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RESUMO

RESUMO
ROCATTO, G. E. G. D. Perfil periodontal e microbiológico de pacientes
internados em unidade de terapia intensiva. 2015. 64 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências Odontológicas Integradas) - Programa de Pós Graduação em Odontologia,
Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá, 2015.

Os objetivos do presente estudo foram avaliar o perfil periodontal e microbiológico dos
pacientes com entubação orotraqueal internados em unidade de terapia intensiva
(UTI) e caracterizar os pacientes quanto ao sexo, faixa etária, raça, motivo e tempo
de internação, ocorrência de infecção nosocomial e óbito. Foram avaliados 40
pacientes, divididos: grupo dentado (n=20) e desdentado (n=20). Após 24 horas de
internação na UTI, a condição clínica periodontal foi avaliada por meio do índice de
placa (IP), índice gengival (IG), profundidade de sondagem (PS) e nível clínico de
inserção (NIC). Todas as amostras microbiológicas foram coletadas no sexto dia de
internação. No grupo dentado foram coletadas do sulco gengival e no grupo
desdentado foram coletados da mucosa jugal e língua. Foi realizada a identificação e
quantificação absoluta das bactérias Aggregatibacter actinomycetemcomitans(Aa),
Porphyromonas gingivalis(Pg) e Tannerella forsythia (Tf), analisadas através da q
PCR em tempo real pelo equipamento StepOne™(Applied Biosystems, Foster City,
CA, EUA), utilizando pares de primers específicos por sistema de amplificação com
sondas TAQMAN®. Dos 40 pacientes avaliados, 60% eram homens, 27,5% possuíam
mais de 60 anos e 22,5% tiveram como principal motivo de internação, o acidente
vascular encefálico. Em relação ao tempo de internação, 55% permaneceram por 6
dias internados e 70% dos pacientes foram a óbito. Que 40% dos pacientes com
periodontite e 100% com presença de biofilme dental nos sítios avaliados. Na
avaliação da microbiota foi detectada diferença estatisticamente significativa entre Aa,
Pg e Tf, tanto no grupo de dentados como no grupo de desdentados (p< 0,0001).
Conclui-se que o Aggregatibacter actinomycetemcomitans foi encontrado em alta
frequência nas amostras dos pacientes desdentados, fato que sugere que o ambiente
bucal mesmo na ausência dos dentes, possui um meio propício para formação do
biofilme bacteriano com grande potencial patogênico.
Palavras-chave: Biofilme. Unidade de Terapia Intensiva. Periodontite.

ABSTRACT

ABSTRACT
ROCATTO, G. E. G. D. Periodontal status and microbiological profile of patients
in intensive care unit. 2015. 64 f. Dissertation (Master's Degree in Integrated Dental
Clinic) - Post-Graduate Program, University of Cuiabá – UNIC, Cuiabá, 2015.

This study aimed to evaluate the periodontal status and microbiological profile of
patients with tracheal intubation admitted to the intensive care unit (ICU); as well as to
characterize these patients according to gender, age, race, reason and length of
hospital stay, incidence of nosocomial infection and death. A total of forty patients were
assessed and divided: dentulous group (n = 20) and edentulous group (n = 20). After
24 hours in the ICU, their clinical periodontal condition was evaluated through the
plaque index (PI), gingival index (GI), probing depth (PD) and clinical attachment level
(CAL). All microbiological samples were collected on the sixth day of ICU admission.
In the dentulous group, samples were collected from the gingival sulcus, whereas in
the edentulous group samples were collected from the tongue and jugal mucosa.
Identification and absolute quantitation of Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg) and Tannerella forsythia (Tf) were performed by
real-time PCR (StepOne™, Applied Biosystems, Foster City, CA) using specific
primers through an amplification system with TAQMAN® probes. Of the 40 patients,
60% were male, 27.5% were older than 60 years, and 22.5% had stroke as the main
reason for admission. With regard to the length of stay, 55% of patients remained
hospitalized for 6 days and 70% died. As to periodontal status, 40% of patients were
presented with periodontitis and 100% had dental biofilm in the sites assessed. In the
assessment of microbiota, there was a statistically significant difference between Aa,
Pg and Tf, both in dentulous and edentulous groups (p < 0.0001). In conclusion,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans was found in high frequency in samples from
edentulous patients, which suggests that the oral environment even in the absence of
teeth favors the formation of bacterial biofilm with great pathogenic potential.
Key-words: Biofilm oral. Intensive Care Unit. Periodontitis.
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1 REVISÃO DE LITERATURA

A cavidade bucal apresenta uma das mais diversas e complexas
microbiotas do corpo humano. Cerca de 700 espécies diferentes de microrganismos
(mo) foram detectadas com predomínio dos gêneros como Streptococcus, Neisseria,
Veillonella, Actinomyces, Lactobacillus e Candida (AAS et al., 2005). Até surgirem os
primeiros dentes, predominam os microrganismos aeróbios e anaeróbios facultativos,
entretanto, com a erupção dos dentes, há um aumento da população de bactérias
anaeróbias como Bacteroides, Fusobacterium e Veillonella, superando as espécies
aeróbias (SOCRANSKY et al., 2002). Na cavidade bucal, existe especificidade de
colonização, como o Streptococcus salivarius na língua, Streptococcus mutans na
superfície dentária e no sulco gengival predominam os anaeróbios cocos Gram
positivos e espiroquetas (SOCRANSKY et al., 1998).
As

bactérias

Porphyromonas

gingivalis,

Tannerella

forsythia

e

Aggregatibacter actinomycetemcomitans estão relacionadas com a progressão da
doença periodontal (ASHIMOTO et al., 1996; SOCRANSKY; SMITH; HAFFAJEE,
2002), e são consideradas verdadeiros patógenos periodontais (GENCO et al., 1996).
O Treponema denticola está relacionado à periodontite crônica e progressão da
doença periodontal, além de possuir moderada evidência científica sobre seu papel
na etiologia da doença periodontal (GENCO, 1996).
Paturel

et

al.

