

foi utilizado para a extração do DNA presente nas amostras clínicas, seguindo-se as 

orientações do fabricante.  

No entanto, estabelecemos um preparo inicial das amostras, a fim de se 

melhorar a qualidade da extração do material genético presente nos cones de papel 

absorvente utilizados para a coleta do biofilme subgengival. Esse preparo constituiu 

em se adicionar 200µl de solução tampão PBS aos cones de papel, que foram 

esmagados até ficarem completamente submersos. Os microtubos foram então 

mantidos sob agitação por 12 horas.  

Após esse preparo inicial, foi adicionado aos microtubos 20µl de proteinase K 

e 200µl de solução tampão (buffer AL), presentes no kit de extração. Os microtubos 

foram então encubados a 560C, por 10 minutos. Em seguida, adicionou-se 300µl de 

etanol e iniciou-se um ciclo de repetidas centrifugações e adições de solução 

tampão, conforme o protocolo fornecido pelo fabricante. Ao final, o DNA extraído 

ficou eluído em solução tampão. 

A quantificação do DNA genômico extraído das amostras clínicas foi 

determinada por espectrofotometria a 260 nm e sua pureza pela razão de 

absorbância A260/A280, através do aparelho NanoDrop® ND-1000 UV-Vis 

(NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, EUA), utilizando-se uma alíquota da 
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solução de cada amostra de DNA. O valor considerado ideal para a pureza dos 

extratos de DNA foi de 1,8 a 2,0 (Sambrook; Russel, 2001). 

 

 

4.4.3 Realização da PCR em tempo real 

 

 

A identificação e a quantificação absoluta das bactérias A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. denticola, T. forsythia e D. pneumosintes 

nas amostras clínicas, foram realizadas através da PCR em tempo real, utilizando-se 

o sistema de amplificação com sondas TaqMan® e detecção pelo equipamento ABI 

PRISM 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems, Foster City, 

CA,EUA).  

A PCR em tempo real foi realizada utilizando uma solução de 25μl contendo 

0,5μl de 200 nM de cada oligonucleotídeo iniciador, 0,5μl de 200 nM de sonda 

TaqMan® (Applied Biosystems, Foster City, CA,EUA), 12,5μl de Taqman® Universal 

PCR Master Mix 2x (Applied Biosystems, Foster City, CA,EUA), 9μl de água estéril e 

2μl de solução de DNA. A reação de amplificação foi realizada com as seguintes 

etapas: temperatura de desnaturação inicial de 95oC por 10 minutos e amplificação 

por 40 ciclos a 95oC por 15 segundos e 60oC por 1 minuto. 

As sondas TaqMan® para as bactérias analisadas também foram desenhadas 

baseadas nas regiões espécie-específicas altamente conservadas do gene 16S 

rRNA, com o auxílio do programa Primer ExpressTM (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA), e as especificidades foram confirmadas empregando-se o programa 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) do National Center for Biotechnology 

Information Sever (http://ncbi.nlm.nih.gov/blast/) (Altschul et al., 1990). 

As seqüências das sondas, com os respectivos marcadores nas extremidades 

5´(repórter) e 3´(quencher), estão descritas na tabela 4.4. As seqüências dos 

iniciadores utilizados na PCR em tempo real estão listadas na tabela 4.3. 
Tabela 4.4 - Sondas TaqMan® utilizadas na PCR em tempo real 

Bactérias Sonda TaqMan® (5’-3’) 

P. gingivalis VIC/ATGACTGATGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTC/NFQ-MGB 
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T. denticola Cy5/TGAGTAACGCGTATGTAACCTGCCCGC/3labRQSp 

T. forsythia FAM/CCGCGACGTGAAATGGTATTCCTC/NFQ-MGB 

A.  
actinomycetemcomitans FAM/CACTTAAAGGTCCGCCTACGTGCC/NFQ-MGB 

D. pneumosintes FAM/CACCAAGCCGACGATCAGTAGCCG/NFQ-MGB 

VIC®: fluoróforo repórter; NFQ: non-fluorescent quencher; MGBTM: Minor Groove Binder; Cy5TM: 
Cyanine 5; 3labRQSp: lowa back RQTM-Sp; FAMTM: fluoróforo repórter 
 

Diluições seriadas dos plasmídeos recombinantes foram processadas pela 

PCR em tempo real, utilizando-se os iniciadores e as sondas descritas para cada 

microrganismo, para formação da curva padrão de cada bactéria alvo. O limite 

mínimo de quantificação para A. Actinomycetemcomitans (Figura 4.3) e T. denticola 

(Figura 4.6) foi de 1000 cópias, enquanto que para P. gingivalis (Figura 4.4), T. 

forsythia (Figura 4.5) e D. pneumosintes (Figura 4.7) foi de 100 cópias. Um limite 

máximo de quantificação de 109 cópias foi estabelecido para todas as bactérias. 

Uma vez determinados os limites de quantificação, as amostras clínicas foram 

processadas juntamente com os controles, em triplicatas, e os valores médios foram 

utilizados para o cálculo dos níveis bacterianos. Aproximadamente 3200 reações 

foram realizadas, sempre respeitando-se uma eficiência da reação de amplificação 

para a curva padrão entre 110% a 93% (slope = -3,10 a -3,50) e um coeficiente de 

correlação (R2) ≥ 0,98. Segundo Livak e Schmittgen (2001), para o ensaio da PCR 

em tempo real ter alta eficiência (90 a 110%) a inclinação da curva padrão (slope) 

deve ser próxima de –3,3. 

