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RESUMO 
 

 

Hoje em dia existe um consenso de que a prevenção e o tratamento de doenças 

periodontais são importantes na redução de mortalidade e morbidade associadas à 

doença cardíaca, e uma correlação entre aterosclerose e doença periodontal ainda é 

desconhecida. Neste estudo, a presença de Porphyromonas gingivalis, 

Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus e Enterococcus 

faecalis em placas de ateroma de artérias coronárias foram detectadas. Trinta 

pacientes programados para endarterectomia, 28 pacientes com periodontite crônica 

e 2 sem doença periodontal foram incluídos no estudo. DNA bacteriano foram 

extraídos dos ateromas e a presença de bactérias periodontais foram detectadas 

através da reação em cadeia da polimerase. DNA bacteriano periodontal foi 

encontrado em 28 amostras de ateroma de pacientes periodontais: P. gingivalis em 

14 (50%); P. nigrescens em 4 (14,3%), P. intermedia em 3 (10,7%); E. faecalis em 3 

(10,7%), T. forsythia em 2 (7,1%); A. actinomycetemcomitans em 2 (7,1%); C. rectus 

em 2 (7,1%); T. denticola em 1 (3,6%); e P. endodontalis em 1 (3,6%).  

Fusobacterium nucleatum não foi encontrado em nenhuma das amostras analisadas. 

Em duas amostras de ateroma de pacientes sem doença periodontal, P. gingivalis e 

E. faecalis foram observadas em uma amostra e P. intermedia em ambas as 



 

amostras. Nossos resultados sugerem que a presença de P. gingivalis em ateroma 

de artérias coronárias pode apresentar um envolvimento com aterosclerose e 

parecendo ser um microrganismo da relação aterosclerose e periodontite crônica. 

 

 

Palavras-Chaves: periodontite crônica, periodontopatógenos, aterosclerose, PCR, 

artéria coronária 
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ABSTRACT 
 

 

Nowadays there is a consensus that prevention and treatment of periodontal 

diseases are important in the reduction of mortality and morbidity associated to 

cardiovascular diseases, and a correlation between atherosclerosis and periodontal 

disease is still unclear. In this study, the presence of Porphyromonas gingivalis, 

Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus and Enterococcus 

faecalis in atheroma plaques from coronary arteries was determined. Thirty patients 

scheduled for endarterectomy, 28 patients with chronic periodontitis and 2 without 

periodontal diseases were included in this study. Bacterial DNA was extracted from 

atheroma and periodontal bacteria detection was done by polymerase chain reaction. 

Periodontal bacterial DNA was found in 28 atheroma samples from periodontal 

patients: P. gingivalis in 14 (50%); P. nigrescens in 4 (14.3%); P. intermedia in 3 

(10.7%); E. faecalis in 3 (10.7%), T. forsythia in 2 (7.1%); A. actinomycetemcomitans 

in 2 (7.1%); C. rectus in 2 (7.1%); T. denticola in 1 (3.6%); and P. endodontalis in 1 

(3.6%) samples. Fusobacterium nucleatum was not detected in any atheroma 

analyzed. In two atheroma samples from patients without periodontal disease, P. 

gingivalis and E. faecalis were observed in one sample and P. intermedia in both 

samples. Our results suggest that the presence of P. gingivalis in atheroma from 



 

coronary arteries may be involved in atherosclerosis, and it appears to be a 

relationship microorganism atherosclerosis and chronic periodontitis. 

 

 

Keywords: chronic periodontitis; periodontopathogens; atherosclerosis; PCR; 

coronary arteries 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença periodontal é uma infecção polimicrobiana, crônica, que tem sua 

patogenia determinada pela interação de microrganismos e, juntamente com fatores 

imunológicos, ambientais, comportamentais e hereditários, levam a uma resposta 

inflamatória dos tecidos periodontais (KORNMAN; PAGE; TONETTI 1997). São cerca 

de setecentas espécies bacterianas isoladas de tecidos moles da cavidade bucal ou do 

biofilme bacteriano e, somente uma pequena parte dessas bactérias têm o potencial de 

causar destruição dos tecidos periodontais (PEREA, 2004). A patogênese da doença 

periodontal é derivada do acúmulo do biofilme de espécies bacterianas subgengivais, 

atuando isoladamente ou em associação, sendo predominantemente bactérias Gram-

negativas tais como: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella 

nigrescens, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, e Campylobacter rectus (HAFFAJEE; 

SOCRANSKY,1994).  