(2004)

caracterizam

o

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans como um microrganismo capaz de provocar alterações
marcantes no hospedeiro como resultado do mecanismo de ação das suas toxinas e
pela sua capacidadede aderir e penetrar nas células desse mesmo hospedeiro,
facilitando assim sua disseminação.
Indivíduos dentados tem uma relação parasito-hospedeiro muito mais
complexa que indivíduos desdentados, devido às diversas superfícies dentárias para
a colonização microbiana (DEWHIRST et al., 2010). Quando ocorre a perda total dos
dentes, as bactérias que tem tropismo para os dentes e para o periodonto diminuem
consideravelmente, voltando ao predomínio das formas aeróbias e facultativas que
apresentam afinidade pelas mucosas. Portanto, nos desdentados totais, ocorre severa
redução do número total de microrganismos bucais (HAFFAJEE; SOCRANSKY,
1994).
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Sachdeo et al. (2008) investigaram a microbiota da cavidade bucal de
pacientes desdentados. Foram avaliados 61 indivíduos desdentados totais e
realizados coletas do biofilme da língua, assoalho da boca, mucosa jugal, palato e
saliva. As amostras foram analisadas individualmente avaliando 41 espécies
bacterianas através do checkerboard DNA-DNA. Os autores verificaram a presença
de patógenos periodontais, A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis, sendo que
acreditava-se que estes mo desapareciam após a perda dos dentes naturais. Os
autores relatam que diversos estudos descrevem a respeito da microbiota de
pacientes dentados, mas poucos relatam sobre a microbiota da mucosa e saliva de
indivíduos desdentados totais.
Em condições normais a microbiota bucal e o hospedeiro estão em
harmonia e equilíbrio, desta forma, contribuindo para a integridade fisiológica e
imunológica do indivíduo (SOCRANSKY et al., 1998). Entretanto, as bactérias podem
sofrer interferências relacionados a fatores externos e ao hospedeiro, fatores
intrínsecos, como as interações físico-químicas entre enzimas e mo, redução de
saliva, e imunoglobulinas, elevação dos níveis das enzimas proteases e
neuraminidases associadas a uma precária higiene bucal, levando desde uma
inflamação gengival até a progressão de uma periodontite (PAGE; KORNMAN, 1997).
Os fatores externos que podem influenciar a microbiota são o tabagismo, alcoolismo,
corticoterapia, permanência em ambientes hospitalares, estado nutricional e higiene
bucal precária ou ausente (ALBANDAR, 2002; WEIDLICH et al., 2008).
A periodontite é uma doença infecciosa de patogênese complexa que
caracteriza-se clinicamente pela destruição do periodonto de inserção, podendo
evoluir até a perda do dente e tendo como fator etiológico o biofilme dental
(HAFFAJEE; SOCRANKY, 1994; JERVØE-STORM et al., 2007).
O processo de formação do biofilme dental pode ser dividido em três fases:
formação da película que cobre a superfície dentária, colonização inicial por bactérias
juntamente com a colonização secundária e maturação do biofilme (PAGE;
SHROEDER, 1976). O biofilme dental forma-se rápido e inicialmente tem localização
supragengival, porém pode ser facilmente removido por meio da escovação e uso de
fio dental (OFFENBACHER, 1996).
Segundo Löe, Theilade e Jensen (1965), a progressão da inflamação
gengival e periodontal podem ser divididas em quatro estágios: inicial, precoce,

23

estabelecida e avançada. Na lesão gengival inicial, a inflamação se desenvolve à
medida que o biofilme é depositado sobre o dente. Em 24 horas, alterações
acentuadas são evidentes no plexo microvascular, sob o epitélio juncional, já a lesão
gengival precoce ocorre aproximadamente sete dias após o acúmulo de placa. Na
lesão gengival estabelecida ocorre uma intensificação do estado inflamatório à medida
que a exposição ao biofilme persiste. A lesão gengival-periodontal avançada, é
representada por perda do osso alveolar, dano extenso às fibras, migração apical do
epitélio juncional a partir da junção cemento-esmalte, e manifestações disseminadas
de danos inflamatórios e imunopatológicos aos tecidos.
A lesão inicial é provavelmente a situação fisiológica ou clinicamente
normal nos seres humanos. A transformação de uma situação clinicamente sadia para
um estado clinicamente inflamado (gengivite ou periodontite) deve envolver uma
alteração na situação microbiana, na resposta do hospedeiro, ou em ambas. A lesão
estabelecida reflete a histopatologia da forma da gengivite crônica e a descrição da
lesão avançada reflete a progressão da gengivite para a periodontite (PAGE;
SHROEDER, 1976).
A associação entre doença periodontal (dp) e doenças sistêmicas, tem sido
estudada há muitos anos, visto que esta relação pode representar um foco de
disseminação de bactérias, altamente virulentas para outros locais do organismo,
mesmo aqueles distantes da cavidade bucal por via hematogênica, influenciando o
desenvolvimento

