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RESUMO

SHIROZAKI, MU. Análise periodontal em pacientes submetidos à tratamento
ortodôntico corretivo: avaliação clínica, microbiológica e imunológica.
Ribeirão Preto, 2018. 102p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
RESUMO
O biofilme é um dos fatores primários para o desenvolvimento da gengivite,
periodontite e outras alterações na saúde gengival do paciente. O tratamento
ortodôntico é um fator predisponente para adesão de microrganismos deixando o
paciente susceptível ao maior acúmulo de biofilme e, consequentemente, às doenças
periodontais. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações clínicas,
microbiológicas e imunológicas no paciente em tratamento ortodôntico corretivo e
testar as hipóteses nulas: 1 - não há diferença nos parâmetros clínicos,
microbiológicos e imunológicos antes e durante o tratamento ortodôntico, 2 – não há
correlação entre os índices clínicos e imunológicos. Em 28 pacientes com
necessidade de tratamento ortodôntico corretivo foram avaliados parâmetros clínicos
como índice de Placa (IP), índice de Sangramento (IS), largura de gengiva
queratinizada (LGQ); parâmetros microbiológicos por meio da contagem de 40
espécies subgengivais em amostras de biofilme (Checkerboard DNA-DNA
Hybridization) e avaliação imunológica por meio da expressão dos níveis de
Interleucina-1 β (IL-1β), metaloproteínase da matriz-8 (MMP-8) e Fator de Necrose
Tumoral (TNF-α) no Fluído Crevicular Gengival (FCG) (Luminex). Foram realizadas
coletas em 3 momentos: T0 = antes da colocação do aparelho; T1 = 6 meses após e
T2= 12 meses após o início do tratamento. Para as análises clínicas e microbiológicas
foram aplicados teste de Friedman e Wilcoxon com correção de Bonferroni e para a
análise imunológica, Análise de variância para medidas repetidas. Não foi observada
diferença estatisticamente significante para a LGQ. IP apresentou aumento, sendo
estatisticamente significante em T1 (70,58±28,56) e T2 (83,23±12,30) quando
comparados ao T0 (24,44±11,56). O IS apresentou aumento estatisticamente
significante em T1 (7,97±5,04) e diminuição em T2 (6,20±4,09), demonstrando
valores sem diferença estatisticamente significante a T0 (4,54±4,98). Na análise
microbiológica, dentre os seis complexos analisados, apenas o complexo vermelho
apresentou frequência significativamente maior (p=0,001) em T2. Não houve
diferença estatisticamente significante nos valores dos níveis das citocinas avaliadas,
entre todos os tempos (p>0,05), porém em T2 houve correlação positiva moderada
entre IS e IL-1β (r=0,49 p=0,01) e TNF-α (r=0,39 e p=0,05). As hipóteses nulas
foram rejeitadas. O tratamento ortodôntico corretivo causou alterações periodontais
clínicas com relação ao acúmulo de biofilme e sangramento gengival, alterações de
bactérias periodontopatogênicas, além de gengivite após 6 meses de tratamento.
Palavras-chave: gengivite, ortodontia corretiva, periodontia, biofilme

RESUMO

SHIROZAKI, MU. Periodontal analysis in patients submitted to orthodontic
treatment: clinical, microbiological and immunological evaluation. Ribeirão
Preto, 2018. 102p. Master Dissertation – School of Dentistry of Ribeirão Preto,
University of São Paulo.
ABSTRACT
The biofilm is one of the primary factors for the gingivitis and periodontitis
development and changes in periodontal health. Orthodontic treatment is a
predisposing factor for microorganisms adhesion leaving the patient susceptible to
greater biofilm accumulation and, consequently, to periodontal diseases. Therefore,
the study aimed to analyze clinical, microbiological and immunological parameters in
patients in orthodontic treatment. The null hypothesis tested were: 1 - there is no
difference in clinical, microbiologica and immunological parameters before and during
orthodontic treatment; 2 – there is no correlation between clinical and immunological
parameters. In twenty-eight patients with corrective orthodontic treatment were
evaluated clinical parameters, such as Plaque index (PI), Bleeding on Probing (BOP)
and width of keratinized gingiva; microbiological parameters with counting of 40
subgingival species with Checkerboard DNA-DNA hybridization and immunological
evaluation of cytokines levels IL-1β, MMP-8 and Tumor Necrosis Factor (TNF-α) in
Gingival Crevicular Fluid (GCF). Samples were collected in three times: T0 = before
orthodontic treatment; T1 = 6 months after and T2 = 12 months after starting
orthodontic treatment. Data from clinical and microbiological evaluation were
statistically analyzed with Friedman and Wilcoxon tests with Bonferroni correction
and for the immunological analysis, Analysis of variance for repeated measures were
applied. No significant difference was found for the width of keratinized gingiva. PI
presented an increase, being statistically significant at T1 (70.58±28.56) and T2
(83.23±12.30) when compared with T0 (24.44±11.56). The BOP showed a
statistically significant increase at T1 (7.97±5.04), however, at T2 (6.20±4.09) the
values decrease with no statistically significant difference with T0 (4.54±4.98). In the
microbiological analysis, the red complex showed significantly greater frequency
(p=0.01) at T2. There was no statistically significant difference in the cytokine levels
between the times, but there was a positive moderate correlation between BOP and
IL-1β (r=0.49 p=0.01) and TNF-α (r=0.39 e p=0.05). The null hypothesis were
rejected. Corrective orthodontic treatment caused clinical periodontal changes
regarding biofilm accumulation and gingival bleeding, alterations of
periodontopathogens, besides gingivitis after 6 months of treatment.
Key words: gingivitis, orthodontics; periodontology, biofilm
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1. INTRODUÇÃO
A cavidade bucal apresenta grande quantidade de microrganismos, tais como
bactérias, vírus e protozoários que permanecem em equilíbrio biológico. Quando, por
algum motivo, este equilíbrio é quebrado algumas doenças periodontais podem se
manifestar (1-3).
Doenças periodontais são doenças inflamatórias que afetam os tecidos de
suporte dos dentes. As doenças gengivais podem ser induzidas ou não pelo acúmulo
de biofilme. As induzidas pelo biofilme podem ser classificadas em: (1) gengivites
associadas apenas ao acúmulo de biofilme, com ou sem associação de fatores locais;
(2) modificadas por fatores sistêmicos, como alterações endócrinas e doenças
sanguíneas; (3) modificadas por medicamentos ou (4) por quadros de desnutrição.
Elas se caracterizam pela presença de sinais clínicos como rubor e edema do tecido
gengival, sangramento à sondagem, alterações de contorno e consistência, presença
de biofilme ou cálculo, ausências de perda de inserção conjuntiva e de alteração
radiográfica com perda de tecidos de suporte e ósseo. Por outro lado, as
periodontites são quadros infecciosos nos tecidos de sustentação do dente causando
perda progressiva do tecido de suporte e, em casos graves sem tratamento, podem
levar a perda do elemento dentário (4-7).
Segundo Kelly & Sanchez (1972), nos EUA, 40% das crianças entre 6 e 11
anos de idade apresentavam certo grau de gengivite, com inflamação pequena e
acometimento de alguns dentes. Nas crianças entre 14 e 17 anos de idade a
porcentagem de gengivite foi de, aproximadamente, 60% (9). Em estudo realizado
em 2012, Eke et al. analisaram a prevalência de periodontite em uma população com
35 anos ou mais, e, do total de 29,4% das pessoas com periodontite, 4,8%
apresentaram elevado grau de severidade, 17,5% grau moderado e 7,0% foram
classificadas com periodontite de grau leve. No Brasil, Chambrone et al. (2010)
analisando 206 crianças com idade entre 7 e 14 anos, observaram que todas
apresentavam inflamação gengival, sendo 46,1% com gengivite leve e 53,9% com
moderado grau de inflamação. Embora a prevalência de gengivite e periodontite em
regiões do Brasil e do mundo apresente variação, a inflamação presente está
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diretamente relacionada ao acúmulo de biofilme e, consequentemente, ao
sangramento gengival.
O biofilme é considerado fator primário para as alterações na saúde gengival
do paciente e para o desenvolvimento das doenças periodontais. Socransky et al.
(1998) descreveram diferentes associações de espécies bacterianas presentes no
biofilme subgengival, as classificaram em complexos e suas relações com saúde e
doença periodontal. As espécies bacterianas foram classificadas dentro dos principais
complexos, denominados de vermelho, laranja, verde, amarelo, roxo e azul, além do
grupo de espécies não-classificadas em complexos e consideradas como “outras
espécies”. Os autores afirmaram que bactérias dos complexos amarelo, verde, roxo e
azul apresentavam relação entre si e foram associadas ao início da formação do
biofilme podendo ser encontradas em sítios gengivais saudáveis, precedendo a
formação dos complexos laranja e vermelho. Estes complexos estão relacionados
entre si, sendo o laranja com menor potencial agressivo do que o vermelho e foram
associados às doenças periodontais.
Vários estudos têm sido realizados a fim de entender a formação do biofilme
e definir as espécies bacterianas mais relacionadas às doenças periodontais (12-15).
Checci et al. (2016) avaliaram seis espécies bacterianas e puderam observar que
espécies dos complexos vermelho, laranja e A. actinomycetemcomitans têm maior
probabilidade de estarem presentes quando há sangramento à sondagem e maior
profundidade desta sondagem. Esses autores observaram ainda a associação da
presença de T. denticola e T. forsythia, bactérias do complexo vermelho quando
ocorreu sangramento à sondagem.
As doenças periodontais, além das alterações clínicas e microbiológicas,
promovem também mudanças no perfil imunológico do hospedeiro gerando resposta
inflamatória nos tecidos e com isso aumento de citocinas pró e anti-inflamatórias
como Fator de Necrose Tumoral-alfa (TNF-α) e Interleucinas (IL-1α , IL-1β, IL-6, IL10) (17-19).