 As diluições das cópias dos plasmídeos serviram como controle positivo para 

as reações de amplificação e como controle negativo o DNA foi substituído pela 

mesma quantidade de água estéril, a fim de se checar possíveis contaminações.  
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Figura 4.3 – Curva padrão da bactéria A. Actinomycetemcomitans (R2 = 0,997; Slope = -3,23) 
 

 
Figura 4.4 - Curva padrão da bactéria P. gingivalis (R2 = 0,999; Slope = -3,10) 
 

 
Figura 4.5 – Curva padrão da bactéria T. forsythia (R2 = 0,995; Slope = -3,23) 
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Figura 4.6 - Curva padrão da bactéria T. denticola (R2 = 0,997; Slope = -3,42) 
 

 
Figura 4.7 – Curva padrão da bactéria D. pneumosintes (R2 = 0,999; Slope = -3,45) 
 

 

4.5 Análise estatística 
 

 

Foram calculadas as médias e desvio-padrão das variáveis contínuas (idade 

dos participantes, número de dentes presentes, MG-JEC, PCS, NCI, SS e 

quantidades das bactérias avaliadas). Os três grupos (G, PC e PA) foram 

comparados com relação às médias das variáveis contínuas por meio do teste 

ANOVA a um fator. As diferenças entre os grupos foram avaliadas por meio do teste 

post-hoc de Bonferroni. 
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 As associações entre a variável sexo e grupo (G, PC e PA) e entre presença 

das bactérias e grupo (G, PC e PA) foram verificadas por meio do teste de qui-

quadrado. Posteriormente, os grupos PC e PA foram agrupados no grupo P 

(periodontite), e foi verificada a existência de associação entre grupo e presença das 

bactérias. 

 Também verificou-se se havia correlação entre variáveis clínicas contínuas 

(PCS e NCI) e o número de bactérias quantificadas, por meio do teste de correlação 

de Pearson. 

 Todos os testes foram realizados considerando-se um α (alfa) de 5%.  

Os dados foram digitados em programa Excel (Microsoft Office 2007). A 

análise estatística foi realizada pelo software STATISTICA 9.1 e SPSS 11.0.
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5 RESULTA DOS 

 

 

 Dados clínicos e amostras de placa bacteriana subgengival foram coletados 

de um total de 176 indivíduos, sendo 67 indivíduos com diagnóstico de Gengivite 

associada apenas à placa bacteriana (grupo G), 71 indivíduos com diagnóstico de 

Periodontite Crônica (grupo PC) e 38 indivíduos com diagnóstico de Periodontite 

Agressiva (grupo PA). 

As descrições das características demográficas, idade e sexo, e das 

características clínicas (médias: número de dentes presentes, MG-JEC, PCS, NCI, 

SS) dos três grupos avaliados encontram-se na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Descrição dos dados clínicos 

Variáveis 
(média + DP) 

G (n = 67)  PC (n=71) PA (n=38) P  

Idade 28,45A + 6,34 43,06A,B + 12,32 28,50B + 5,50 < 0,01* 

No mulheres(%) 31 (46,3%) 36 (50,7%) 27 (71,1%) 0,042** 

No dentes 28,36A + 1,62 25,42A,B + 4,91 27,68B + 2,99 < 0,01* 

MG-JEC(mm) -0,01A,B + 0,06 0,46A + 0,58 0,54B + 0,68 < 0,01* 

PCS(mm) 2,24A,B + 0,29  3,27A,C + 0,92 3,91C,B + 1,05 < 0,01* 

NCI(mm) 2,24A,B + 0,28 3,73A,C + 1,27 4,48C,B + 1,54 < 0,01* 

SS(%) 47,17A,B + 15,12 60,80A + 24,06 67,85B + 24,11 < 0,01* 

DP = desvio padrão; G = Gengivite; PC = Periodontite Crônica; PA = Periodontite Agressiva 
* diferença significativa ao nível α = 5%, teste ANOVA 
** associação significativa ao nível α = 5%, teste qui-quadrado 
Letras iguais na mesma linha indicam diferença significativa entre os grupos de acordo com o teste de 
Bonferroni 
 

A análise estatística demonstrou a presença de uma associação significativa 

entre as variáveis grupo e porcentagem de mulheres, havendo uma maior proporção 

de mulheres no grupo PA.  
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A variável idade apresentou diferenças significativas entre os grupos PC e G 

e entre os grupos PC e PA, havendo semelhanças entre os valores médios de idade 

dos grupos G e PA (28,45±6,34 e 28,50±5,50, respectivamente). 

As medidas clínicas PCS e NCI foram diferentes significativamente entre os 

três grupos, havendo maiores valores no grupo PA e menores valores no grupo G. 

Esse resultado demonstra uma diferença significativa entre os indivíduos incluídos 

em cada grupo quanto a esses parâmetros clínicos periodontais.  

As amostras de placa bacteriana subgengival de cada indivíduo foram 

agrupadas em um único tubo de microcentrífuga e, posteriormente, analisadas pela 

PCR em tempo real. Dessa maneira, os resultados microbiológicos obtidos 

correspondem a uma análise representativa do conjunto de sítios coletados de cada 

indivíduo e não a uma análise individual de cada sítio coletado.  

Os valores médios das medidas clínicas MG-JEC, PCS e NCI, dos sítios 

selecionados para as coletas microbiológicas de cada grupo, encontram-se na 

tabela 5.2.  