As doenças ateroscleróticas representam uma série de respostas celulares e 

moleculares altamente específicas, que podem ser descritas como uma doença 

inflamatória (ROSS 1999). A doença cardíaca é a principal causa de morte prematura 

entre homens nos países industrializados e a sua base patológica é a aterosclerose 

(KINANE; LOWE 2000). 

LIBBY, RIDKER, MASERI, 2002 relataram que exposições sistêmicas de 

bactérias orais ou endotoxinas bacterianas podem agir direta ou indiretamente na 
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parede vascular. Além disso, as infecções crônicas podem contribuir para o 

desenvolvimento de ateromas através da agregação plaquetária, lesão endotelial, 

anticorpos e a produção de citocinas. Estudos têm relatado que vários fatores que 

aumentam o risco da aterosclerose ou as suas complicações, ainda são 

desconhecidos. 

A periodontite e a aterosclerose apresentam em comum muitos mecanismos 

patogênicos potenciais. Ambas as doenças possuem causas complexas, 

predisposições genéticas, sexo, hipertensão, diabete, obesidade e a mais significante é 

o tabagismo (KINANE; LOWE 2000). Uma associação entre a presença de organismos 

periodontais e a aterosclerose nas artérias coronárias tem sido relatada previamente 

(PUCAR et al., 2007) e evidências epidemiológicas sugerem a plausibilidade biológica 

da associação entre as infecções periodontais e a patogenia da doença cardíaca 

(CUETO et al., 2005). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Desde o início do século XX estabeleceu-se que lesões infecciosas situadas na 

boca, principalmente a periodontite severa, constituem fatores de risco para o 

desenvolvimento da endocardite infecciosa, uma doença grave que se instala nas 

válvulas cardíacas. Estudos recentes têm sugerido que a doença periodontal pode 

predispor à doença cardíaca, como a aterosclerose, esta podendo levar à isquemia e 

infarto do miocárdio (COUTINHO; NAKAMAE; MENEZES, 2000).   

A doença cardíaca tem um importante significado clínico e econômico, 

respondendo anualmente por centenas de milhares de mortes prematuras e, 

conseqüentemente, por gastos cada vez mais elevados na maioria dos países 

desenvolvidos (KINANE; LOWE, 2000). No Brasil, dados fornecidos pelo Ministério da 

Saúde indicam que a maior taxa de mortalidade é decorrente de doenças cardíacas 

(FERREIRA, 2006).   

A luz dos vasos sangüíneos deve ser lisa, permitindo a livre circulação de 

sangue do coração para todas as partes do corpo. No entanto, com o passar dos anos 

e associado a vários fatores de risco, pode-se formar, no interior das artérias, placas 

duras e gordurosas que tornam mais difícil a passagem do sangue para os diferentes 

órgãos. A progressão da formação e o desenvolvimento dessas placas constituem o 

processo denominado aterosclerose. O centro das placas de ateroma está associado 

com um infiltrado celular, no qual estão presentes células musculares lisas hipertróficas, 

macrófagos e alguns linfócitos (GARCIA; HENSHAW; KRALL, 2001). Cada vez mais, 



 19

evidências sugerem que a inflamação na parede do vaso sangüíneo tem um papel 

essencial no desenvolvimento da aterosclerose (ROSS, 1999). 

As doenças periodontais são multifatoriais, iniciadas por biofilme bacteriano 

específico. Constituído predominantemente por bactérias gram-negativas anaeróbias 

(HAFFAJEE; SOCRANSKY, 1994), as quais ativam mecanismos teciduais que levam à 

produção de uma série de eventos inflamatórios e imunológicos ocasionando a 

destruição dos tecidos periodontais. A doença periodontal está entre as doenças 

crônicas mais comum em humanos e pode afetar de 5 a 30% da população adulta entre 

25 a 75 anos de idade (BROWN; LÖE, 1993). 