Zhang et al. (2016) compararam vários biomarcadores no fluído

crevicular de pacientes periodontalmente saudáveis, com periodontite crônica e
periodontite agressiva. Observaram que os níveis de IL-6 e TNF-α eram maiores
naqueles pacientes que apresentavam as doenças periodontais avaliadas. Esses
mediadores químicos liberados são capazes de promover desequilíbrio no tecidos
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periodontais

e

destruição

de

colágeno

via

metaloproteinases

da

matriz,

caracterizando progressão para uma doença periodontal mais grave com perda de
inserção (21-23). Marcaccini et al. (2010) observaram altos níveis de MMP-8 e MMP9 no fluido crevicular gengival de pacientes com periodontite crônica comparados aos
pacientes saudáveis.
As doenças gengivais causadas pelo acúmulo de biofilme podem ser
associadas a diferentes fatores locais como a presença de lesões de cáries,
restaurações dentárias mal adaptadas e aparelhos ortodônticos interceptativos e
corretivos, uma vez que possibilitam maior acúmulo de biofilme supra e subgengival
(25-28). Dentre os fatores locais, os aparelhos ortodônticos, constituídos de
bráquetes, arcos, bandas, ligaduras elastoméricas e metálicas, além de outros
acessórios, constituem meio de adesão para microrganismos

cariogênicos e

periodontopatogênicos (29-33), possibilitando que o paciente fique exposto à um
maior acúmulo de biofilme e consequentemente, às doenças periodontais (34-38).
Alguns estudos demonstraram que a utilização de aparelhos ortodônticos
altera negativamente a saúde periodontal e a composição microbiana dos pacientes.
Em geral, há mudança nos parâmetros clínicos, tais como maior acúmulo de biofilme
e de sangramento à sondagem, hiperplasia gengival, aumento na profundidade de
sondagem e, frequentemente, inflamação e sangramento gengival como sinais do
início de um quadro periodontal desfavorável (37, 39-42). É importante destacar que
alguns desses estudos afirmaram que as alterações negativas que ocorrem na saúde
periodontal do paciente durante o tratamento ortodôntico podem retornar ao seu
estado de normalidade após a retirada do aparelho sem perda permanente dos
tecidos de suporte (43, 44).
Naranjo et al., em 2006, avaliaram parâmetros clínicos de pacientes em
tratamento ortodôntico e observaram que houve, além do aumento nos índices de
placa e gengival, colonização importante de bactérias periodontopatogênicas e
superinfecciosas que resultaram em inflamação e sangramento gengival, após a
colagem dos bráquetes ortodônticos. Outro sinal clínico comum durante o tratamento
ortodôntico é a hiperplasia gengival. Segundo Van Gastel et al. (2007), a
profundidade de sondagem geralmente se apresenta maior a cada avaliação
realizada durante o tratamento ortodôntico, devido a alteração que ocorre na
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gengiva. Gong et al., em 2011, analisaram pacientes com saúde periodontal e
pacientes com hiperplasia gengival e concluíram que aqueles que apresentavam a
hiperplasia tinham índices de placa e de profundidade à sondagem significativamente
maiores, além de inflamação gengival associada.
Baka et al. (2013) analisaram bráquetes auto-ligados e convencionais e seus
efeitos na condição clínica dos pacientes, além da retenção de biofilme e composição
microbiana. Embora não tenha sido observada diferença entre os tipos de bráquetes,
houve aumento significativo nos parâmetros clínicos como índice de placa,
sangramento à sondagem e profundidade de sondagem quando comparados aos
valores antes da colocação do aparelho ortodôntico. Essas mesmas alterações
clínicas são observadas em vários outros estudos, mesmo quando foram analisadas
em tempos diferentes e em tratamentos ortodônticos realizados com outros tipos de
aparelho (48-51).
Estas alterações clínicas desfavoráveis observadas após o início do
tratamento ortodôntico, na maioria das vezes, estão relacionadas às alterações
quantitativas e qualitativas da microbiota bucal. Diferentes estudos demonstraram
grande acúmulo de microrganismos cariogênicos e periodontopatogênicos, como
espiroquetas, bactérias fusiformes, anaeróbias e aeróbias facultativas, lactobacilos,
como F. nucleatum, T. denticola, E. corrodens, P. intermedia, T. forsythia e A.

actinomycetemcomitans (26, 52-55). Pan et al. (2017) analisaram o perfil
microbiológico do biofilme subgengival de pacientes ortodônticos e observaram que a
quantidade de P. intermedia foi significantemente maior no grupo com aparelho
ortodôntico comparado ao grupo controle. Relacionado a isso obteve também maior
índice de profundidade à sondagem. À semelhança deste trabalho, Ristic et al.
(2007) analisaram os efeitos na composição microbiológica do biofilme subgengival
de pacientes ortodônticos e concluíram que o número máximo de bactérias ocorreu
aos 3 meses após o início do tratamento ortodôntico, dentre elas P. intermedia, P

gingivalis e F. nucleatum.
Na ortodontia, diferentes técnicas para análise microbiológica já foram
utilizadas para detecção de bactérias em aparelhos removíveis e fixos, entre elas
estão a cultura microbiana (32, 45, 57) e microscopia eletrônica de varredura (35).
Além disso, técnicas de biologia molecular, como a Reação em Cadeia da Polimerase
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(PCR) (58, 59) e Checkerboard DNA-DNA Hybridization (60-63) também podem ser
utilizadas para detectar a presença de várias espécies de bactérias em amostras de
biofilme. Nelson-filho et al. (2012) analisaram a presença de bactérias A.

actinomycetemcomitans em bráquetes metálicos por meio do método de
Checkerboard DNA-DNA hybridization e concluíram que todos eles apresentaram
níveis elevados dessa bactéria periodontopatogênica. Porém no grupo em que foi
realizado bochechos com clorexidina a 0,12%, duas vezes por semana o nível delas
foi significantemente menor. Semelhante a esse estudo, Andrucioli et al. (2012)
utilizaram a mesma técnica para analisar 40 sondas de diferentes bactérias em
bráquetes metálicos de pacientes 30 dias após a colagem. Observaram colonização
não só das bactérias periodontopatogênicas, mas também de bactérias cariogênicas.
Com a mesma técnica, Bergamo et al. (2016), avaliaram os níveis de espécies
bacterianas na saliva de pacientes e nos bráquetes utilizados no tratamento
ortodôntico, após 30 e 60 dias. Observaram aumento significativo de 15 das 22
espécies bacterianas analisadas na saliva. Em relação aos bráquetes, puderam
observar que os diferentes tipos de bráquetes (auto-ligados e convencionais)
influenciaram os níveis de bactérias envolvidas com a doença periodontal, sendo que
bráquetes auto-ligados apresentaram maior incidência daquelas que constituem os
complexos laranja e vermelho.
Além das alterações microbiológicas e clínicas que o paciente apresenta após
a colocação do aparelho ortodôntico, também ocorre alteração na composição do
Fluído Crevicular Gengival (FCG), no que diz respeito à liberação de biomarcadores
inflamatórios. Há produção de citocinas em condições patológicas, que podem
ocorrer em reação aos microrganismos presentes, acarretando resposta inflamatória
do hospedeiro (65-67) e algumas quimiocinas podem estar relacionadas ao processo
de reabsorção e aposição óssea durante o movimento ortodôntico (68-70).
Para análise das alterações imunológicas, algumas técnicas podem ser
empregadas. Por meio de Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) (71, 72),
Giannopoulou et al. (2008) analisaram o FCG de pacientes entre 8 e 20 anos de
idade com e sem tratamento ortodôntico e obtiveram concentrações de IL-1β, IL-4 e
IL-8.