 
Tabela 5.2 – Parâmetros clínicos dos sítios das coletas microbiológicas 

Variáveis 
(média + DP) 

G (n = 67) PC (n=71) PA (n=38) P  

MG-JEC(mm) -0,10A,B + 0,27 0,46A,C + 0,84 0,82C,B + 0,87 <0,01* 

PCS(mm) 3,034A,B + 0,30  6,55A,C + 1,70 8,14C,B + 1,32 <0,01* 

NCI(mm) 2,94A,B + 0,19 7,01A,C + 2,14 9,02C,B + 1,74 <0,01* 

DP = desvio padrão; G = Gengivite; PC = Periodontite Crônica; PA = Periodontite Agressiva 
* diferença significativa ao nível α = 5%, teste ANOVA 
Letras iguais na mesma linha indicam diferença significativa entre os grupos de acordo com o teste de 
Bonferroni 
 

A análise estatística demonstrou valores médios das variáveis clínicas 

significativamente diferentes entre os três grupos, havendo maiores valores no grupo 

PA e menores no grupo G. Esse resultado demonstra que os sítios selecionados 

para as coletas microbiológicas foram significativamente diferentes entre os grupos 

G, PC e PA, para as variáveis clínicas analisadas. 

As 176 amostras de placa bacteriana subgengival foram processadas 

juntamente com os controles de quantificação de cada espécie bacteriana, em 

triplicatas, a fim de se garantir a qualidade dos resultados. Médias dos valores de 
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quantificação foram calculadas, para cada uma das amostras clínicas, pelo próprio 

equipamento (ABI PRISM 7500 Sequence Detection System, Applied Biosystems, 

Foster City, CA).  

O método de detecção pela PCR em tempo real revelou uma ampla 

quantificação, variando de 102/103 a 109 células bacterianas.  

Foram considerados como resultados positivos de detecção (presença), para 

cada patógeno analisado, todos os resultados de amplificação que apresentaram um 

valor de CT ≥ 38, independentemente do limite mínimo de quantificação estabelecido 

para cada bactéria.  

As porcentagens de indivíduos positivos para cada uma das bactérias, em 

cada grupo, estão descritas na tabela 5.3.  

 
Tabela 5.3 – Porcentagem de indivíduos positivos para as bactérias analisadas nos grupos G, PC e 

PA 

Bactéria G (n = 67) PC (n=71) PA (n=38) p 

A. actinomycetemcomitans 67 (100%) 67 (94,4%) 35 (92,1%)  0,09 

P. gingivalis 16 (23,9%) 54 (76,1)% 33 (86,8%) <0,01* 

T. forsythia  53 (79,1)% 68 (95,8%) 36 (94,7%) <0,01* 

T. denticola  40 (59,7%) 69 (97,2%) 38 (100%) <0,01* 

D. pneumosintes 54 (80,6%) 69 (97,2%) 37 (97,4%) <0,01* 

G = Gengivite; PC = Periodontite Crônica; PA = Periodontite Agressiva 
* associação significativa ao nível α = 5%, teste qui-quadrado 
 

 Os cinco patógenos foram detectados nos três grupos analisados, 

apresentando porcentagens elevadas (>50%) de indivíduos positivos, com exceção 

de P. gingivalis no grupo G (23,9%).  

Associação significativa entre grupo e presença da bactéria foi encontrada 

para P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola e D. pneumosintes (p<0,01).  

Para A. actinomycetemcomitans não houve associação significativa entre 

grupo e presença da bactéria (p=0,09), apresentando porcentagens elevadas e 

semelhantes de detecção nos grupos G (100%), PC (94,4%) e PA (92,1%). 

Na comparação entre os grupos PC e PA, semelhantes porcentagens de 

todos os cinco patógenos puderam ser observadas, enquanto que, na comparação 
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entre os grupos G e PC, maiores porcentagens de indivíduos positivos para as 

bactérias do complexo vermelho (T. forsythia, P. gingivalis e T. denticola) e D. 

pneumosintes foram detectadas no grupo PC. 

Os valores de detecção dos grupos PC e PA foram unidos em um mesmo 

grupo (grupo P - periodontite), e novamente foi analisada a associação entre grupo e 

presença das bactérias (Tabela 5.4).  

 
Tabela 5.4 – Porcentagem de indivíduos positivos para as bactérias analisadas nos grupos G e P 

Bactéria G P p 

A. actinomycetemcomitans 67 (100%) 102 (93,6%) 0,034* 

P. gingivalis 16 (23,9%) 87 (79,8%) <0,01* 

T. forsythia  53 (79,1)% 104 (95,4%) <0,01* 

T. denticola  40 (59,7%) 107 (98,2%) <0,01* 

D. pneumosintes 54 (80,6%) 106 (97,2%) <0,01* 

G = Gengivite; P = Periodontite (Periodontite Crônica e Periodontite Agressiva) 
* associação significativa ao nível α = 5%, teste qui-quadrado 
 

O grupo P apresentou uma detecção significativamente maior (p<0,01) de 

indivíduos positivos para P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola e D. pneumosintes 

em comparação com o grupo G. Em contraste, para o grupo G uma presença 

significativamente maior da bactéria A. actinomycetemcomitans foi detectada (100%) 

em relação ao grupo P (93,6%) (p=0,034).  

Os resultados quantitativos corresponderam somente às amostras clínicas 

que amplificaram dentro dos limites de quantificação estabelecidos pelas curvas 

padrão de cada bactéria. Os limites mínimos de quantificação para A. 

actinomycetemcomitans e para T. denticola foram de 1000 células, já para P. 

gingivalis, T. forsythia e D. pneumosintes, foram de 100 células.  