Os estudos de Beck et al. (1996) e De Stefano et al. (1993) mostraram que a 

infecção e a inflamação causada pela doença periodontal aumentaram o risco de 

doença cardíaca.  

Haraszthy et al. (2000), utilizando a PCR, analisaram 50 ateromas de pacientes 

submetidos à cirurgia de endarterectomia em conseqüência da estenose de carótida. 

Os resultados demonstraram que 44% eram positivos para pelo menos um dos 

patógenos testados: Bacteróides forsysthus, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermédia e o Actinobacillus actinomycetemcomitans. Os resultados sugerem que a 

infecção periodontal possa ter um papel na aterosclerose e trombogêneses. Os autores 

concluíram que a prevenção e o tratamento das infecções periodontais poderiam ser 

importantes na redução da mortalidade e morbidade associadas à doença cardíaca. 

No estudo clínico controlado de Cairo et al. (2004), com a casuística de 40 

pacientes, sendo que 19 pacientes com dentes presentes (grupo teste) e 21 pacientes 

edêntulos (grupo controle). Foram coletadas as amostras de ateroma de carótida em 

ambos os grupos e da bolsa periodontal somente no grupo teste. Os autores avaliaram 
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a presença de P. gingivalis, P. intermédia, T. forsythensis, F. nucleatum, e A. 

actinomycetemcomitans. Os resultados demonstraram ausência de DNA bacteriano nas 

amostras de ateroma em ambos os grupos.  

A identificação de P. gingivalis, P. intermedia, P. nigrescens, T. forsythia, A. 

actinomycetemcomitans e C. rectus em vasos ateroscleróticos através da técnica da 

PCR, de uma amostra de 79 pacientes (52 placas coletadas da carótida e 27 da artéria 

femoral). Os autores concluíram que o DNA da bactéria não poderia ser isolado do 

ateroma, porém outros estudos confirmam que o DNA de patógenos periodontais pode 

ser detectado em placas de ateromas (FIEHN et al., 2005). 

Padilla et al. (2006) realizaram um estudo para isolar e identificar bactérias 

periodontopatogênicas de paciente com periodontite crônica e comparar com 

microrganismos detectados na placa de ateroma. A casuística contou com 12 

pacientes, sendo que 6 apresentavam estenose da artéria carótida e 6 com obliteração 

da extremidade inferior. Foram realizadas cultura de bactéria e a PCR para 

identificação. Os resultados demonstraram que apenas a bactéria Actinobacillus 

actinomycetemcomitans estava presente na bolsa periodontal e na placa de ateroma de 

2 pacientes. Os autores concluiram que o periodontopatógeno pode desempenhar 

algum papel no processo da aterosclerose. 

No estudo de Pucar et al. 2007 identificaram bactérias periodontais em 

amostras de artéria coronária de pacientes com aterosclerose através da PCR. Os 

resultados demonstraram que das 15 amostras foram detectadas: P. gingivalis, P. 

intermedia, T. forsythensis, e A. actinomycetemcomitans. Os autores concluiram que 

organismos periodontais possam ter uma associação no desenvolvimento e progressão 

na aterosclerose. 
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Poucos estudos têm demonstrado a presença de bactérias periodontais em 

ateroma e as relações entre eles. O objetivo deste estudo foi detectar a presença de 

microrganismos em ateroma de artérias coronárias. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposição deste estudo foi de avaliar a presença de Porphyromonas 

gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus e Enterococcus faecalis nas amostras 

de ateroma provenientes da artéria coronária e sua relação com a doença periodontal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Pacientes 

 

 

Foram selecionados 30 pacientes com média de 61 anos ± 11,50, 28 (22 

homens e 6 mulheres) com periodontite crônica e 2 (1 homem e 1 mulher) sem 

periodontite. No período de março de 2005 a março de 2007 no Hospital Evangélico da 

Cidade de Londrina, Paraná; os pacientes que necessitavam de endarterectomia nas 

artérias coronárias foram escolhidos. Antes da cirurgia cardíaca os pacientes foram 

submetidos a exame periodontal completo, em ambiente hospitalar. Foram 

considerados critérios de inclusão: não deveriam terem sido submetidos à 

antibioticoterapia, nem a tratamento periodontal nos últimos três meses, ter no mínimo 

seis dentes na cavidade bucal, fumantes ou não fumantes e não serem diabéticos. Os 

pacientes portadores de periodontite crônica apresentavam perda de inserção de ≥ 5 

mm em ≥ 30% dos dentes presentes (TONETTI; CLAFFEY, 2005).  