de

algumas

doenças

como

diabetes

mellitus,

doenças

cardiovasculares e pulmonares (JANKET et al., 2003).
Em pacientes criticamente enfermos sob cuidados intensivos, uma vez
ocorrendo uma higiene bucal inadequada, o biofilme dental torna-se um reservatório
propício de mo que pode agravar o processo infeccioso nos tecidos periodontais e
ainda ocasionar infecções à distância (AMARAL; CORTÊS; PIRES, 2009).
A microbiota especificamente de indivíduos hospitalizados pode alterar-se
durante o uso de equipamentos respiratórios contaminados, dietas enterais, contato
direto e indireto com outros pacientes (transmissão cruzada) e baixa adesão à higiene
das mãos pelos profissionais de saúde (SCANNAPIECO; STEWART; MYLOTTE,
1992).
Pacientes internados em UTI, em estado crítico, apresentam elevação dos
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níveis de protease, que atua removendo das superfícies dos dentes uma substância
protetora denominada fibronectina; glicoproteína inibidora da aderência de bacilos
Gram negativos à orofaringe (SCANNAPIECO; MYLOTTE, 1996). A perda desta
substância reduz o mecanismo de defesa intermediado pelas células retículo
endoteliais, facilitando a fixação dos Gram negativos, resultando na alteração da
microbiota normal, inclusive com a presença de Pseudomonas aeruginosa nas células
epiteliais faríngeas e bucais (RAGHAVENDRAN et al., 2007). Tal situação clínica,
aliada ao quadro de imunodepressão presente nesses pacientes, está relacionada ao
desenvolvimento de pneumonia nosocomial (AMERICAN THORACIC SOCIETY &
INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA, 2005).
A pneumonia constitui-se de uma inflamação pulmonar de caráter
infeccioso, em região de ácino (região onde ocorrem as trocas gasosas) ou alveolar.
Pode ser causada por uma grande variedade de mo, incluindo bactérias,
micoplasmas, fungos, parasitas e vírus. É usualmente classificada em pneumonia
adquirida na comunidade e pneumonia nosocomial (TOEWS, 1986).
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma infecção
nosocomial que ocorre em pacientes ventilados mecanicamente, que apresentam
quadro de infecção pulmonar após 48-72 horas de entubação orotraqueal e instituição
da ventilação mecânica invasiva (SCANNAPIECO et al., 2003). Pacientes entubados
perdem a barreira natural entre a orofaringe e a traquéia, eliminando o reflexo de tosse
e promovendo o acúmulo de secreções contaminadas acima do cuff, levando a
pneumonia, devido a um desequilíbrio entre o mecanismo de defesa do indivíduo e o
agente microbiano, devido ao tamanho do inóculo ou virulência do microrganismo
(AMERICAN THORACIC SOCIETY & INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF
AMERICA, 2005).
Espécies bacterianas bucais têm sido associadas à pneumonia e abcessos
pulmonares, sendo elas Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Actinomyces
israelii, Eikenella corrodens, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis e
Streptococcus constellatus (WINKELHOFF; SLOTS, 1999; RAGHAVENDRAN et al.,
2007).
Os mecanismos prováveis que explicam o papel potencial de bactérias
bucais na patogênese da infecção respiratória são três: aspiração de patógenos
bucais

(tais

como

Porphyromonas

gingivalis,

Aggregatibacter
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actinomycetemcomitans) para o pulmão causando processo infeccioso; a doença
periodontal associada a enzimas da saliva podem modificar as superfícies das
mucosas promovendo a adesão e colonização por patógenos respiratórios, as quais
podem ser bronco aspirado para o pulmão; as citocinas provenientes de tecidos
periodontais podem alterar o epitélio respiratório promovendo a infecção por
patógenos respiratórios (SCANNAPIECO; MYLOTTE, 1996; AMERICAN THORACIC
SOCIETY

&

INFECTIOUS

DISEASES

SOCIETY

OF

AMERICA,

2005;