Os totais de amostras clínicas que amplificaram e os totais e porcentagens de 

amostras que foram quantificadas para cada patógeno, em todos os grupos clínicos, 

estão descritos na tabela 5.5.  
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Tabela 5.5 – Descrição do número de amostras clínicas quantificadas  

Bactéria Limite mínimo de 
quantificação G  PC  PA  

Aa 103 células 67Ŧ / 64(95,5%) 67Ŧ / 50(74,6%)  35Ŧ / 26(74,3%) 

Pg 102 células 16Ŧ / 7(43,7%) 54Ŧ / 50(92,6%) 33Ŧ / 29(87,9%) 

Tf  102 células 53Ŧ / 46(86,8%) 68Ŧ / 68(100%) 36Ŧ / 36(100%) 

Td  103 células 40Ŧ / 40(100%) 69Ŧ / 67(97,1%) 38Ŧ / 38(100%) 

Dp 102 células 54Ŧ / 31(57,4%) 69Ŧ / 43(62,3%) 37Ŧ / 26(70,3%) 

G = Gengivite; PC = Periodontite Crônica; PA = Periodontite Agressiva 
Aa = A. actinomycetemcomitans; Pg = P. gingivalis; Tf = T. forsythia, Td = T. denticola;      Dp = D. 
pneumosintes 
Ŧ total de amostras amplificadas  
 

As médias dos valores quantitativos (número de cópias do genoma bacteriano 

ou número de células bacterianas) de cada bactéria, em cada grupo, estão descritas 

na tabela 5.6.  

 
Tabela 5.6 – Médias dos valores quantitativos das bactérias analisadas 

Bactéria 
(média + DP) G PC  PA  p 

A. actinomycetemcomitans 8,28x104 A  
+1,76x105 

2,25x104 B 

+3,11x104 
1,66x106 AB 

+5,39x106 <0,01* 

P. gingivalis 2,6x104 

+4,40x104 
1,2x105 

+3,25x105 
2,2x105 

+4,41x105 0,35 

T. forsythia  3,86x105 A 

+1,96x106 
3,59x105 B 

+1,40x106 
1,96x106 AB 

+4,82x106 0,012* 

T. denticola  1,02x106 

+4,18x106 
5,4x105 

+1,30x106 
1,56x106 

+4,53x106 0,31 

D. pneumosintes 3,26x103 

+6,84x103 
2,40x103 

+5,69x103 
1,93x103 

+2,85x103 0,65 

DP = desvio padrão; G = Gengivite; PC = Periodontite Crônica; PA = Periodontite Agressiva 
* diferença significativa ao nível α = 5%, teste ANOVA 
Letras iguais na mesma linha indicam diferença significativa entre os grupos de acordo com o teste de 
Bonferroni 

  

Somente as bactérias A. actinomycetemcomitans (p<0,01) e T. forsythia 

(p=0,012) apresentaram quantidades subgengivais estatisticamente maiores no 

grupo PA (1,66x106 ± 5,39x106 e 1,96x106 ± 4,82x106, respectivamente) em relação 
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ao grupo PC (2,25x104 ± 3,11x104 e 3,59x105 ± 1,40x106, respectivamente) e ao 

grupo G (8,28x104 ± 1,76x105 e 3,86x105 ± 1,96x106, respectivamente).  

As cargas bacterianas subgengivais de P. gingivalis, T. denticola e D. 

pneumosintes não apresentaram diferenças significativas entre os grupos G, PC e 

PA. 

A correlação entre os parâmetros clínicos, PCS e NCI, com os valores de 

quantificação de cada patógeno estão descritos na tabela 5.7.  

 
Tabela 5.7 – Correlação entre parâmetros clínicos e quantidades de células bacterianas subgengivais 

Parâmetro 
Clínico  Aa Pg Tf Td Dp 

PCS (mm) r 
p 

0,20 
0,02* 

0,19 
0,09 

0,16 
0,05 

0,12 
0,17 

-0,10 
0,30 

NCI (mm) r 
p 

0,19 
0,02* 

0,26 
0,01* 

0,16 
0,05 

0,11 
0,18 

-0,08 
0,40 

Aa = A. actinomycetemcomitans; Pg = P. gingivalis; Tf= T. forsythia, Td = T. denticola; Dp = D. 
pneumosintes 
Coeficiente de correlação de Pearson: r<0.2, correlação muito fraca; r<0.5, correlação fraca, r<0.7, 
correlação moderada; r<0.9, correlação forte; r>0.9, correlação muito forte 
* correlação significativa ao nível α = 5% 
 

Em relação à variável PCS, houve uma correlação fraca com a carga 

bacteriana subgengival de A. actinomycetemcomitans. Para a variável NCI, houve 

uma correlação muito fraca com a quantidade de células subgengivais de A. 

actinomycetemcomitans e fraca com a de P. gingivalis.  
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6 DISCUSSÃO 
 

A presença de periodontopatógenos na placa bacteriana de indivíduos 

saudáveis ou com Gengivite já foi demonstrada na literatura, geralmente em menor 

prevalência do que em indivíduos com destruição periodontal (Slots et al., 1980; 

Savitt et al., 1988; Simonson et al., 1988; Christersson et al., 1989; Müller et al., 

1993; Wolff et al., 1993; Grossi et al., 1994; Ashimoto et al., 1996; Griffen et al., 

1998; Haffajee et al., 1998; Faveri et al., 2009).  

Alguns autores sugerem que a presença de patógenos periodontais em 

indivíduos sem destruição tecidual indica a possibilidade de que esses 

microrganismos possam não ser verdadeiros patógenos, ou que cepas com 

diferentes graus de virulência possam existir dentro de uma mesma espécie 

considerada patogênica (Socransky et al., 1991; Haffajee et al., 1992; Haffajee; 

Socransky, 1994).  