Os exames clínicos foram realizados por um único examinador treinado e 

calibrado. Um auxiliar odontológico era responsável pela anotação dos dados em uma 

ficha. 

Utilizando um espelho clínico plano1, e uma sonda milimetrada manual2, os 

sulcos/bolsas foram examinados em 6 sítios por dente (faces mésio-lingual, lingual, 

                                                 
1 Espelho nº #5, Hu Friedy, Chicago, IL, USA 
2 PCPUNC – 15, Hu Friedy, Chicago, IL, USA 
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distolingual, mésio-vestibular, vestibular e disto-vestibular) em todos os dentes 

permanentes. 

Os seguintes parâmetros clínicos foram registrados: 

 
1. Profundidade clínica de sondagem (PCS): distância (mm) compreendida entre a 

margem gengival e o fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal. 

2. Distância da linha esmalte-cemento à margem gengival (LEC-MG): distância (mm) 

que vai da linha esmalte-cemento à margem gengival. Se a LEC estivesse 

localizada apicalmente à margem gengival, o parâmetro receberia um valor 

negativo. 

3. Nível clínico de inserção (NCI): é o valor correspondente à soma dos valores de 

PCS e LEC-MG3. 

 
Além disso, o protocolo de pesquisa e o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo A). 

 

 

4.2 Coleta do ateroma 

 

 

As placas de ateroma das artérias coronárias foram coletadas através de um 

procedimento denominado endarterectomia. Essas amostras foram armazenadas 

                                                 
3 NCI = PCS + (LEC-MG) 
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imediatamente em tubos estéreis com 5 ml RNAlater4  a -20°C e transferidos ao 

Laboratório de Patologia Molecular para o processamento. 

 

 

4.3 Extração do DNA 
 

 

Aproximadamente 100 mg de tecido foram utilizados para a extração do DNA 

que foi obtido através do Kit de Extração para Tecido ChargeSwitch5 gDNA Mini Tissue 

Kit de acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

4.4 Detecção Bacteriana por PCR 
 

 

As amostras de DNA foram amplificadas pela técnica da PCR utilizando-se 

iniciadores específicos baseados na seqüência do gene 16S rRNA e foram sintetizadas 

pela Invitrogen5 conforme Ashimoto et al. 1996, para Fusobacterium nucleatum 

segundo Avila-Campos et al. 1999 e Enterococos faecalis segundo Ke et al. (1999). As 

amplificações foram realizadas em volume final de 25 µL contendo 2,5 µl de 10 X PCR 

buffer,5 1,0 µl of MgCl2 (50 mM),5 1,0 µl de dNTP mix (0,2 mM),5 1,0 µl de cada iniciador 

específico (0,4 M),5 0,25 µl Taq Platinum DNA polymerase (0,5U),5 e 2 µl de DNA das 

                                                 
4 Ambion, Apllied Biosystem, Foster CT, USA 
5 Invitrogen do Brasil, LTDA, São Paulo, São Paulo, Brazil. 
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amostras. A reação de amplificação foi realizada em um termociclador6 programado 

para 94°C por cinco minutos, 30 ciclos de 94°C por 30 segundos, temperatura de 

anelamento adequada para cada par de iniciadores (Tabela 4.1) por 30 segundos; 72°C 

por 30 segundos, e 72°C por 5 minutos para a extensão final do DNA.  

Os controles positivos foram DNA de cultura pura de bactérias: Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277, Porphyromonas endodontalis ATCC 35406, Prevotella 

intermedia ATCC 25611, Prevotella nigrescens ATCC 33563, Tannarella forsythia 

ATCC 43037, Treponema denticola ATCC 33520, Fusobacterium nucleatun. ATCC 

25611, Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523, Campylobacter rectus 

ATCC 33238 e Enterococcus faecalis ATCC 33563. O controle negativo foi composto 

por todos os reagentes presentes na reação e isento do DNA genômico. 