RAGHAVENDRAN et al., 2007).
Pinheiro et al. (2007) avaliaram pacientes diagnosticados com pneumonia
nosocomial internados em UTI e realizaram exame clínico periodontal completo. O
índice de sangramento gengival nos pacientes com pneumonia foi maior do que nos
pacientes sem esta patologia, porém não houve diferença estatisticamente
significativa (p> 0,05). Os autores verificaram que não houve associação entre a DP
e a pneumonia nosocomial, apesar dos pacientes com pneumonia apresentarem
higiene oral pior e maior prevalência de periodontite.
Munro et al. (2006) pesquisaram a relação entre as condições de saúde
bucal de 66 pacientes em UTI e o desenvolvimento da PAV. Os autores relataram que
o índice de placa aumentou e o fluxo de saliva diminuiu conforme o tempo de
internação, além disso, a coleta bacteriológica da cavidade bucal mostrou um alto
crescimento bacteriano entre o 1° e 4° dia e do 4° ao 7° dia de coleta e foram
detectados no biofilme dental, potenciais patógenos respiratórios, como o S. aureus e
P. aureginosa.
Segundo Tan et al. (2014) doenças pulmonares obstrutivas crônicas
(DPOC) são uma das causas de mortalidade na UTI, e baseado nesse fato os autores
avaliaram se o biofilme dental era capaz de abrigar bactérias patogênicas que podem,
eventualmente, causar infecções pulmonares. Foram coletadas amostras pareadas
do biofilme subgengival e do aspirado traqueal de 53 indivíduos com DPOC. Através
da análise da qPCR foi verificado no biofilme dental os patógenos Actinobacillus
Aggregatibacter, Capnocytophaga sputigena, Porphyromonas gingivalis, Tannerella
forsythia e Treponema denticola e patógenos pulmonares Acinetobacter baumannii,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus pneumoniae. Os
autores concluíram que os resultados suportam a hipótese de que patógenos do
biofilme dental podem contribuir para o agravamento da DPOC.
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Fourrier et al. (2005) analisaram o perfil gengival, controle de placa e o
desfecho de infecções nosocomiais de indivíduos internados em unidade de terapia
intensiva. Foram avaliados 228 pacientes divididos em 2 grupos: placebo e
desinfecção com clorexidina gel 0,2%, 3 vezes ao dia, após a escovação e aspiração
orofaríngea. Os autores verificaram que a descontaminação por clorexidina, diminui
significativamente a colonização orofaríngea por patógenos aeróbios em pacientes
entubados, entretanto sua eficácia foi insuficiente para reduzir a incidência de
infecções respiratórias por bactérias multiresistentes.
Oliveira et al. (2014) avaliaram as condições periodontais supragengivais
de 36 pacientes internados em UTI, após realização de diferentes formas de
deplacagem do biofilme dental associado a clorexidina 0,12%. Os autores verificaram
que não houve diferença significante na utilização da clorexidina 0,12% associada à
deplacagem com escova dental ou gaze no controle do biofilme dental, desde que o
procedimento seja bem executado pelo profissional.
Heo et al. (2008) avaliaram a relação entre patógenos respiratórios isolados
do biofilme dental, com o fluído bronco alveolar de 30 pacientes na UTI com entubação
orotraqueal. Os autores verificaram que não houve distinção das cepas das espécies
isoladas da boca e do fluído bronco alveolar, portanto o biofilme dental serviu de um
importante reservatório de patógenos respiratórios nos pacientes entubados.
Perkins et al. (2010) avaliaram 8 tubos orotraqueais de pacientes
internados em UTI após sua extubação. Os dados da qPCR mostraram que os tubos
foram colonizados em 24 horas, no entanto a variação entre os pacientes foi muito
alta para encontrar uma correlação positiva, entre a carga bacteriana e o período de
entubação; sendo que 70% das sequências foram associadas com os gêneros da flora
bucal típica, enquanto 6% associados à flora gastrointestinal. Os gêneros mais
comuns identificados foram Streptococcus, Prevotella e Neisseria. O tubo que
permaneceu por maior tempo (23 dias) foi verificado a presença de Pseudomonas
aeruginosa.
Oliveira et al. (2007) coletaram amostras para cultura do aspirado traqueal
e do biofilme no dorso da língua e na superfície dos primeiros molares superiores de
30 pacientes. Foram encontrados: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Stenotrophomas maltophilia, Candida albicans, Acinetobacter
calcoaceticus, Candida tropicalis, Staphylococcus sp., Corynebacterium sp.,
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Escherichia coli e Streptococcus pneumoniae. O resultado desse estudo suscita a alta
probabilidade da colonização de patógenos respiratórios no biofilme dental de
pacientes internados em UTI, em que 70% das bactérias pesquisadas foram
encontradas somente no biofilme dental.
Técnicas clássicas de microbiologia vêm sendo substituídas, em alguns
casos, pela detecção molecular (PCR, hibridização DNA-DNA Checkerboard, sondas
de DNA, PCR em tempo real) e tem apresentado reconhecida superioridade em
relação à microscopia em campo escuro e técnicas de cultura em termos de
sensibilidade, especificidade e quantificação de microrganismos subgengivais
(SLOTS et al., 1995; VERNER et al., 2006).
A identificação dos microrganismos bucais em amostras do biofilme dental
pode ser realizada de maneira prática e rápida, através de biologia molecular. O
desenvolvimento de novas técnicas, objetivando a análise de DNA, RNA e proteínas,
tem permitido não apenas a aquisição de conhecimento no campo da genética
microbiana, mas também a criação de bases para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de técnicas diagnósticas. A qPCR (reação em cadeia de polimerase
quantitativo) é um exemplo, e tem emergido como a mais poderosa ferramenta de
amplificação

de

determinadas

espécies

bacterianas

com

especificidade

e

sensibilidade (SANZ et al., 2004). Dentre as vantagens esta técnica possui maior
sensibilidade, maior precisão, reprodutibilidade e acurácia, velocidade na análise,
melhor controle de qualidade no processamento e menor risco de contaminação. A
qPCR mostrou-se um método altamente sensível e eficaz na detecção de periodonto
patógenos mesmo quando estes estão em pequenas quantidades (ROTIMI et al.,
2010).
Baseado na literatura observa-se uma extensa busca na relação da
microbiota bucal associada ao desenvolvimento de doenças respiratórias em
indivíduos hospitalizados, e uma lacuna a respeito do perfil periodontal e
microbiológico, utilizando ténicas de PCR em tempo real, em indivíduos dentados e
desdentados internados em unidade de terapia intensiva.
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2.1 INTRODUÇÃO