Outra possível razão para a detecção destes patógenos no ambiente 

subgengival, sem estarem associados com a destruição periodontal, é a hipótese de 

que microrganismos são essenciais para a etiologia das doenças periodontais, mas 

não suficientes para iniciar a destruição do periodonto. Aparentemente um 

hospedeiro susceptível e quantidades subgengivais de periodontopatógenos, acima 

de certo limite crítico, são necessários para que a destruição irreversível dos tecidos 

periodontais ocorra (Mombelli et al., 1991; Haffajee et al., 1992; Haffajee; Socransky 

1994; Page et al., 1997; van Winkelhoff et al., 2002; van Winkelhoff et al., 2003). 

Portanto, parece que não somente a detecção, mas também informações sobre a 

quantidade de células de cada espécie bacteriana presente no biofilme subgengival 

são necessárias para a compreensão da etiologia das doenças periodontais. 

Baseados nessa teoria, estudos microbiológicos foram desenvolvidos com o 

objetivo de investigar as diferenças entre as cargas bacterianas subgengivais 

presentes nas diferentes condições periodontais, buscando um melhor entendimento 

do papel dos microrganismos no estabelecimento e na progressão destas doenças.  

Entre as técnicas microbiológicas capazaes de quantificar as cargas 

bacterianas subgengivais, a PCR em tempo real ou PCR quantitativa mostrou ser o 

método mais específico e sensível disponível (Heid et al, 1996; Conrads, 2002; 

Loomer, 2004; Mackay, 2004; Sanz et al., 2004; Sakamoto et al., 2005; Kubista et 

al., 2006). Em nosso estudo, optamos pela utilização do sistema TaqMan® da PCR 
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em tempo real por ser considerado um método mais específico e sensível para 

quantificação absoluta do que o sistema SYBR®-Green (Houghton; Cockerill, 2006). 

A confiabilidade dos métodos da PCR em tempo real está intimamente 

associada à qualidade dos controles de quantificação. Não importa qual o controle é 

escolhido, é imperativo determinar com precisão sua concentração para permitir um 

cálculo correto da quantidade de DNA presente nas amostras clínicas (Mackay, 

2004). Ao analisarmos os estudos de periodontia que utilizaram a tecnologia 

TaqMan®, observamos basicamente duas diferentes metodologias para a obtenção 

dos controles de quantificação. Há um grupo de estudos que utilizou a cultura das 

cepas alvo e observações ao microscópio, como forma de obtenção dos controles 

para a construção das curvas de quantificação. Esses estudos normalmente 

expressam seus valores como quantidades de unidades formadoras de colônia/µl, 

ou utilizam câmaras de contagem de células e expressam seus valores como 

quantidades de células bacterianas/µl (Asai et al., 2002; Boutaga et al., 2003, 2005, 

2006; Kawada et al., 2004; Suzuki et al., 2004; Yoshida et al., 2004; Jervøe-Storm et 

al., 2005; Mineoka et al., 2008).  

Outros estudos mais recentes, como os de Nonnenmacher et al. (2004), 

Nonnenmacher et al. (2005) e Gomes et al. (2006), aplicaram a técnica de clonagem 

para a obtenção de concentrações conhecidas de plasmídeos recombinantes, para 

cada bactéria alvo. Diluições seriadas dessas concentrações foram utilizadas como 

controles de quantificação e, dessa forma, obtiveram resultados expressos em 

quantidades de células bacterianas ou de cópias do genoma bacteriano/µl. Também 

utilizamos em nosso estudo essa técnica de clonagem do genoma bacteriano, por 

considerarmos essa forma de obtenção dos controles de quantificação da PCR em 

tempo real mais precisa e confiável.  

Os resultados fornecidos pelos estudos envolvendo a aplicação da PCR em 

tempo real, também demonstraram a detecção de periodontopatógenos em 

indivíduos periodontalmente saudáveis e doentes, sendo que a carga bacteriana 

detectada na saúde foi inferior daquela detectada na doença (Lyons et al., 2000; 

Asai et al., 2002; Nonnenmacher et al., 2004; Nonnenmacher et al., 2005; Boutaga 

et al., 2006; Braga et al., 2010). É importante salientar que, nenhum desses estudos 

analisou indivíduos com diagnóstico de Gengivite. Por isso, em nosso estudo, 

incluímos um grupo de indivíduos com Gengivite com o objetivo de analisarmos as 

quantidades de patógenos subgengivais presentes nesse tipo de condição 
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periodontal onde, apesar da presença de um processo inflamatório nos tecidos 

gengivais, não há perda de inserção, nem destruição do tecido ósseo alveolar. 

A maioria dos resultados de estudos microbiológicos, que avaliaram amostras 

de placa bacteriana de indivíduos adultos com diagnóstico de Gengivite, através de 

cultura, testes imunológicos e enzimáticos, sondas de DNA e da PCR 

“convencional”, demonstrou a presença de patógenos como A. 

actinomycetemcomitans, T. denticola, P. gingivalis, T. forsythia e D. pneumosintes, 

porém em baixas freqüências de detecção (Savitt et al., 1988; Christersson et al., 

1989; Müller et al., 1993; Ashimoto et al., 1996; Tanner et al., 1998; Contreras et al., 

2000; Lee et al., 2005; Jardim Júnior et al., 2006).  