O produto de amplificação (10 µl) foi observado por eletroforese (70 V por 2,5 

horas) em gel de agarose 2%, e a corado com brometo de etídio a 0,5 µg/ml e 

fotografado sob um transluminador de luz ultravioleta7. Como marcador molecular foi 

usado 1-kb plus DNA ladder5. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Invitrogen do Brasil, LTDA, São Paulo, São Paulo, Brazil. 
6 Perkin Elmer, Gene Amp PCR System 9700, Norwalk , CT, USA 
7 Fotodyne, Inc Hartland, WI 
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Tabela 4.1 - Bactéria alvo, sequência dos primers, temperatura de anelamento, pares de base e       
referência 

 

Bactéria alvo          Sequência dos Primers (5’ --- 3’) 
Temperatura 

de 
anelamento 

Amplificação 
(bp) 

Referência 

 
Universal Primers 

16S rRNA 

 
AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG 

CAA TAC TCG TAT CGC CCG TTA TTC 
60 ºC 1500 

Amano et al. 

(1999) 

 
P. gingivalis 

 

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

60 °C 404 
Ashimoto et 

al. (1996) 

 
P. endodontalis 

 
GCT GCA GCT CAA CTG TAG TC 
CCG CTT CAT GTC ACC ATC TC 

60 °C 672 
Ashimoto et 

al. (1996) 

 
P. intermedia 

 
TTT GTT GGG GAG TAA AGC GGG 
TCAA CAT CTC TGT ATC CTG CGT 

50 °C 575 
Ashimoto et 

al. (1996) 

 
P. nigrescens 

 
ATG AAA CAA AGG TTT TCC GGT AAG 
CCC ACG TCT CTG TGG GCT GCG A 

 

55 °C 804 
Ashimoto et 

al. (1996) 

 
T. forsythia 

 
GCC TAT GTA ACC TGC CCG CA 

TGC TTC AGT GTC AGT TAT ACC T 
60 °C 641 

Ashimoto et 

al. (1996) 

 
T. denticola 

 
TAA TAC CGA ATG TGC TCA TTT ACA T 

TCA AAG AAG CAT TCC CTC TTC TTC TTA 
55 °C 316 

Ashimoto et 

al. (1996) 

 
F. nucleatum 

 
ATT GTG GCT AAA AAT TAT AGT T 
ACC CTC ACT TTG AGG ATT ATA G 40 °C 500 Avila-Campos 

et al. (1999) 

 
A. actinomycetemcomitans 

 
AAA CCC ATC TCT GAG TTC TTC TTC 

ATG CCA ACT TGA AGT TAA AT 
56 °C 557 

Ashimoto et 

al. (1996) 

 
C. rectus 

 
TTT CGG AGC CAT ACG TCC TAA G 

TTT CTG CAA GCA GAC ACT CTT 
50 °C 598 

Ashimoto et 

al. (1996) 

 
E. faecalis 

 
TAG TGA CAA ACC ATT CAT GAA TG 

AAC TTC GTC ACC AAC GCG AAC 
55 °C 112 

Ke et al. 

(1999) 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste estudo participaram 7 mulheres e 23 homens (77%) com idade de 61 

anos ± 11,50, sendo 2 pacientes (7%) sem a doença periodontal (SP) e 28 pacientes 

(93,3%) com periodontite crônica (CP). A média de dentes presentes para a 

periodontite crônica foi 14,85 ± 6,72 e pacientes sem a doença de 22,5 ± 3,54. Os DNA 

das amostras de ateroma foram amplificados com primers universais. Todos os 

controles positivos apresentaram a amplificação esperada para os primers específicos. 