A colonização bacteriana bucal inicia-se nos primeiros instantes de vida,
podendo perdurar e representar risco de desenvolvimento da doença periodontal
(SOCRANKY et al., 1998). Com o acúmulo do biofilme inicia-se o processo de
gengivite, o qual poderá em alguns indivíduos susceptíveis evoluir para periodontite
(LÖE et al., 1965).
A doença periodontal tem etiologia multifatorial, origem primária infecciosa
sendo desencadeada pelo acúmulo de biofilme dental, que coloniza as regiões
sulculares entre a superfície do dente e a gengiva marginal, podendo acometer os
tecidos de proteção e sustentação dos dentes. Alguns fatores determinam a
manifestação, gravidade e progressão desta doença, como os fatores genéticos,
condições sócio econômicas e composição microbiana (NUNN, 2003; MINEKOA et
al., 2008).
Apesar de mais de 700 diferentes espécies já terem sido identificadas na
cavidade bucal (AAS et al.; 2005); presume-se que apenas um pequeno número
apresente potencial patogênico. Dentre estas espécies, destacam-se as Gram
negativas, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis,
Prevotella intermedia e Tannerella forsythia que se relacionam com a progressão da
doença periodontal e são conhecidas como periodontopatogênicas (WARAASWAPATI et al., 2009).
Segundo Cortelli et al. (2009), o diagnóstico microbiológico dos patógenos
específicos, melhora a habilidade em identificar indivíduos ou sítios em risco para
desenvolvimento da doença periodontal.
O relacionamento bidirecional entre a doença periodontal e doenças
sistêmicas foi atribuído pelo conceito de infecção focal, o qual é definido como a
disseminação de microrganismos e seus produtos de locais cronicamente
infeccionados para outros órgãos do corpo (OFFENBACHER, 1996). A partir deste
raciocínio, há subsídios para acreditar que a doença periodontal pode atuar
negativamente na saúde sistêmica, através da disseminação de microrganismos
patogênicos, ou de seus subprodutos na corrente sanguínea, agindo com uma
infecção metastática sistêmica (SCANNAPIECO, 2005). As alterações sistêmicas
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mais frequentes estudadas são o controle metabólico dos diabéticos, doenças
cardiovasculares, acidente vascular cerebral, doenças pulmonares e o nascimento de
bebês prematuros e com baixo peso (WEIDLICH et al., 2008).
Indivíduos hospitalizados, sobretudo internados em unidade de terapia
intensiva (UTI), apresentam dificuldade de higienização bucal por impossibilidade do
procedimento autorealizado (paciente sedado) e a presença do tubo orotraqueal;
permanecem com a boca aberta, propiciando a desidratação da mucosa e diminuição
do fluxo salivar e, por conseguinte, o aumento do biofilme dental (CRAVEN; STEGER,
1995; SCANNAPIECO, 1999; PAJU; SCANNAPIECO, 2007). A cavidade bucal passa,
dessa forma, a sofrer colonização contínua e consequente desequilíbrio da microbiota
tornando-se progressivamente mais agressiva, comprometendo a saúde integral do
indivíduo (CRAVEN; STEGER, 1995).
Os microrganismos presentes na flora bucal podem atingir o trato
respiratório inferior, causando contaminação através da aspiração do conteúdo da
orofaringe e levando a uma pneumonia (SCANNAPIECO; MYLOTTE, 1996;
SCANNAPIECO et al., 2001; HEO et al., 2008). O biofilme dental pode se associar a
infecções respiratórias, principalmente em pacientes sob ventilação mecânica por
meio da higiene deficiente, resultando em uma elevada concentração de patógenos
na saliva, que pode ser bronco aspirado em grande quantidade, infectando o trato
respiratório de indivíduos com defesa imune já deficiente (BINKLEY et al., 2004;
BERRY et al., 2007).
Por fim, o biofilme dental, em condições específicas como do paciente
internado em unidade de terapia intensiva, pode abrigar colônias de patógenos
pulmonares promovendo ambiente propício para seu crescimento e desenvolvimento,
propiciando a colonização das vias aéreas inferiores, bem como bactérias inicialmente
da cavidade bucal e colonizar as vias aéreas inferiores (SCANNAPIECO, 1999; PAJU;
SCANNAPIECO, 2007).
As doenças respiratórias são responsáveis por uma significativa parcela de
morbidade e mortalidade em pacientes de todas as idades (SCANNAPIECO, 1999).
Estas doenças são de particular interesse dos hospitais, especialmente em pacientes
entubados, pois mais de 5% de todos os pacientes internados desenvolvem infecções,
sendo que, a pneumonia está entre 10% e 20% dessas infecções, tornando-se a
causa mais comum da infecção hospitalar (TEIXEIRA et al., 2004; PAJU;
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SCANNAPIECO, 2007).
A identificação desses microrganismos bucais, tanto em amostras do trato
respiratório inferior como em biofilme bacteriano dental pode ser realizada de maneira
prática e rápida, através da biologia molecular. Evidências de que infecções
periodontais contribuem para o desenvolvimento de pneumonia nosocomial são
conflitantes, com resultados bastante diversos (HEO et al., 2008; LAZAREVIC et al.,
2014).
Por outro lado, poucos estudos têm investigado a presença de
microrganismos, como o Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas
gingivalis e Tannerella forsythia, conhecidos como periodontopatógenos com grande
poder patogênico, em indivíduos dentados e desdentados.
A avaliação detalhada da condição periodontal, através do exame clínico
periodontal é de grande importância para estabelecer relações entre esses valores e
a avaliação da frequência dos microrganismos do biofilme coletado.
Portanto, este estudo tem o propósito de avaliar o perfil periodontal e
microbiológico de indivíduos internados em unidade de terapia intensiva, bem como
caracterizar os pacientes quanto ao sexo, faixa etária, raça, motivo e período da
internação, ocorrência de infecção nosocomial e óbito.