Nosso estudo também detectou a presença subgengival de A. 

actinomycetemcomitans, T. denticola, P. gingivalis, T. forsythia e D. pneumosintes, 

nos indivíduos diagnosticados com Gengivite, porém em porcentagens superiores às 

descritas na literatura. Em nossa pesquisa, com exceção de P. gingivalis, todas as 

outras bactérias avaliadas foram detectadas em mais de 50% dos indivíduos com 

Gengivite. Nossos maiores valores de detecção desses patógenos podem ser 

atribuídos à maior sensibilidade e especificidade da PCR em tempo real, em 

comparação as outras técnicas de detecção (Heid et al., 1996; Lyons et al., 2000; 

Sakamoto et al., 2001; Maeda et al., 2003; Loomer, 2004; Nonnenmacher et al., 

2004; Sanz et al., 2004; Jervøe-Storm et al., 2005; Nonnenmacher et al., 2005; 

Sakamoto et al., 2005; Boutaga et al., 2006; Kubista et al., 2006).  

A avaliação da presença dos cinco patógenos nos três grupos, em nosso 

estudo, demonstrou uma associação significativa entre grupo e presença da bactéria 

para P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola e D. pneumosintes.  

A. actinomycetemcomitans foi o único patógeno que não demonstrou 

associação significativa entre grupo e presença da bactéria (p=0,09), apresentando 

altas freqüências de detecção nos grupos G (100%), PC (94,4%) e PA (92,1%). No 

entanto, quando comparamos os resultados de detecção entre os grupos G e P (PC 

e PA), obtivemos uma associação significativa entre grupo e presença da bactéria A. 

actinomycetemcomitans (p=0,034), havendo uma menor porcentagem de indivíduos 

positivos no grupo P (93,6%) do que no grupo G (100%).  

Um achado importante foi a detecção de A. actinomycetemcomitans em 100% 

dos indivíduos com Gengivite. Outros estudos brasileiros também já indicaram um 

grau elevado de associação deste periodontopatógeno com a microbiota 
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subgengival da Periodontite Crônica e da Periodontite Agressiva (Tinoco et al. 1997; 

Ávila–Campos; Velásquez-Meléndez, 2002; Cortelli et al., 2005; Jardim Júnior et al., 

2006; Rosalem Junior et al., 2006; Faveri et al., 2008), porém nenhum estudo 

apresentou um valor de detecção tão alto para A. actinomycetemcomitans na 

Gengivite quanto o nosso.  

 Sendo assim, poderíamos sugerir que, baseados somente nos resultados de 

detecção, a presença da bactéria A. actinomycetemcomitans no biofilme subgengival 

parece não ser diferente entre indivíduos com ou sem perda de inserção periodontal, 

pois, além da presença deste patógeno não apresentar associação significativa com 

nenhuma das três condições periodontais analisadas, apresentou freqüências de 

detecção mais elevadas no grupo Gengivite.  

Porém, ao analisarmos nossos resultados de quantificação, o microrganismo 

A. actinomycetemcomitans não esteve igualmente distribuído entre os grupos 

analisados, apresentando quantidades significativamente maiores na Periodontite 

Agressiva em relação à Periodontite Crônica e à Gengivite. Nossos valores de 

quantificação para A. actinomycetemcomitans nos grupos G e PC ficaram na ordem 

de 10.000 células, enquanto que no grupo PA ficaram em torno de 1.000.000 de 

células bacterianas.  

Além de A. actinomycetemcomitans, a bactéria T. forsythia também 

apresentou uma carga subgengival significativamente maior no grupo PA, em 

comparação com os grupos PC e G.  

Esses achados sugerem que maiores quantidades subgengivais das bactérias 

A. actinomycetemcomitans e T. forsythia, em indivíduos adultos jovens (idade média 

de 28,50 ± 5,50 anos), estão associadas à Periodontite Agressiva. 

A possibilidade da presença de cepas de A. actinomycetemcomitans com 

maior grau de virulência, nos indivíduos com Periodontite Agressiva, é uma hipótese 

que não pode ser descartada. Estudos já demonstraram que indivíduos com 

Periodontite Agressiva apresentaram uma maior prevalência de A. 

actinomycetemcomitans de máxima leucotoxicidade do que indivíduos com 

Periodontite Crônica (Zambon, 1996; Haraszthy et al., 2000). Em nosso estudo não 

avaliamos o tipo de cepa de A. actinomycetemcomitans presente nos indivíduos 

avaliados, no entanto resultados observados na população brasileira confirmam a 

forte associação existente entre cepas de A. actinomycetemcomitans de máxima 
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leucotoxicidade com a Periodontite Agressiva (Cortelli et al., 2003; Cortelli et al., 

2005). 

Não existem outros trabalhos, além deste, que quantifiquem a carga 

subgengival de T. forsythia, através da PCR em tempo real, em indivíduos com 

Periodontite Agressiva. No entanto, diversos estudos que utilizaram outros métodos 

de detecção já demonstraram a associação deste patógeno com a Periodontite 

Agressiva (Tonetti; Mombelli, 1999; Darby et al., 2000; Mullally et al., 2000; Trevilatto 

et al., 2002; Kamma et al., 2004; Faveri et al., 2009). Faveri et al. (2009) detectaram 

altas proporções subgengivais principalmente de T. forsythia e de P. gingivalis, em 

amostras de placa de indivíduos brasileiros com Periodontite Agressiva Localizada, 

através do uso de sondas de DNA (checkerboard DNA-DNA hybridization). 

 Na comparação entre os grupos G e PC, as bactérias correspondentes ao 

complexo vermelho (P. gingivalis, T. forsythia e T. denticola) apresentaram 

freqüências de detecção maiores na Periodontite Crônica. A forte associação das 

três espécies bacterianas do complexo vermelho com a Periodontite Crônica já foi 

demonstrada por diversos estudos (Ashimoto et al., 1996; Socransky et al., 1998; 

Holt; Ebersole, 2005; Ximenez-Fyvie et al., 2006; Mineoka et al., 2008). Estudos 

brasileiros que avaliaram a microbiota associada à Periodontite Crônica também 

demonstraram altas freqüências de detecção dos microrganismos do complexo 

vermelho (Ávila–Campos; Velásquez-Meléndez, 2002; Colombo et al., 2002). 