O

grupo

sob

tratamento

ortodôntico

apresentou

concentrações
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significantemente maiores de IL-1β e IL-8 que estavam relacionadas ao sangramento
à sondagem e hiperplasia gengival.
Diferentemente do ELISA, que exige volumes maiores de amostras, o

Luminex® é uma técnica que permite análise simultânea de várias citocinas em
mesma amostra, tornando-se importante, eficiente e de alta sensibilidade para
diagnóstico e monitoramento de doenças periodontais (74-76). Shimada et al.
(2013), por meio dessa técnica, investigaram 40 diferentes citocinas e quimiocinas
em amostras do FCG, simultaneamente e puderam detectar 26 biomarcadores,
sendo nove deles com diferença significativa entre sítios saudáveis e sítios com
doença ativa.
Van Gastel et al. (2011) monitoraram as alterações microbiológicas e
periodontais e relacionaram com as concentrações de citocinas no FCG de pacientes
em tratamento ortodôntico. Observaram aumento da patogenicidade do biofilme e
nos parâmetros periodontais, sem diferença estatisticamente significativa nas
concentrações

das

citocinas. Porém, concluíram

que

as

concentrações

de

Interleucina-6 (IL-6) e Interleucina-8 (IL-8) antes do tratamento ortodôntico
mostraram ser um fator predictivo para potencial inflamatório durante o tratamento
ortodôntico, com aumento das concentrações e da profundidade de sondagem após
52 semanas.
Pelo exposto, evidencia-se a importância de avaliação de pacientes
submetidos a tratamento ortodôntico corretivo e sua influência nos parâmetros
clínicos, microbiológicos e imunológicos do tecido periodontal. Vários estudos
abordam essas alterações relacionando, geralmente, sinais clínicos com as mudanças
microbiológicas do biofilme presente. Diferentemente do que já foi exposto na
literatura, o presente estudo realizou, além das alterações clínicas e microbiológicas,
as imunológicas concomitantemente, nos mesmos pacientes durante um período do
tratamento ortodôntico corretivo, para que essas alterações pudessem ser
relacionadas entre si, permitindo melhor diagnóstico do quadro periodontal e o
impacto que o tratamento ortodôntico pode ter na saúde periodontal.

2. PROPOSIÇÃO
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2. PROPOSICÃO
O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações periodontais que
ocorreram no período de 12 meses de tratamento ortodôntico corretivo, por meio de
análises clínicas, microbiológicas do biofilme subgengival e imunológicas em
amostras do Fluído Crevicular Gengival.
As hipóteses nulas testadas foram:
1. não há diferença nos parâmetros clínicos, microbiológicos e imunológicos
avaliados antes e após 12 meses de tratamento ortodôntico corretivo;
2. não há correlação entre os índices e os fatores imunológicos.

3. MATERIAL E MÉTODOS
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Aspectos éticos
Este trabalho foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP
- USP) tendo sido aprovado com o protocolo CAAE n. 56279916.0.0000.5419.
Todos os pacientes receberam informações detalhadas a respeito do
experimento do qual participarIam por meio dos Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento (TA), que foram devidamente
assinados.
3.2 Casuística
Considerando a porcentagem do IS como variável primária, a amostra foi
calculada para fornecer um poder de 80% para reconhecer diferença significante de
20% entre os tempos com intervalo de confiança de 95% (α = 0.05) e desvio padrão
de 0,36. O cálculo foi determinado baseando-se na seguinte fórmula: n =
[(σ)2/(δ)2].(Zα + Zβ)2. Assim sendo, a realização do cálculo amostral determinou a
seleção de 25 pacientes. Tendo em vista a possibilidade de desistência de alguns
pacientes ou falha na obtenção de algumas amostras, determinou-se a seleção de 28
pacientes para o presente estudo.
3.3 Seleção dos pacientes
Foram selecionados 28 pacientes, com idade média de 14,5 anos (11 a 44
anos), de ambos os gêneros, submetidos a tratamento ortodôntico corretivo,
atendidos no Curso de Especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. Os critérios de inclusão foram pacientes
que necessitavam de tratamento ortodôntico corretivo, com dentição permanente
completa, exceto os 3os molares, que não foram submetidos a nenhum tratamento
ortodôntico corretivo e periodontal prévio, não terem ingerido antibióticos ou
nenhuma outra medicação sistêmica nos últimos 3 meses, bem como não terem feito
uso de antimicrobiano e não serem portadores de desordens sistêmicas que
pudessem interferir na condição periodontal.
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Foram adotados como critérios de não inclusão, pacientes que já
apresentavam

problema

periodontal

instalado,

indivíduos

portadores

de

deformidades esqueléticas e/ou faciais, com necessidades especiais e que não
assinaram o consentimento informado.
3.4 Delineamento experimental
Após anamnese e exame clínico, foram selecionados primeiros molares e
incisivos centrais superiores e inferiores do lado esquerdo do paciente para a coleta
das amostras de biofilme e fluido crevicular gengival em 3 momentos: T0= antes da
montagem do aparelho ortodôntico corretivo; T1= 6 meses após montagem do
aparelho ortodôntico corretivo; T2= 12 meses após montagem do aparelho
ortodôntico corretivo. Em seguida, em todos os pacientes foi instalado aparelho
corretivo, com bandas nos primeiros molares, bráquetes Edgewise Standard, slot
0.22”x0.28” de aço inoxidável (Cromo 17-20%; Níquel 8-10,5%; molibdênio máximo
60%) de 2º pré-molar a 2º pré-molar em ambos os arcos, sem angulação ou torque
e tubos nos segundos molares de ambos os arcos, e arcos de aço (0.016", 0.018",
0.020"or 0.019" x 0.025") (Morelli, Sorocaba, SP, Brazil).
Todos os pacientes após a montagem do aparelho ortodôntico foram
orientados para realização correta de higiene bucal. O protocolo de higienização
utilizado foi de 4 escovações diárias (após café da manhã, almoço, jantar e antes de
dormir), uso de fio dental 2 vezes ao dia e de escova interdental ao redor dos
acessórios após o jantar. Reforços de higiene bucal foram realizados a cada consulta.
3.4.1 Parâmetros clínicos
Os parâmetros analisados foram Índice de Placa (IP), Índice de Sangramento
Gengival (IS) e largura de gengiva queratinizada (LGQ), nos períodos experimentais
T0, T1 e T2.
Após avaliação, em todos os dentes, excluindo terceiros molares, o IP foi
determinado pela divisão do número de faces com acúmulo de biofilme visível pelo
total de superfícies analisadas, obtendo assim a porcentagem das superfícies com
acúmulo de placa bacteriana visível (78). O IS foi calculado da mesma forma e
considerado positivo quando ocorria em até 20 segundos após a inserção da sonda
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para avaliação do IP (79). A LGQ foi mensurada, com sonda periodontal milimetrada,
a partir da margem gengival até a junção mucogengival nos dentes selecionados de
cada quadrante.
3.4.2 Parâmetros microbiológicos
Foram avaliados 6 sítios (mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésiolingual, lingual e disto-lingual) de cada elemento dentário (primeiros molares e
incisivos centrais superiores e inferiores do lado esquerdo) selecionados em cada
quadrante.
Para coleta do biofilme subgengival, os dentes pré-determinados foram
isolados com roletes de algodão esterilizados e secos com leves jatos de ar. As
amostras foram cuidadosamente removidas com utilização de curetas esterilizadas e
colocadas em frascos também esterilizados do tipo eppendorf contendo 150µL de
solução tampão (10mM Tris-GCL, 1mM EDTA, pH7,6 – solução TE) e foi adicionado
100µL de NaOH 0,5M. Os tubos eppendorf, previamente identificados com o código
do paciente e data foram armazenados sob refrigeração a -80ºC até o momento da
avaliação. O processamento das amostras e análise dos resultados, por meio da
técnica de Checkerboard DNA-DNA Hyrbidization, foram realizados no Laboratório de
Pesquisa em Odontologia II, Microbiologia, Imunologia e Biologia Molecular da
Universidade de Guarulhos – SP.