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS
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2.2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.2.1 População do estudo

Os pacientes incluídos para este estudo foram avaliados de janeiro a
dezembro de 2013, provenientes do Hospital Geral Universitário de Cuiabá – Mato
Grosso, Brasil, com idade entre 18-70 anos.
Todos os pacientes admitidos na UTI foram elegíveis para o estudo
baseado nos seguintes critérios: pacientes com idade superior ou igual a 18 anos,
condições médicas que sugerissem a permanência na UTI por no mínimo 6 dias e
pacientes com necessidade de entubação orotraqueal. Pacientes com limitação de
abertura bucal ou fazendo uso de qualquer tipo de contenção, imunossuprimidos (HIV
ou transplantados), menores de 18 anos de idade e com impossibilidade de coleta de
dados clínicos ou microbianos foram excluídos do estudo.
Foram avaliados 78 pacientes sendo que a após análise dos critérios de
inclusão, principalmente devido a óbito e alta dos pacientes antes do período de 6
dias, a amostra do presente trabalho foi de 40 indivíduos, sendo 24 do sexo masculino
e 16 feminino, divididos em dois grupos: grupo dentado (n=20) e desdentado (n=20).
Dados demográficos adicionais e histórico médico foram avaliados nos
prontuários dos pacientes. Os pacientes ou seus responsáveis legais assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A) e o estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté - UNITAU (número
444/2012) (Anexo B).

2.2.2 Exame clínico periodontal e microbiológico

O exame clínico periodontal foi realizado 24 horas após a permanência do
paciente na UTI. Cada parâmetro clínico foi obtido por um único examinador cego e
previamente calibrado conforme metodologia descrita por Araujo et al. (2003). Para
as variáveis contínuas (profundidade de sondagem) foi utilizado o EPM (erro padrão
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da medida) e para as variáveis categóricas (índices de placa e gengival) foi utilizado
o teste Kappa. Assim 10 exames foram repetidos num intervalo de 30 dias e
submetidos à análise. A examinadora foi considerada calibrada mediante EPM ≤ 0,8
e K > 0,8 e < 0,95.
As mensurações clínicas analisadas foram: índice de placa visível (IP) e
índice de sangramento gengival (ISG) por meio de avaliações dicotômicas (AINAMO;
BAY, 1975), profundidade de sondagem (PS) que consiste na medida da distância em
mm entre a margem gengival e o fundo do sulco/bolsa periodontal e nível de inserção
clínica (NIC) distância em mm entre a junção cemento esmalte e o fundo do
sulco/bolsa periodontal.
Os critérios para definição do diagnóstico periodontal foram: saúde
periodontal determinada pela ocorrência de sangramento em menos de 25% dos sítios
avaliados e com a ausência de perda de inserção clínica ≥3mm. Para o diagnóstico
da gengivite deveriam apresentar sangramento em valores ≥25% dos sítios e com
ausência de perda de inserção ≥3mm. A periodontite, adotou-se como parâmetro a
presença de quatro ou mais dentes com um ou mais sítios apresentando profundidade
de sondagem≥ 4mm e perda de inserção clínica ≥3mm no mesmo sítio, de acordo
com o critério de Lopez (2002).
Medições periodontais foram realizadas em seis sítios por dente (mesiovestibular, vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, lingual, disto-lingual) para todos
os dentes presentes, excetuando-se os terceiros molares, com auxílio de uma sonda
periodontal manual (PCPUNC 15, Hu-friedy, Mfg Co Inc., Chigago, IL).
Todas as coletas microbiológicas foram realizadas no sexto dia de
internação na UTI, em ambos os grupos. Nos pacientes do grupo dentado, foram
coletadas amostras microbianas intra sulculares dos sítios mesio-vestibulares dos
dentes 16, 11, 26, 41 e 36, sendo utilizado o cone de papel n° 30 autoclavado
(Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiça). Na ausência destes elementos, foram obtidas
amostras dos dentes adjacentes.
Para a coleta, cada dente foi isolado com roletes de algodão esterilizados
e o biofilme dental supragengival removido com rolete de algodão esterilizado. O cone
de papel foi inserido na porção mais apical do sulco periodontal e mantido em posição
por 60 segundos (CORTELLI et al., 2005).
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Em seguida, os cones de papel de cada indivíduo foram colocados em um
único microtubo tipo Eppendorf (Bio-Rad®, Hercules, CA, Estados Unidos) contendo
1,0 mL de solução de Ringer mantidas a temperatura de –20°C até seu
processamento.
Nos pacientes do grupo desdentado, a coleta da amostra microbiana foi
realizada na língua e bochecha, através de coletores para língua (Alça, São Paulo,
Brasil) e swab usado para coleta do biofilme da mucosa jugal, friccionando em mucosa
jugal e rebordo alveolar (Absorve, Jiangsu Suyun Medical Materials CO Ltda, Jiangsu,
China), sendo armazenado e processado da mesma maneira do grupo dentado.