Nossos resultados de detecção para este grupo de patógenos, na 

Periodontite Crônica, também estão de acordo com os apresentados por outros 

estudos que utilizaram a tecnologia TaqMan® da PCR em tempo real (Asai et al., 

2002; Nonnenmacher et al., 2004; Yoshida et al., 2004; Boutaga et al., 2005; 

Nonnenmacher et al., 2005).  

Há dois estudos brasileiros que avaliaram a microbiota presente na 

Periodontite Crônica através da PCR em tempo real, porém, utilizando a tecnologia 

SYBR®-Green (Del Peloso Ribeiro et al., 2008; Braga et al., 2010). Os resultados 

qualitativos apresentados por Braga et al. (2010) revelaram presenças semelhantes 

às detectadas em nosso estudo (100% para A. actinomycetemcomitans e 70% para 

P. gingivalis). 

Apesar das bactérias do complexo vermelho apresentarem uma detecção 

maior na Periodontite Crônica, nossa análise dos valores de quantificação não 

demonstrou diferenças significativas entre as cargas bacterianas subgengivais dos 
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cinco patógenos analisados entre os grupos G e PC. A semelhança das cargas 

bacterianas entre estes grupos confirma a hipótese de que a interferência de outros 

fatores, além da simples presença dos microrganismos, é necessária para que a 

perda de inserção seja iniciada. A ocorrência simultânea de outras condições, como 

um hospedeiro susceptível e um ambiente subgengival propício para a colonização e 

a expressão de fatores de virulência pelos patógenos, são essenciais para o início e 

a progressão da doença periodontal (Haffajee e Socransky 1994; Page et al., 1997; 

van Winkelhoff, 2003). Dessa maneira, estabelecidas essas condições favoráveis, 

diferentes combinações de microrganismos, assim como algumas espécies 

específicas, podem produzir o potencial patogênico necessário para causar a 

progressão da Gengivite para a periodontite (Slots; Genco, 1984; Theilade, 1986; 

van Winkelhoff; de Graaff, 1991; Socransky et al., 1998). 

Em nosso estudo, uma semelhança entre as freqüências de detecção dos 

cinco patógenos avaliados foi obtida entre os grupos Periodontite Crônica e 

Periodontite Agressiva. Outro estudo, que utilizou a tecnologia TaqMan® da PCR em 

tempo real, também demonstrou semelhantes porcentagens de indivíduos positivos 

para A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis e D. pneumosintes entre os grupos 

Periodontite Agressiva e Periodontite Crônica (Nonnenmacher et al., 2005). 

Ximenez-Fyvie et al. (2006), apesar de utilizarem outra técnica de biologia molecular 

(checkerboard DNA-DNA hybridization), também demonstraram ausência de 

diferenças significativas entre as prevalências de periodontopatógenos na 

Periodontite Crônica e na Periodontite Agressiva. Essa semelhança também foi 

confirmada por uma revisão de literatura apresentada por Mombelli et al. (2002). 

No entanto, quando os valores de quantificação foram calculados para os 

indivíduos com Periodontite Crônica e Periodontite Agressiva, pudemos observar 

menores cargas bacterianas de todos os microrganismos, com exceção de D. 

pneumosintes, no grupo PC, sendo que diferenças significativas foram detectadas 

somente para as quantidades de A. actinomycetemcomitans e T. forsythia.  

Maiores freqüências de detecção de D. pneumosintes nos grupos PC e PA 

foram obtidas em nosso estudo, em relação ao grupo G. Outros estudos utilizando 

técnicas moleculares também relataram maiores freqüências de detecção de D. 

pneumosintes em sítios com destruição periodontal (Contreras et al., 2000; Doan et 

al., 2000; Ghayoumi et al., 2002; Nonnenmacher et al., 2004; Nonnenmacher et al., 

2005; Gomes et al., 2006, Ferraro et al., 2007). Porém, somente Nonnenmacher et 
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al. (2004), Nonnenmacher et al. (2005) e Gomes et al. (2006) apresentam dados 

referentes à carga subgengival de D. pneumosintes. Nonnenmacher et al. (2004) 

demonstraram maiores quantidades dessa bactéria em indivíduos com doença 

periodontal do que em indivíduos saudáveis, e Nonnenmacher et al. (2005) 

apresentaram maiores quantidades na Periodontite Agressiva do que na Periodontite 

Crônica.  

Nossa análise quantitativa demonstrou que a carga bacteriana subgengival de 

D. pneumosintes foi muito semelhante entre os grupos analisados. Além disso, D. 

pneumosintes foi a bactéria que apresentou os menores valores quantitativos em 

todos os grupos. Esse resultado sugere que D. pneumosintes não pôde ser 

associada a nenhuma das condições periodontais analisadas por nosso estudo. Não 

há nenhum estudo envolvendo indivíduos brasileiros que tenha quantificado os 

níveis subgengivais de D. pneumosintes na saúde, na Gengivite ou na Periodontite 

Agressiva. Os dados presentes na literatura, que sugerem que essa bactéria possa 

estar relacionada com a etiologia e a progressão da doença periodontal, são 

resultantes de estudos de associação. De acordo com Socransky (1979) outros 

critérios, além de associação, precisam ser preenchidos para que uma espécie 

possa ser definida como um verdadeiro periodontopatógeno.  