Checkerboard DN A-DNA Hybridization
Cepas bacterianas e condições de crescimento
As cepas utilizadas neste estudo foram adquiridas liofilizadas da American
Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD, EUA) ou do Forsyth Institute
(Cambridge, MA, EUA). O conteúdo liofilizado foi reidratado em caldo de crescimento
de Mycoplasma (Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA) e cultivado em ágar triptose de
soja contendo 5% de sangue de ovelha desfibrinado (BBL, Baltimore Biological
Laboratories, Cockeysville, MD, EUA) à 35ºC sob condição de anaerobiose (80% N2,
10% CO2, 10% H2). Algumas bactérias foram cultivadas em meio de cultura
enriquecidos de forma a suprir suas necessidades nutricionais. A cepa T. forsythia,
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por exemplo, foi cultivada em ágar-triptose de soja com 5% de sangue desfibrilado
de ovelha e 10µg/mL de ácido N-acetil murânico (ANM) (Sigma Chemical Co., St
Louis, MO, EUA), enquanto P. gingivalis cresceu em meio similar, suplementado com
5% de sangue desfibrinado de ovelha, 0,3% µg/mL de menadiona (Sigma) e 5µg/mL
de hemina (Sigma). As espécies T. denticola e T. socranskii foram cultivadas em
caldo para crescimento de Mycoplasma suplementado com 1mg/mL de glicose
(Sigma),

400

µg/mL

de

niaciamida

(Sigma),

150

µg/mL

de

espermina

tetraidroclorídrica (Sigma), 20 µg/mL de isobutirato de sódio (ICN, Costa Mesa, CA,
EUA), 1 µg/mL de L-cisteína (Sigma), 5 µg/mL de tiamina pirofosfato (Sigma) e 0,5%
de soro bovino (Laborclin, São José dos Pinahis, PR, Brasil).
As cepas bacterianas foram cultivadas em anaerobiose na superfície de ágarsangue em placas de Petri, com exceção das duas espécies de espiroquetas, que
foram cultivadas em caldo de cultura. Todas as cepas foram cultivadas por 3 a 7
dias. Após este período as colônias foram raspadas e depositadas em tubos plásticos
para microcentrífuga de 1,5mL contendo 1mL de solução TE (pH 7,6). As células
foram lavadas duas vezes por centrifugação na solução-tampão de TE a 3500g por
10 minutos. Em seguida, as cepas Gram-negativas foram novamente suspensas e
lisadas com dodecilsulfato de sódio (SDS – C12H25NaO4S, Synth®, Labsynth,
Diadema, SP, Brasil) à 10% e proteinase K (Sigma) em uma concentração de
20mg/mL. As cepas de bactérias Gram-positivas foram lisadas em 150µL de uma
mistura enzimática contendo 15mg/mL de lisozima (Sigma) e 5mg/mL de
acromopeptidase (Sigma) em solução-tampão TE (pH 8,0). O DNA foi isolado e
purificado como descrito por Smith et al. (1989). As sondas genômicas foram
preparadas para cada uma das 40 espécies pela marcação de 1µg do DNA bacteriano
com digoxigenina, por meio do kit random primer digoxigenin labeling (Roche
Diagnostics, Indianápolis, IN, EUA). As espécies avaliadas foram selecionadas
segundo suas associações com diferentes tipos de doenças ou saúde periodontal
(Tabela 1).
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Tabela 1. Relação das cepas bacterianas utilizadas para a confecção das
sondas de DNA avaliadas pela técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization

Espécies
Actinomyces naeslundii I
Streptococcus constellatus
Eubacterium nodatum
Porphyromonas gingivalis
A actinomycetencomitans (a+b)
F.n. (sp vicentii)
Campylobacter rectus
Treponema Socranskii
Eubacterium saburreum
*Parvimonas micra
Veillonella parvula
Actinomyces oris
Streptococcus anginosus
Streptococcus sanguinis
Actinomyces gerencseriae
Streptococcus oralis
Capnocytophaga ochracea
Actinomyces israelli
Streptococcus intermedius
Treponema denticola
Prevotella nigrescens
Actinomyces odontolyticus I
F.n. (sp. Polymorphum)
Campylobacter showae
Fusobacterium periodonticum
Neisseria mucosa
Fusobacterium nucleatum (sp. nucleatum)
Capnocytophaga gingivalis
Streptococcus gordonii
Tannerella forsythia
Selenomonas noxia
Propionybacterium acnes (I + II)
Prevotella melaninogenica
Streptococcus mitis
Eikenella corrodens
Gemella morbillorum
Capnocytophaga sputigena
Leptotrichia buccalis
Campylobacter gracilis
Prevotella intermedia

Cepas
12104*
27823*
33099*
33277*
43817* + 29523*
49256*
33238*
S1¶
33271*
33270*
10790*
43146*
33397*
10556*
23860*
35037*
33596*
12102*
27335*
B1¶
33563*
17929*
10953*
51146*
33693*
19696*
25586*
33624*
10558*
43037*
43541*
11827* + 11828*
25845*
49456*
23834*
27824*
33612*
14201*
33236*
25611*
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Hibridização DNA-DNA
As suspensões de biofilme subgengival foram aquecidas em banho-maria por
10 minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 0,8 mL de acetato de
amônio a 5M. Cada suspensão de biofilme contendo o DNA livre foi depositada em
uma das canaletas do Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) (Figura 1) e
transferida para a membrana de nylon (15x15 cm) com carga positiva (Amersham
Biosciences UK Ltd, Buckinghamshire, UK). As duas últimas canaletas do Minislot
foram preenchidas por controles contendo mistura do DNA das espécies de
microrganismos investigados pelas sondas, nas concentrações correspondentes a 105
e 106 células, ou seja, 1g e 10g de DNA de cada espécie, respectivamente. A
membrana foi removida do Minislot 30 e o DNA nela concentrado foi fixado por
aquecimento em forno à 120ºC por 20 minutos.
Figura 1. Aparelho Minislot 30 (Immunetics, Cambridge,
MA, EUA)

Em seguida, a membrana foi pré-hibridizada à 42ºC, por 1 hora, em solução
contendo 50% de formamida (Vetec Química Fina Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
1% caseína (Vetec), 5 vezes de solução salina citratada (SSC) (1 vez de SSC=150mM
NaCl, 15mM de citrato de sódio – pH 7,0 (J.T. Baker Chemical Co., Cidade do México,
México), 25mM de fosfato de sódio – pH 6,5 (Na2HPO4, Labsynth) e 0,5 mg/mL de
RNA de levedura (Sigma).
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Posteriormente, a membrana foi posicionada no Miniblotter 45 (Immunetics,
Cambridge, MA, EUA) (Figura 2), com as linhas contendo o DNA das amostras e dos
controles, perpendicularmente às canaletas do aparato. Em cada canaleta do

Miniblotter 45 foi adicionada uma sonda de DNA, diluída a aproximadamente
20g/mL, em 130 µL de solução de hibridização composta de 45% formamida, 5
vezes de SSC, 20mM de Na2HPO4 (pH 6,5), 02 mg/mL de RNA de levedura, 10% de
sulfato de dextrano (Amersham Biosciences UK Ltd, Buckinghamshire, UK) e 1% de
caseína. A hibridização ocorreu dentro de um período de 20 horas, a 42ºC.
Figura 2. Aparelho Miniblotter 45 (Immunetics, Cambridge, MA,
EUA)