A detecção das taxas de espécies bacterianas nas placas de ateromas foram 

identificadas por PCR e descritas na tabela 5.1. A prevalência de bactéria periodontal 

no ateroma de pacientes com periodontite crônica foi a seguinte: P. gingivalis em 14 

(50%); P. nigrescens em 4 (14,3%), P. intermedia em 3 (10,7%); E. faecalis em 3 

(10,7%), T. forsythia em 2 (7,1%); A. actinomycetemcomitans em 2 (7,1%); C. rectus em 

2 (7,1%); T. denticola em 1 (3,6%); e P. endodontalis em 1 (3,6%). Nos pacientes sem a 

doença periodontal uma amostra apresentou P. gingivalis e E. faecalis, e a outra P. 

intermedia (100%). Foram observadas combinações bacterianas em pelo menos 39,3% 

das amostras de pacientes com periodontite crônica. P. gingivalis e P. nigrescens foram 

encontrados em combinação com uma ou mais espécies bacterianas examinadas. A 

prevalência da coinfecção bacteriana em ateroma é apresentada na tabela 5.2. Os 

ateromas de pacientes sem periodontite, só apresentou uma amostra de combinação E. 

faecalis - P. nigrescens - P. gingivalis. 
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Tabela 5.1 – Prevalência de bactérias presentes em ateroma de pacientes com ou sem periodontite 
crônica 

 

Bactéria           Pacientes 

             Periodontite (28)      Sem periodontite (2) 

                 No.    %  No.     % 

P. gingivalis      14  50,0   1   50,0 

P. nigrescens        4  14,3   0     0,0 

P. intermedia        3  10,7   2   100 

 E. faecalis            3  10,7   1   50,0 

T. forsythia              2    7,1   0   0,0 

A. actinomycetemcomitans      2    7,1   0   0,0 

C. rectus        2    7,1   0   0,0 

P. endodontalis       1    3,6   0   0,0 

T. denticola         1    3,6   0   0,0 
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Tabela 5.2 - Combinação bacteriana encontrada em amostras de ateroma de pacientes com e   
sem periodontite. 

 

Bactéria           Pacientes 

             Periodontite (28)      Sem periodontite (2) 

                 No.    %  No.     % 

P. gingivalis, P. intermedia    3  10,7   0   0,0 

P. gingivalis, E. faecalis         3  10,7   0   0,0 

P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans      1    3,6   0   0,0 

P. intermedia, C. rectus     1    3,6   0   0,0 

P. nigrescens, P. endodontalis    1    3,6   0   0,0 

P. gingivalis, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans 1    3,6   0   0,0 

T. denticola, E. faecalis, C. rectus    1    3,6   0   0,0 

P. gingivalis, P. nigrescens, E. faecalis   0    0,0   1   50 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Nos últimos anos, vários estudos; Page (1998), Lindsberg e Grau (2003), 

Joshipura et al. (2003), Pussinen e Mattila (2004) e Kozarov et al. (2006) têm 

mostrado a doença periodontal como um fator de risco para o desenvolvimento de 

outras condições sistêmicas e interferindo no curso da doença periodontal como 

fatores modificadores. Como conseqüência, a American Academy of Periodontology 

1998 considera que infecções bucais como a doença periodontal, pode contribuir na 

etiopatogênese da doença cardíaca, sendo comparáveis a fatores de risco como 

tabagismo, diabetes, hipertensão e alto teor de triglicérides. 

Na última década, alguns estudos como o de Beck et al. (1998) formularam 

a hipótese de que infecções crônicas como as doenças periodontais podem estar 

relacionadas com doenças cardíacas, onde os microrganismos periodontopatógenos 

podem entrar na corrente sangüínea, se alojar em alguma área da artéria e provocar 

a formação e/ou atingir a placa de ateroma e precipitar o seu rompimento.  

Neste estudo a presença de P. gingivalis em ateroma de pacientes com ou 

sem periodontite foi detectado em (50%). Este resultado está de acordo com dados 

mostrados de Ishihara et al. (2004) e Pucar et al. (2007) que demonstraram 

estatisticamente as correlações significantes entre a presença de P. gingivalis em 

amostras de placa de artéria coronárias. 

A associação entre as doenças periodontais e a aterosclerose está na 

existência de uma base genética de susceptibilidade, reforçada pelo fato dessas 

duas condições serem consideradas doenças crônicas e de etiologia multifatorial, 
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para as quais o fator de risco clássico não é observado em muitos casos 

(HARASZTHY et al., 2000).   