A comparação dos nossos resultados de quantificação com outros 

apresentados na literatura é limitada, pois a quantidade de estudos envolvendo a 

aplicação do sistema TaqMan® da PCR em tempo real para a quantificação 

absoluta das cargas bacterianas subgengivais, em indivíduos com doença 

periodontal, ainda é muito reduzida. Se levarmos em consideração as diferenças 

quanto às metodologias aplicadas para a obtenção dos controles de quantificação, 

nossas dificuldades aumentam ainda mais, pois somente três estudos utilizaram 

procedimentos de clonagem para esse propósito (Nonnenmacher et al., 2004; 

Nonnenmacher et al., 2005; Gomes et al., 2006). Além disso, somente um estudo, 

além do nosso, quantificou patógenos em amostras de placa bacteriana de 

indivíduos com Periodontite Agressiva (Nonnenmacher et al., 2005). 

A relação entre as quantidades de microrganismos presentes no biofilme 

subgengival e os parâmetros clínicos, também pode ser um importante fator 

determinante para o desenvolvimento das doenças periodontais. 

Em nosso estudo, valores baixos do coeficiente de correlação de Pearson 

foram obtidos na correlação entre as variáveis clínicas (PCS e NCI) e a quantidade 
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de células bacterianas subgengivais. Sendo assim, somente correlações fracas ou 

muito fracas foram observadas entre a carga subgengival de A. 

actinomycetemcomitans e as variáveis PCS e NCI, respectivamente. O parâmetro 

clínico NCI também foi fracamente correlacionado com a carga subgengival de P. 

gingivalis. Embora o estudo de Nonnenmacher et al. (2005) tenha relatado uma 

correlação positiva entre PCS e a carga bacteriana de P. gingivalis, o valor do 

coeficiente de correlação de Spearman Rank obtido também representou uma 

correlação fraca entre essas duas variáveis. 

A comparação entre os dados de detecção e de quantificação apresentados 

por nosso estudo sugerem que a análise quantitativa demonstrou ser uma 

ferramenta necessária para complementar as informações fornecidas pela análise 

qualitativa. No entanto, pesquisas longitudinais são necessárias para esclarecer a 

relação entre as quantidades subgengivais de bactérias periodontopatogênicas e a 

etiologia da perda de inserção periodontal. 
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7. CONCLUSÕES 
 
 

De acordo com a metodologia empregada nesse estudo, podemos concluir 

que: 

- Não houve associação significativa entre grupo e a presença da bactéria A. 

actinomycetemcomitans. Houve associação significativa entre grupo e presença da 

bactéria para P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola e D. pneumosintes.  

- As quantidades subgengivais de A. actinomycetemcomitans e de T. forsythia 

foram significativamente maiores no grupo Periodontite Agressiva, em relação aos 

grupos Gengivite e Periodontite Crônica, não havendo diferenças entre os grupos 

para as cargas subgengivais das demais bactérias. 

- Os grupos Gengivite e Periodontite Crônica não apresentaram diferenças 

significativas quanto aos valores de quantificação dos cinco patógenos analisados.  

- A correlação obtida entre as cargas bacterianas subgengivais e os 

parâmetros clínicos, PCS e NCI, foi fraca ou muito fraca. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido de participação em pesquisa 

 

Como paciente voluntário da pesquisa “Detecção e quantificação de bactérias no 

biofilme subgengival de indivíduos com diferentes formas de doença periodontal”, 

recebi explicações sobre o estudo a ser realizado e tenho consciência que o objetivo 

da pesquisa é determinar se sou portador de cinco espécies bacterianas. 

Responderei a um questionário de saúde e passarei por exames clínico e 

radiográfico, com o objetivo de determinar meu estado de saúde bucal e a presença 

ou não de doença periodontal. Os procedimentos da pesquisa aos quais serei 

submetido compreendem uma coleta de placa bacteriana subgengival, realizada 

pela aluna Prática Profissionalizante – tipo investigação, da disciplina de Periodontia 

da FOUSP, “Daniele Salami”, anteriormente ao início do meu tratamento periodontal, 

em quatro dentes selecionados. Essas coletas não representam qualquer risco à 

minha saúde, não causam nenhum dano às estruturas examinadas e nem 

sintomatologia dolorosa. Durante o período em que participarei da pesquisa 

receberei assistência integral do pesquisador e, após o término dos procedimentos 

da pesquisa, receberei tratamento periodontal adequado e acompanhamento nas 

clínicas de Pós-Graduação ou de Graduação, da disciplina de Periodontia, da 

FOUSP. Minha identidade será preservada de forma que meu nome não constará 

em publicações subseqüentes à pesquisa, nem será citado em cursos, palestras ou 

aulas expositivas. Não receberei nenhum pagamento pela minha participação na 

pesquisa e também não pagarei pelo tratamento. Fica claro que eu terei o direito de 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, de forma a imperar o meu 

livre arbítrio. 

Nome:  ........................................................................................................................... 

Data de nascimento:  ............................................. Telefone:  ...................................... 

R.G:  ..............................................          Data de expedição:  ..................................... 

Endereço:  ..................................................................................................................... 

 
Declaro estar de pleno acordo com os termos acima e optar pela participação 
voluntária na pesquisa supracitada. 
 
São Paulo, .........................................  
 
______________________________ 
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ANEXO A - Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 
 

 
 



88 
 

 

 
ANEXO B - Ficha de anamnese da Disciplina de Periodontia da FOUSP. 
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ANEXO C - Ficha de periograma da Disciplina de Periodontia da FOUSP. 
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