Após período de hibridização, a membrana foi removida do Miniblotter 45
(Immunetics), lavada por 40 minutos à 65ºC em solução adstringente composta por
1% de SDS, 1mM de EDTA e 20mM de Na2HPO4, a fim de remover sondas que não
hibridizaram completamente. Em seguida, a membrana foi imersa por 1 hora em
solução contendo 1% de ácido maleico (C4H4O4) 3M NaCl, 0,2M NaO, 0,3% Tween
20, 0,5% caseína – pH 8,0 e, logo após, por 30 minutos na mesma solução contendo
o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina em uma concentração
de 1:10 000. A membrana foi, então, lavada duas vezes, por 20 minutos, em solução
de 0,1M de ácido maleico, 3M de NaCl, 0,2M de NaOH, 0,3%de Tween 20 – pH 8,0 e
uma vez, por 5 minutos, em solução de 0,1M de tris HCl, 0,1M de NaCl, pH 9,5.
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Para detecção dos sinais, a membrana foi incubada por 45 minutos à 37ºC
em solução detectora contendo substrato para fosfatase alcalina, CDP-StarTM
Detection Reagent (Amersham Biosciences UK Limited, Buckinghamshire, UK). Em
seguida, a membrana foi colocada em cassete, Chassi Radiográfico 30x40 cm (Lonex,
São Paulo, SP, Brasil), sob filme radiográfico 18x24 cm (Agfa Gevaert, Bélgica) por
aproximadamente 40 minutos (Figura 3). O filme foi revelado manualmente pelo
método convencional tempo-temperatura, de acordo com as orientações do
fabricante, empregando soluções Kodak (Kodak Brasileira, Com. E Ind. Ltda, São
José dos Campos, SP, Brasil), mantidas à temperatura de 20ºC.
Figura 3. Membrana colocada em cassete de RX, sobre um filme radiográfico para revelação
e obtenção dos sinais de quimioluminescência

Desta forma, foi obtido um filme radiográfico com os sinais de
quimioluminescência detectados pelas sondas de DNA, onde as linhas horizontais
representam as amostras e as verticais as sondas de DNA, propiciando um formato
de “tabuleiro de xadrez” (Figura 4).
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Figura 4. Representação esquemática da hibridização entre as bactérias presentes
nas amostras de biofilme e as sondas de DNA

A leitura dos filmes radiográficos foi realizada, por único examinador treinado
e calibrado, duas vezes, em dias diferentes, para conferência de resultados. Quando
as leituras não foram coincidentes, foi realizada uma terceira leitura para aquela
amostra não coincidente. Cada sinal produzido por uma determinada sonda na
amostra de biofilme foi comparado, em intensidade, ao sinal produzido pela mesma
sonda nas duas linhas de controles contendo 105 e 106 bactérias e definidos scores
de acordo com a intensidade. Sendo 0 quando não houve detecção de sinal; 1
quando sinal foi menos intenso que o controle de 105; 2 quando foi aproximadamente
105 células; 3 quando sinal estava entre 105 e 106 células; 4 quando o sinal estava
próximo a 106 células e 5 quando o sinal estava mais intenso que 106

células

(Tabela 2).
Tabela 2. Índice para cada score utilizado para determinação dos microrganismos nas
amostras de biofilme subgengival
ÍNDICE
NÍVEL DO MICRORGANISMOS
CONTAGEM
0
1
2
3
4
5

Não detectado
5

Menos de 10 células
5

Aproximadamente 10 células
5

6

Entre 10 e 10 células
5

Aproximadamente 10 células
6

Mais de 10 células

0
10.000
100.000
500.000
1.000.000
10.000.000
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Estes registros foram utilizados para determinar os níveis das diferentes
espécies investigadas nas diferentes amostras avaliadas.
3.4.3 Parâmetro imunológico
Após a remoção do biofilme, os dentes foram cuidadosamente secos com
jatos de ar e isolados com roletes de algodão esterelizados para que fosse realizada
a coleta de amostras do FCG com tiras de papel absorvente (Periopaper, Oralflow,
Inc., Amityville, NY, EUA). As tiras foram inseridas junto à margem do sulco gengival
e permaneceram por 30 segundos. Posteriormente, as amostras foram colocadas em

eppendorfs e armazenados à temperatura de -80ºC, até o momento da análise.
Inicialmente foi determinado o valor de proteína total de cada amostra por
meio de imunoensaios enzimáticos convencionais (ELISA), utilizando-se kits
comercialmente disponíveis (DCTM Protein Assay, Bio-Rad LAboratories, Inc.,
Berkeley, CA, EUA), conforme instruções do fabricante. A leitura colorimétrica foi
realizada por meio de espectrofotômetro a 650nm (TP-Reader, ThermoPlate®, Brasil)
e os valores expressos em ng/µL.
Para quantificação de citocinas (TNF-α, IL-1β e MMP-8), utilizou-se kits
disponíveis comercialmente (Milliplex TM map, Merck Millipore Headquarters,
Billerica, MA, EUA) em analisador MAGPIX® (Luminex Corporation, Austin, TX, EUA).
O ensaio foi realizado em placa de 96 poços seguindo as instruções do fabricante.
Resumidamente, a placa filtro foi umedecida com o washing buffer e em seguida, a
solução foi aspirada dos poços. Beads magnéticos revestidos com os anticorpos
monoclonais para os analitos (TNF-α, IL-1β e MMP-8) foram adicionados aos poços.
As amostras e padrões (variando de 0,13 a 2000pg/mL para cada analito) foram
transferidas para os poços e incubadas overnight à 4ºC. Os poços foram, então,
lavados novamente e uma mistura de anticorpos secundários biotinilados foi
adicionada. Após a incubação por uma hora, foi adicionada aos poços a
Estreptavidina R-ficoeritrina, sendo este conjunto incubado por mais uma hora. Após
lavagem para remoção de reagentes não-ligados, foi adicionado sheat fluid
(Luminexs, MiraiBio, Alameda, CA, EUA) aos poços. As placas foram analisadas pelo
MAGPIX®, obtendo-se a intensidade média de fluorescência. Amostras abaixo do
limite de detecção foram registradas como zero. Todas as amostras foram analisadas
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individualmente e os níveis de citocinas estimados a partir de curva polinomial de
quinto grau utilizando o software xPONENT® (Luminex Corporation, Austin, TX,
EUA).
3.5 Análise estatística
Na análise estatística dos dados clínicos e microbiológicos foram utilizados
métodos não paramétricos uma vez que, pelo teste de Shapiro-Wilk, as variáveis não
apresentavam distribuição normal. Para comparação entre os tempos (T0, T1 e T2)
foi utilizado o teste de Friedman, e quando detectada diferença, foi aplicado teste de
Wilcoxon com correção de Bonferroni para detectar onde a diferença estava
presente.
Os dados microbiológicos foram obtidos pela transformação dos scores em
valores absolutos correspondentes: score 0 = ausência de células; score 1 = 10.000
células; score 2 = 100.000; score 3 = 500.000; score 4 = 1.000.000; e score 5 =
10.000.000. Para cada paciente, foi calculado a média de cada espécie bacteriana
nos três diferentes tempos (T0, T1 e T2). Da mesma forma, os dados foram obtidos
analisando as frequências relativas médias dos complexos bacterianos, segundo
Socransky et al (2).
Na análise estatística dos parâmetros imunológicos, para comparar os níveis
das citocinas entre os tempos analisados (T0, T1 e T2) fez-se a conversão dos dados
em logaritmo, com objetivo de diminuir a dispersão e normalizar as variáveis. Após a
conversão, foi aplicado método de Análise de Variância para medidas repetidas. O
nível de significância adotado para todas as análises foi 5%.