Quanto à identificação de patógenos periodontais tais como, P. gingivalis, P. 

intermedia, T. forsythia e A. actinomycetemcomitans em placas de ateromas pela 

PCR é importante considerar que, a detecção ocorre somente pela presença do 

DNA alvo e não pelas células bacterianas viáveis, representativas de uma espécie 

patogênica periodontal. Portanto, é possível que apenas algumas seqüências de 

ácidos nucléicos de uma célula bacteriana degradada estejam acumuladas em 

ateromas que ocluem as artérias, sem produzir injúrias no endotélio (HARASZTHY 

et al., 2000).  

Socransky et al. (2002) descreveram que os principais agentes etiológicos 

considerados da periodontite crônica são: P. gingivalis, T. forsythia e T. denticola, 

porém, no estudo, a prevalência destes microrganismos, apresentou uma baixa taxa 

(T. forsythia 7,1% e T. denticola 3,6%), além disso, a prevalência de P. nigrescens e 

P. intermedia eram respectivamente 14,3% e 10,7%, concordando com o estudo de 

Ishihara et al., (2004). A presença de P. gingivalis é um microrganismo capaz de 

invadir e proliferar células endoteliais, podendo levar ao acúmulo de plaquetas e 

fibrina dentro dos vasos cardíacos (Deshpande, Khan, Genco 1998).  

A presença de A. actinomycetemcomitans foi observada em 7,1% das 

amostras de ateroma. Essa bactéria também tem sido associada à periodontite 

agressiva e às várias infecções extrabucais, como endocardite, pneumonias, 

septicemias e abscessos (MALHEIROS; AVILA-CAMPOS, 2004). Nossos resultados 

demonstraram uma baixa detecção desta bactéria em contraste com outros estudos, 

como o de Padilla et al. (2006) que detectaram a presença do DNA bacteriano em 

16,6% das amostras de ateroma (carótida e tíbia) e Ishihara et al. (2004) que 
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detectaram a presença de A. actinomycetemcomitans em 26,4% das amostras de 

artéria coronária. Surpreendentemente E. faecalis foi detectado em 10,7% das 

amostras analisadas e C. rectus e P. endodontalis em 7,1% e 3,6%, 

respectivamente. Enterococcus faecalis e P. endodontalis são importantes 

organismos presentes no conduto radicular, porém nenhum paciente apresentava 

infecções endodônticas. Foi interessante observar que o F. nucleatum sendo uma 

bactéria importante na doença periodontal não foi observada nas placas de ateroma 

de pacientes com e sem periodontite. 

A detecção de P. gingivalis, P. intermedia e E. faecalis em amostras sem 

periodontite sugerem que a invasão nas artérias coronárias é possível, mas estudos 

adicionais serão necessários para esclarecer a presença destes microrganismos nos 

pacientes referidos (sem periodontite). As placas mais profundas do ateroma que 

possuem uma tensão de oxigênio baixa, proporcionam o crescimento de anaeróbios. 

Estas considerações conduzem a hipótese de que os patógenos periodontais 

anaeróbios podem ser importantes na patogênese do ateroma, não somente durante 

a sua iniciação, como também, durante a progressão da doença cardíaca. (FIEHN et 

al., 2005)  

A grande dificuldade nos estudos que relacionam periodontopatógenos com 

aterosclerose, é estabelecer se as bactérias são residentes ou transitórias, o que 

poderia determinar as diferenças nas taxas de detecção em vários estudos. 

(ISHIHARA et al., 2004; TAYLOR-ROBINSON et al., 2002). 

P. gingivalis foi detectada com P. intermedia ou E. faecalis em 10,7% das 

amostras de ateroma e, no dobro e triplo de associação bacteriana, entre outras 

bactérias avaliadas, detectou-se uma taxa de 3,6% (Tabela 5.2). Apenas um 
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paciente sem a doença peridontal apresentou na amostra de ateroma o DNA de P. 

gingivalis - P. nigrescens - E. faecalis.  

Nossos resultados estão de acordo com Ishihara et al., (2004), Padilla et al, 

(2006) que detectaram a presença de A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis e T. 

forsythia em diferentes taxas. Neste estudo foi detectada a presença de bactérias 

periodontopatôgenicas e, a composição bacteriana da placa de subgingival não foi 

determinada, portanto nenhuma associação poderia ser feita. 