2.2.3 Extração e quantificação do DNA

Para a avaliação microbiológica, a extração do DNA genômico foi realizada
com auxílio do kit PureLink™ Genomic DNA Purification Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA,
USA)

seguindo

as instruções

do

fabricante.

O

material foi

previamente

homogeneizado em agitador mecânico por 60 segundos e 500 µL da amostra foram
centrifugados (3 min x 12.000 rpm). Após remoção do sobrenadante, 180 µL de
PureLink™ Genomic Digestion Buffer e 20 µL de Proteinase K foram adicionados aos
tubos contendo a suspensão de células bacterianas (pellet) e cada minitubo foi
incubado à 55ºC por 90 min. Após estes procedimentos, 20 µL de RNase A foi
adicionado ao lisado, esta solução foi agitada e incubada por 2 min à temperatura
ambiente. Em seguida, 200 µL de PureLink™ Genomic Lysis/Binding Buffer e 200 µL
de etanol (100%) foram adicionados e o minitubo agitado por 5 seg até a formação de
uma

solução

homogênea.

Ao

término

deste

processo,

todo

o

lisado

(aproximadamente 640 µL) foi transferido para um coluna (contendo membrana de
sílica -“PureLink™ Spin Column”) acoplado a um tubo de coleção, e este conjunto
centrifugado à 12.000 rpm por 1 min. Em seguida, foram realizadas duas lavagens da
membrana com 500 µL de Wash Buffer 1 (12.000 rpm por 1 min) e Wash Buffer 2
(12.000 rpm por 3 min). Finalmente, 100 µL de PureLink™ Genomic Elution Buffer foi
utilizado na eluição do DNA fixado na membrana de sílica.
As cepas bacterianas foram provenientes da Fundação Oswaldo Cruz,
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (Tabela 1) e foram cultivadas

41

no laboratório de microbiologia da Universidade de Cuiabá.
Tabela 1 – Apresentação das cepas bacterianas
Bactéria
Porphyromonas gingivalis (Pg)

Cepa
ATCC 33277

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa)

ATCC 29522

Tannerella forsythia (Tf)

ATCC 43037

2.2.4 Confecção dos primers, detecção e quantificação microbiana (real time
qPCR)

Os primers empregados foram desenhados de acordo com a sequência
específica altamente conservada do gene 16S do DNA ribossomal bacteriano de cada
microrganismo envolvido e sintetizados pela Life Technologies do Brasil Ltda., São
Paulo-SP (Invitrogen Tech-LineSM) (Tabela 2). A busca das sequências alvo desejadas
foi realizada por consulta ao NCBI Nucleotide Search (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
O software Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/) foi utilizado para a confecção dos
primers. A identificação e quantificação absoluta das bactérias de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia nas
amostras clínicas foram realizadas através da PCR em tempo real pelo equipamento
StepOne™(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), utilizando pares de primers
específicos por sistema de amplificação com sondas TAQMAN® (Applied Biosystems,
Foster City, CA, EUA). Em seguida, os mesmos foram testados, em relação à
especificidade,

empregando

o

programa

NCBI

BLAST

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). A concentração dos primers, bem como, as
condições

ideais

para

o

processo

de

amplificação

(concentrações

dos

reagentes/determinação das temperaturas envolvidas) foi previamente estabelecida
para cada conjunto de primers Foward e Reverse incluídos no estudo.
A PCR em tempo real foi realizada utilizando uma solução de volume final
25 µL contendo 0,5 µL de concentração de cada primer, 0,5 µL de (200nmol) de sonda
Taqman, 12,5 µL de Taqman Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster
City, CA, EUA) 9 µL de água estéril e 2 µL de solução de DNA. A reação de
amplificação foi realizada com as seguintes etapas: temperatura de desnaturação
inicial de 95oC por 10 min e amplificação por 40 ciclos a 95 oC por 15 seg e 60oC por
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1 min. Após a reação da qPCR foi feita a curva de dissociação (curva de melting) com
temperatura entre 60oC e 95oC para determinar a especificidade da reação da qPCR.
Todas as reações foram realizadas em placas MicroAmp optical 48-well e
adesivos ópticos (Applied biosystems, Foster City, Ca, EUA). Os dados foram
analisados utilizando o programa Step One