4.RESULTADOS
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4. RESULTADOS
4.1 Parâmetros clínicos
Em relação ao IP, observou-se valores médios estatisticamente maiores em
T1 (70,58%) e T2 (83,23%), quando comparados ao T0 (p<0,001), sendo que não
houve diferença estatisticamente significante entre eles.
O IS aumentou significativamente de T0 para T1 (p=0,05). Em T2 observouse diminuição, sem diferença estatística em relação aos outros tempos (p>0,05).
Não foi possível observar diferenças estatisticamente significantes entre os
valores médios da LGQ (4,29; 4,33 e 4,29) entre os tempos analisados (p>0,05).
As médias dos dados clínicos obtidos nos três tempos avaliados estão
apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3. Médias dos parâmetros clínicos periodontais (± desvio padrão) em T0, T1 e
T2 do tratamento ortodôntico corretivo
Médias (%) ± desvio padrão
Valor de p
T0

T1

T2

IP

24,44 ± 11,56a

70,58 ± 28,56b

83,23 ± 12,30b

P < 0,001

IS

4,54 ± 4,98a

7,97 ± 5,04b

6,20 ± 4,09ab

P = 0,016

LGQ

4,29 ± 0,66a

4,33 ± 0,84a

4,29 ± 0,78a

NS

Letras distintas indicam diferença significantes entre linhas, ou seja, entre os tempos (Teste de
Wilcoxon).

4.2 Parâmetros microbiológicos
Analisando os complexos descritos por Socransky et al. (2), observou-se
aumento nas frequências dos complexos azul, amarelo e roxo (p=0,74, p=0,36 e
p=0,33), que são constituídos por bactérias consideradas colonizadoras iniciais da
superfície dental, sem relação direta com a doença periodontal ativa e diminuição na
frequência dos complexos laranja, verde e das “espécies não-orais”. Porém essas
variações não apresentaram diferença estatisticamente significante (p=0,51, p=0,89
e p=0,35).
O complexo vermelho, constituído pelas bactérias T. forsythia, P. gingivalis e

T. denticola, que são consideradas fatores etiológicos da periodontite crônica e
associadas à presença de sangramento e profundidade de sondagem, apresentou
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diferença estatisticamente significante entre o início do estudo (T0) e a análise
realizada em T2 (p=0,01), na qual os valores obtidos foram maiores. A Figura 5
representa as frequências médias relativas dos complexos microbianos nos três
tempos analisados.
Figura 5. Frequências relativas médias (%) dos complexos microbianos analisados nas
amostras de biofilme subgengival dos pacientes nos três tempos (T0, T1 e T2).

A Figura 6 apresenta as médias das contagens de todas as 40 espécies
bacterianas analisadas nas amostras de biofilme subgengival coletadas dos pacientes
nos três tempos (T0, T1 e T2), por meio da técnica Checkerboard DNA-DNA

Hybridization.
De todas as espécies bacterianas analisadas apenas 9 apresentaram valores
com diferenças estatisticamente significantes. Entre T0 e T1, foi constatado
diminuição estatisticamente significante de C. rectus (p=0,006), P. nigrescens
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(p=0,05) e F. periodonticum (p=0,001). Entre T0 e T2, as bactérias que
apresentaram aumento estatisticamente significante foram P. gingivalis (p=0,01), S.

intermedius (p=0,02), S. gordonii (p=0,006) e S. mitis (p=0,01). F. nuc ss
nucleatum, F. nuc ss polymorphum, P. nigrescens e F. periodonticum apresentaram
redução estatisticamente significante dos valores (p<0,001, p=0,001, p=0,02 e
p=0,001,

respectivamente).

Apenas

duas

bactérias

apresentaram

diferença

estatística entre os tempos T1 e T2, C. rectus (p=0,003) e S. gordonii (p=0,05), com
valores maiores em T2.
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Figura 6. Contagens médias das 40 espécies bacterianas presentes nas amostras de
biofilme subgengival nos três tempos analisados.
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4.3 Parâmetros imunológicos
A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos na análise das concentrações das
citocinas avaliadas no FCG (mg/mL), nos períodos T0, T1 e T2.
Tabela 4. Concentração das citocinas IL1-β, TNF-α e MMP-8 (pg/mL) no FCG (média±desvio
padrão), expressos em log, em T0, T1 e T2
Médias (%) ± desvio padrão
Valor de p
T0

T1

T2

IL-1β

1,1109 ± 0,6558

1,1558 ± 0,6423

1,3411 ± 0,6259

TNF-α

0,3426 ± 0,3392

0,4677 ± 0,3179

0,4707 ± 0,3044

MMP-8

3,8683 ± 1,0388

3,8500 ± 1,0735

3,8481 ± 1,5249

p = 0,38
NS
p = 0,19
NS
p = 0,99
NS

De forma geral, após a colagem dos bráquetes e início do tratamento
ortodôntico, IL-1β e TNF-α apresentaram maiores médias ao longo das avaliações e
MMP-8 diminuição das médias. Porém a variação dos níveis das três citocinas foram
extremamente pequenas, não havendo diferença estatisticamente significante entre
os tempos (Figura 7).
Figura 7. Concentração das citocinas, IL-1β, TNF-α e MMP-8, no FCG, nos três tempos
analisados (T0, T1 e T2). Sem diferença estatisticamente significante entre os tempos.
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Apesar de não ter sido encontradas diferenças estatisticamente significantes
nos níveis das citocinas analisadas, foi calculado o coeficiente de correlação com IP e
IS. As Tabelas 5 e 6 mostram os valores dos coeficientes de correlação de Spearman
entre parâmetros clínicos e as citocinas avaliadas.
Tabela 5. Correlação entre IP e níveis de citocinas (IL-1β, TNF-α e MMP-8), calculado por meio
do Coeficiente de correção não-paramétrico de Spearman
IL-1β
TNF-α
MMP-8

IP

T0

T1

T2

T0

T1

T2

T0

T1

T2

r

0,005

-0,062

0,322

-0,114

-0,136

0,001

0,28

0,317

0,140

p

0,98

0,76

0,10

0,57

0,50

0,99

0,89

0,11

0,49

r = coeficiente de correlação de Spearman; * correlação positiva moderada; ** correlação positiva
moderada a forte

Tabela 6. Correlação entre IS e níveis de citocinas (IL-1β, TNF-α e MMP-8), calculado por meio
do Coeficiente de correção não-paramétrico de Spearman
IL-1β
TNF-α
MMP-8

IS

T0

T1

T2

T0

T1

T2

T0

T1

T2

r

0,403*

0,024

0,491**

0,314

0,102

0,385*

0,213

0,178

-0,228

p

0,041

0,908

0,011

0,118

0,621

0,052

0,296

0,384

0,262

r = coeficiente de correlação de Spearman; * correlação positiva moderada; ** correlação positiva
moderada a forte

Foi possível observar correlação apenas para o IS, sendo positiva moderada
em T0 com IL-1β (r=0,40). Em T2, ocorreu correlação positiva moderada com IL-1β
(r=0,49) e com TNF-α (r=0,385). Em ambos os casos, quando houve aumento em
uma variável, a outra acompanhou.

5. DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO
Atualmente, o tratamento ortodôntico corretivo tem sido procurado por
pacientes adolescentes tardios e adultos para solução de problemas estéticos e
funcionais (81). O presente estudo, foi realizado com a finalidade de esclarecer as
alterações periodontais que o tratamento ortodôntico causa, por meio de análises
clínicas, microbiológicas e imunológicas.
Com o avanço tecnológico da Ortodontia, vários tipos de bráquetes surgiram
como forma de facilitar o tratamento e melhorar estética. Com isso, alguns estudos
foram realizados para observar a influência do design ou do material em relação a
formação de biofilme e níveis de bactérias periodontopatogênicas (47, 64, 82-84).
Anhoury et al. (29) compararam bráquetes, metálicos e cerâmicos, e obtiveram
diferenças nas bactérias acumuladas em cada tipo de bráquete, porém sem um
padrão de colonização que favoreça o uso de um deles.
Atualmente, os alinhadores têm sido cada vez mais utilizados e ao contrário,
do que se pensa em relação a facilidade de higiene oral em relação aos bráquetes,
Chhibber et al. (2018) (85) analisaram efeitos dos alinhadores, bráquetes
convencionais e auto-ligados nos índices de placa, gengival e sangramento à
sondagem e não observaram diferenças significativas no nível de higiene bucal após
18 meses de tratamento ortodôntico. Por isso, ainda não há evidências que afirmem
qual modelo específico de bráquete é mais adequado em relação ao acúmulo de
biofilme e influência na saúde periodontal. Sendo assim, neste estudo optou-se por
avaliar bráquetes metálicos convencionais devido seu uso ainda ser o mais frequente
e rotineiro pelos os ortodontistas para o tratamento de seus pacientes.
O acúmulo de biofilme e a dificuldade de higiene bucal adequada são
associados à condições periodontais ruins e os aparelhos ortodônticos são
considerados fatores agravantes da saúde periodontal do paciente (37, 86, 87), que,
como consequência apresentam piora nos índices clínicos periodontais. Foi possível
observar neste estudo que os pacientes apresentaram aumento estatisticamente
significante do IP em T1 e T2, quando comparados ao T0. Semelhante à Abbate et
al. (2015), que analisaram pacientes com bráquetes metálicos convencionais e
obtiveram aumento significativo do IP aos 6 e aos 12 meses, sendo que a variação
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maior ocorreu nos primeiros 6 meses, ou seja, houve maior acúmulo de biofilme no
início do tratamento. Por outro lado, diferentemente do IS, os autores observaram o
mesmo aumento com diferença estatisticamente significante aos 6 e aos 12 meses.
No presente estudo o parâmetro apresentou aumento apenas em T1 quando
comparado ao T0 e em T2 apresentou diminuição, não havendo diferença
estatisticamente significante quando comparado T0 ao T1.
Alguns estudos também obtiveram alterações no início do tratamento
ortodôntico, como o de Baka et al. (47) que observaram aumento no IP e
sangramento à sondagem nos três primeiros meses após a colagem de bráquetes. E
o estudo de Türkkahraman et al. (89)