Neste estudo detectamos a presença T. denticola em 3,6% das amostras. 

Este resultado é inferior aos dados de Okuda et al. (2001) e Ishihara et al. (2004) 

que detectaram este organismo em 23,1% e 29,4% dos ateromas avaliados. Esta 

diferença na taxa de detecção poderia ser explicada porque é impossível 

estabelecer, se presentes naquela região, as bactérias são residentes ou 

transitórias.  

Em complemento, nossos resultados são consistentes com aqueles 

previamente relatados por Pucar et al. (2007) que detectaram P. gingivalis (53,33%), 

P. intermedia (33,33%), A. actinomycetemcomitans (26,67%) e T. forsythia (13,33%). 

Taylor-Robinson et al. (2002) detectaram a presença de P. intermedia e A. 

actinomycetemcomitans em 31,2% das amostras das artérias aorta, ilíaca, mamária 

interna e artéria coronária. Haraszthy et al. (2000) detectaram T. forsythia em 30%, 

P. gingivalis em 26%, A. actinomycetemcomitans em 18% e P. intermedia em 14%. 

Esses achados representam clara evidência que patógenos periodontais entram na 

circulação causando uma bacteremia transitória e podem se alojar nas paredes das 

artérias.  

O P. endodontalis tem sido associado exclusivamente com infecções 

endodônticas e a sua patogenicidade depende da presença de outras espécies 
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associadas (van WINKELHOFF, CARLEE, GRAAFF 1985). Neste trabalho foi 

detectada a presença desta bactéria em uma amostra de paciente com periodontite 

crônica, é possível que uma fase intermitente de bacteremia pudesse alcançar e 

colonizar as paredes das artérias.  

Neste estudo detectou-se a presença do E. faecalis em 10,7% das amostras 

de pacientes com periodontite crônica. A literatura tem demonstrado que os 

patógenos periodontais podem ser encontrados no biofilme supra e subgengival de 

indivíduos sadios (SOCRANSKY et al., 1998). Este estudo observou associação 

entre a P. gingivalis, P. nigrescens e P. gingivalis ou T. denticola e C. rectus, e estes 

microrganismos tornam-se patogênicos quando ocorrem associações entre si, 

formando complexos microbianos e com fatores de risco que podem deixar o 

indivíduo com pré-disposição para manifestação da doença periodontal (GENCO, 

1996).  

O estudo de Beck et al. (1996) enfatizam que a periodontite é uma infecção 

crônica onde se geram níveis sistêmicos elevados de fatores de risco, tais como a 

proteína C-reativa, fibrinogênio e citocinas (IL-1β, Il-6, TNF-α). Esses fatores quando 

elevados podem aumentar a atividade inflamatória nas lesões ateroscleróticas, 

aumentando potencialmente o risco dos eventos cardíacos. Embora na literatura 

mencione-se a ocorrência de diferenças na presença de bactérias 

periodontopatogênicas em ateromas, certamente pode ser explicado através da 

diferença étnica nas populações estudadas, nas espécies microbianas subgengivais 

e a resposta imune do hospedeiro (AIMETTI et al., 2007). 

Estes resultados podem ser importantes para a descoberta de novos 

mecanismos, demonstrando que pesquisas nesta área são válidas por agregarem 

conhecimento a um problema que afeta uma parcela significativa da população. A 
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questão sobre se a infecção pode predispor à aterosclerose ainda não foi 

respondida, porém certamente, patógenos bacterianos podem desempenhar um 

papel direto ou indireto da etiopatogenia da aterosclerose. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Podemos concluir que foi possível a detecção, através da técnica da PCR, dos 

microrganismos P. gingivalis; P. endodontalis, P. intermedia; P. nigrescens; T. 

forsythia; T. denticola; A. actinomycetemcomitans; C. rectus e E. faecalis nas 

amostras analisadas. A presença de P. gingivalis pode estar relacionada com 

ateroma de artérias coronárias de pacientes com aterosclerose e parecendo ser um 

microrganismo da relação entre a aterosclerose e periodontite crônica. 
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