com objetivo de analisar mudanças

microbiológicas e condição periodontal de pacientes após colagem de bráquetes com
diferentes tipos de amarração (ligaduras elásticas e metálicas), obtiveram resultados
semelhantes

ao

presente

estudo,

visto

que

o

IP

apresentou

aumento

significantemente com 1 e 5 semanas comparados aos valores antes da colagem dos
bráquetes.
Além das alterações dos índices periodontais, outro sinal clínico
importante é a recessão gengival durante o tratamento ortodôntico. Alguns estudos
afirmam que higiene bucal deficiente, características da gengiva, posição anormal de
dentes, inserção anormal de freios e largura inadequada de gengiva queratinizada
são fatores predisponentes da recessão gengival (90-92). No presente estudo, foi
possível observar que os pacientes não apresentaram alterações estatisticamente
significantes na LGQ, não apresentando sinais clínicos de recessão gengival. Assim
como no estudo de Closs et al.(93) que avaliaram a ocorrência e severidade de
alterações da margem gengival em pacientes que haviam sido submetidos à
tratamento ortodôntico, e Morris et al. (94) que avaliaram prevalência de recessão
gengival em mesma condição, ambos concluíram que há aparecimento de recessão
gengival, porém a extensão e severidade são extremamente baixa fazendo com que
o tratamento ortodôntico não seja o fator de risco principal para o desenvolvimento
dessa alteração. Porem de acordo com Jati et al. (95) embora não há evidências de
que apenas o tratamento ortodôntico causa recessão gengival, durante o tratamento
alguns movimentos dentários podem levar ao início da recessão, principalmente nas
faces vestibulares de incisivos e caninos, quando a cortical óssea é fina ou apresenta
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deiscência. Há correlação positiva entre retração de incisivos inferiores e recessão
gengival, além de alterações em suas inclinações (96).
As mudanças microbiológicas em relação a quantidade de bactérias e
biofilme já eram esperadas, visto que os aparelhos ortodônticos causam maior
acúmulo de biofilme (25-28, 37, 39-41, 43). Pesquisas realizadas categorizaram as
bactérias em complexos e associaram positivamente as doenças periodontais àquelas
que constituem os complexos laranja e vermelho, como T. forsythia, P. gingivalis e T.

denticola, além da A. actinomycentemcomitans (2, 97, 98). Bergamo et al. (64)
observaram que pacientes com bráquetes auto-ligados apresentaram alta incidência
de bactérias dos complexos laranja e vermelho 60 dias após a colagem dos
bráquetes, o que está de acordo com o observado em nossos resultados, onde foi
aumento na frequência média do complexo vermelho, sendo a diferença
estatisticamente significante quando comparada aos valores de T0 e T2.
Dentre estas bactérias do complexo vermelho encontradas na presente
pesquisa, a única que apresentou aumento estatisticamente significante em T2 foi P.

gingivalis (p=0,01), assim como no estudo de Liu et al. (59) cuja a prevalência desta
bactéria foi analizada, observou-se maior quantidade no grupo que estava sob
tratamento ortodôntico comparado ao grupo controle, considerando-a como fator de
risco para a gengivite que ocorreu durante o tratamento. Além disso, Gong et al.
(41) relacionaram a presença dessa bactéria à indução ou presença de hiperplasia
gengival, um sinal clínico que aumenta proporcionalmente ao tempo de tratamento
ortodôntico (99).
As bactérias do complexo laranja, também relacionadas às doenças
periodontais tem como uma de suas espécies a F. nucleatum, relacionada, por
alguns pesquisadores, às doenças periodontais (2, 13, 100). Liu et al. (101),
analisaram sua prevalência em quatro grupos de pacientes, sendo um com gengivite
em tratamento ortodôntico, com gengivite sem tratamento ortodôntico, com
periodontite e pacientes saudáveis. Observaram maior acúmulo da bactéria nos
pacientes com doenças periodontais sem tratamento ortodôntico, concluindo que ela
estava mais relacionada ao desenvolvimento da doença periodontal em si, do que
comparada a presença do tratamento ortodôntico. Semelhante ao nosso estudo,
onde foi possível observar diferenças significativas para as bactérias do complexo
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laranja, principalmente entre o início do estudo e T2, as quais P. nigrescens, F. nucc

ss polymorphum, F. periodonticum e F. nuc ss nucleatum apresentaram diminuição
estatisticamente significante na contagem de T0 para T1 e T2, ou seja, a colocação
do aparelho ortodôntico não causou aumento dessas bactérias.
Socransky et al. (2) analisaram os complexos bacterianos no biofilme
subgengival e relacionaram T. forsythia e C. rectus, espécies dos complexos
vermelho

e

laranja,

respectivamente,

com

profundidade

de

sondagem

e

sangramento. De acordo com Kim et al. (102), analisando alterações microbiológicas
antes e durante os primeiros meses de tratamento ortodôntico, C. rectus apresentou
aumento uma semana após a colocação do aparelho ortodôntico, indicando maior
sensibilidade às mudanças ocorridas com a presença do aparelho. T. forsythia teve
aumento a partir de três meses do início da terapia ortodôntica com maior frequência
aos 6 meses. O contrário ocorreu no presente estudo, onde C. rectus teve diminuição
na contagem em T1 e aumento em T2, retornando a valores semelhantes à T0,
assim como, T. forsythia que não apresentou diferença estatisticamente significante,
ao longo dos tempos analisados. Essa diferença pode estar associada à
susceptibilidade individual dos pacientes e aos cuidados com higiene bucal e sua
manutenção durante o tratamento ortodôntico.
Alguns autores afirmam que a colocação do aparelho ortodôntico
promove o crescimento subgengival de A. actinomycetemcomitans (103), que está
relacionada à periodontite agressiva, porém, em nosso estudo essa bactéria foi
detectada em valores baixos, apresentando aumento entre os períodos, mas sem
diferença estatisticamente significante entre eles. Estes resultados vão de encontro
ao apresentado por Demling et al. (104) que afirmaram que a terapia com aparelho
fixo lingual induz a piora nos parâmetros clínicos periodontais, porém sem aumento
na prevalência de A. actinomycetemcomitans. Por outro lado Pejda et al. (105) que
analisaram parâmetros clínicos e microrganismos periodontopatógenos em pacientes
com bráquetes convencionais e auto-ligados, obtiveram alta prevalência de A.

actinomycetemcomitans em bráquetes convencionais, porém, isto não foi relacionado
ao aumento dos parâmetros clínicos. Além disto, estes últimos autores afirmaram
que o shift microbiológico que ocorreu nas 18 semanas não apresentou risco para
doenças periodontais e teve relação fraca com sinais clínicos presentes.
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Thornberg et al. (55), analisaram oito periodontopatógenos antes,
durante e após o término do tratamento ortodôntico em adolescentes. Observaram
que das 8 espécies bacterianas estudadas, 6 apresentaram contagens mais altas
após 6 meses de tratamento e aos 12 meses voltaram aos níveis pré-tratamento. A
maioria das espécies bacterianas, no presente estudo, apresentaram aumento em T2
(12 meses), porém sem diferença estatisticamente significante. Com exceção de C.

rectus e F. nucletatum que apresentaram diminuição estatisticamente significante em
T1 e T2, respectivamente. Essas diferenças ocorridas entre os estudos podem estar
relacionadas aos diferentes métodos de análise microbiana e ao tamanho de
amostra. No presente estudo, das 40 bactérias analisadas, apenas 9 apresentaram
diferenças estatisticamente significantes, sendo que nem sempre ocorreu o aumento
ao longo do período analisado.
Com o aumento na quantidade e nas alterações qualitativas do
biofilme, o paciente fica predisposto à ocorrência de doenças periodontais mais
graves com perda de tecidos de suporte. As endotoxinas liberadas pelos
microrganismos e o início da doença periodontal induzem a resposta inflamatória e
faz com que ocorram mudanças no FCG, com o aumento de citocinas, como IL-1β e
TNF-α. Estas citocinas são mediadores importantes no processo inflamatório,
aumentando a resposta imunológica do hospedeiro induzindo produção de
quimiocinas e prostaglandinas, além da modulação dos componentes da matriz
extracelular e tecido ósseo (106, 107). O desequilíbrio entre citocinas pró e antiinflamatórias causam agravamento da doença e perda de tecidos periodontais (20,
108).
Devido aos vários estudos, a associação entre periodontite e o alto nível
de IL-1β, TNF-α e MMP-8 no FCG está bem estabelecida (67, 109-117), porém
poucos estudos analisam comparativamente pacientes saudáveis e com doença
periodontal

sob

tratamento

ortodôntico.

Gong

et

al.

investigaram

fatores

microbiológicos e imunológicos, por meio do nível de IL-1β, relacionados a
hiperplasia gengival induzida por aparelho ortodôntico e observaram que o grupo
com alteração da gengiva apresentava níveis significantemente mais elevados de IL1β do que o grupo controle, considerando-a fator de risco para o desenvolvimento da
hiperplasia. No presente estudo, os pacientes não apresentaram diferença
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estatisticamente significante, entres os tempos, no que diz respeito a quantidade das
citocinas analisadas. Apesar de apresentarem aumento significativo no IP em T1 e
T2, esse acúmulo não influenciou nos níveis das citocinas IL-1β, TNF-α e MMP-8,
demonstrando que não houve alteração e progressão de doenças periodontais
severas.
Giannopoulou et al., apesar de não terem encontrado alteração significativa
no IP, observaram aumento estatisticamente significante na expressão de IL-1β e IL8 no grupo com aparelho ortodôntico, comparado ao grupo sem aparelho e
associaram os níveis de IL-1β à presença de sangramento gengival. No presente
estudo, apesar de não apresentar diferença estatisticamente significante entre os
tempos nos níveis de citocinas, houve correlação moderada entre IS e IL-1β em T0
(r=0,40 p=0,04) e T2 (r=0,49 p=0,01) e entre IS e TNF-α em T2, com r=0,39 e
p=0,05. A correlação aconteceu de forma que quando uma variável aumentou, a
outra apresentou o mesmo aumento.
Foi

possível

observar

que

os

pacientes

do

presente

estudo

apresentaram, de forma geral, mais alterações clínicas, visto que na análise
microbiológica, apenas algumas bactérias apresentaram aumento significativo, e na
imunológica, não foi possível observar diferenças estatisticamente significantes.
Assim, como afirmaram Islam et al. (118) acúmulo de placa ocorre em maiores
proporções quando a higiene bucal não é realizada de forma eficiente. No presente
estudo, provavelmente medidas com objetivo de melhorar higienização dos
pacientes, como escovação supervisionada e instruções regulares durante todo o
tratamento, poderiam melhorar os índices clínicos elevados que foram observados
nos períodos analisados.
Alguns estudos que fizeram análise a longo prazo dos pacientes
observaram que a maior parte dos parâmetros periodontais retornaram a
normalidade quando o aparelho ortodôntico foi removido (37, 45, 98, 119, 120). Van
gastel et al., monitorou os pacientes ortodônticos desde a colocação dos bráquetes
até 3 meses após a retirada e observaram que após 3 meses todas as alterações,
microbiológicas e clínicas, que o aparelho causou, estavam normalizadas. Estas
afirmações vão de acordo com Ristic et al., que concluíram que os valores máximos
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dos índices acontecem aos 3 meses de tratamento, mas aos 6 meses diminuem e os
pacientes não apresentam efeitos graves aos tecidos periodontais.
Ghijselings et al. (121) por meio de estudo prospectivo monitorou
parâmetros microbiológicos, clínicos e imunológicos de pacientes antes da colagem
de bráquetes, ao final do tratamento ortodôntico e 2 anos após. Semelhante ao
presente estudo, observaram

aumento dos

parâmetros

clínicos

durante

o

tratamento, porém concluíram que a colocação do aparelho ortodôntico não causa
impacto a longo prazo, visto que os parâmetros aos 2 anos após a retirada do
aparelho não apresentaram diferença estatisticamente significante em relação ao
início do tratamento.
No presente estudo, foi possível observar que as alterações significativas
apresentadas pelos pacientes se concentraram em sinais clínicos que podem ser
contornadas com instruções de higiene bucal ao longo do tratamento e reforça que a
terapia ortodôntica é segura no que diz respeito à saúde periodontal do paciente.
Além disto, estudos prévios têm relatado que os sinais clínicos, como índices de
placa e gengivais e o número de bactérias periodontopatogênicas em dentição com
apinhamento dentário são significantemente maiores do que em dentes alinhados
(122, 123) e, por isso, Sim et al. associaram o tratamento ortodôntico à diminuição
da prevalência de periodontite, devido a correção de posição dos dentes.
Estudos afirmam que tratamento multidisciplinar realizado em conjunto,
Periodontia e Ortodontia devem ser o de escolha pois causam melhora na condição
periodontal e consequentemente na saúde geral, (125-127). Cao et al. (128)
Zasciurinskiené et al. (129) observaram melhora em defeitos ósseos presentes, com
diminuição da profundida de bolsas periodontais e ganho de suporte ósseo. No
entanto, há resultados conflitantes em relação à perda de tecidos de suporte.
Zachrisson e Alnes (131) demonstraram perda óssea significante em pacientes em
tratamento ortodôntico. Agrawal et al. (50) concluíram que o tratamento ortodôntico
causa danos ao periodonto e a perda óssea pode ocorrer devido a extrações
adjacentes a caninos, alguns movimentos dentários, inclinação de incisivos inferiores
e trauma oclusal durante o tratamento. Além de outros fatores como força
ortodôntica pesada e movimentações que podem reduzir a cortical óssea e o osso
alveolar interdental (132, 133).
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O presente estudo teve como objetivo avaliar as condições periodontais
durante tratamento ortodôntico, analisando as alterações dos parâmetros entre os
tempos analisados considerando o paciente como seu próprio controle. Uma
limitação do estudo foi a ausência de avaliações após o término do tratamento
ortodôntico e a falta de validação nas alterações em relação à perda óssea. Faz-se
necessário avaliar, em estudos futuros e monitorar os pacientes em períodos
maiores, após a retirada dos bráquetes, para verificar se todas as alterações
periodontais ocorrem de forma transitória, retornando à normalidade. Além de
analisar procedimentos terapêuticos que possam ser realizados a fim de definir
terapias periodontais específicas que possam ser realizadas durante o tratamento
ortodôntico evitando danos maiores à saúde periodontal dos pacientes.

6.CONCLUSÃO
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6. CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos no presente estudo, foi possível concluir
que o tratamento ortodôntico não causa prejuízos na saúde periodontal de forma
irreversível e não há progressão para doenças periodontais graves. Os pacientes
apresentaram gengivite com sinais de inflamação no primeiro período. As hipóteses
nulas foram parcialmente rejeitadas pois houve diferença nos parâmetros clínicos e
microbiológicos e não houve nos parâmetros imunológicos. Apesar de não
encontradas diferenças significativas nos níveis de citocinas, pode-se observar
correlação positiva entre IS e as citocinas IL-1β e TNF-α.
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