TM

(Applied biosystems, Foster City, Ca,

EUA).
Tabela 2 - Descrição dos primers e sondas de DNA utilizadas para cada microrganismo do estudo
Primer
Sequência (3’- 5’)
Referência
Pg - TAMRA-VIC
Reverse
CAACCATGCAGCACCTACATAGAA
Foward
ACCTTACCCGGGATTGAAATG
Saito et al. (2011)
Sonda
ATGACTGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTC
Aa – TAMRA-FAN
Reverse
TTCATTCACGCGGCATGGC
Foward
CAAGTGTGATTAGGTAGTTGGTGGG
Nonnenmacher et al.
Sonda
ATCGCTAGCTGGTCTGAGAGGATGGCC
(2005)
Tf - TAMRA-FAN
Reverse
TTCGCCGGGTTATCCCTC
Foward
AGCGATGGTAGCAATACCTGTC
Yuen et al. (2009)
Sonda
CACGGGTGAGTAACG
Pg - Porphyromonas gingivalis.; Aa - Aggregatibacter actinomycetemcomitans; Tf - Tannerella forsythia

Inicialmente, para a realização da curva padrão, foi utilizado o DNA extraído
a partir da bactéria pura, onde foi realizada a leitura em espectrofotômetro (NanoDrop®
ND-1000 UV-vis, NanoDrop Technologies, Wilmington, EUA) por meio da avaliação
das absorbâncias a 260nm e da relação entre as absorbâncias a 260/280nm. Obtevese uma concentração inicial entre 0,5- 0,6 ug/ µL de cada DNA bacteriano, em seguida
realizou-se 8 diluições seriadas (101-108) para confecção da curva padrão.
A curva padrão (a qual possuía concentração conhecida) foi utilizada para
converter os score de Ct (Cycle treshold) obtidos com as amostras de fluido em
números exatos de concentração de DNA.
Uma vez determinados os limites de quantificação, as amostras clínicas
foram processadas juntamente com a curva padrão (controle positivo) respectivas de
cada espécie bacteriana, em triplicatas, e os valores médios foram utilizados para o
cálculo dos níveis bacterianos. As reações foram realizadas respeitando-se uma
eficiência de amplificação para a curva padrão entre 110% a 93% (slope =-3,10 a 3,50) e um coeficiente de correlação (R2)≥ 0,98%. Para o ensaio da PCR em tempo
real ter alta eficiência, a inclinação da curva padrão (slope) deve ser próxima de -3,30
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(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).
O controle negativo foi realizado substituindo o DNA pela mesma
quantidade de água estéril, a fim de checar possíveis contaminações.

2.2.5 Análise estatística

Para a análise dos objetivos clínico e microbiológico do presente estudo,
foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-Withney, kruskal-wallis e a
análise de variância (ANOVA). Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesse
trabalho consideraram uma significância estatística de 95% (p<0,05).

2.3 RESULTADOS
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Dados clínicos e amostras do biofilme dental subgengival, de língua e bochecha
foram coletados de um total de 40 indivíduos internados em UTI com entubação
orotraqueal, sendo 20 indivíduos dentados e 20 desdentados. Observou-se que 60%
dos pacientes eram do sexo masculino, 27,5% tinham mais de 60 anos e 52,5% eram
não brancos (Tabela 3).
Tabela 3 – Caracterização da população, segundo sexo, faixa etária e raça
Grupo
N
Dentado
20
Desdentado
20
Sexo
Feminino
16
Masculino
24
Faixa etária
Até 30 anos
9
30 a 40 anos
4
40 a 50 anos
6
50 a 60 anos
10
Mais que 60 anos
11
Raça (auto referida)
Branco
19
Não branco
21
Total
40

%
50
50
40
60
22,5
10
15
25
27,5
47,5
52,5
100

O histórico médico relativo ao motivo da internação dos pacientes na UTI
estão expressos na Tabela 4. Observou-se que a doença mais frequente foi o acidente
vascular encefálico (AVC) 22,5%, seguido de câncer 15% e 12,5% com histórico de
trauma crânio-encefálico.
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Tabela 4 - Frequência absoluta e relativa da doença de base dos pacientes
Doença
N
Acidente vascular encefálico
9
Aneurisma
2
Câncer
6
Doença pulmonar obstrutiva crônica
2
Hipertensão Arterial
1
Insuficiência hepática
1
Insuficiência cardíaca congestiva
1
Infarto
2
Pneumonia
1
Trauma crânio-encefálico
5
Perfuração por arma de fogo
2
Choque anafilático
1
Cirrose
1
Convulsão
1
Diabetes
2
Overdose
1
Sepsemia
2

%
22,5
5
15
5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
12,5
5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
5

Em relação aos indivíduos com diabetes mellitus, 60% não apresentavam
esta patologia, sendo que 40% (16) indivíduos afetados por esse distúrbio metabólico,
10 (62,5%) eram do grupo dentado. O tempo de internação de 22 indivíduos (55%) foi
de 06 dias na UTI e 67,5% não desenvolveram pneumonia nosocomial. Dos 40
pacientes avaliados, 28 (70%) foram a óbito (Tabela 5).
Tabela 5 - Frequência absoluta e relativa em relação a diabetes mellitus, tempo de internação,
pneumonia e saída dos pacientes internados na UTI
N
%
Portadores de Diabetes
Não
24
60
Sim
16
40
Tempo de internação
6 dias
22
55
7 dias
8
20
8 dias
4
10
9
1
2,5
10
2
5
11
3
7,5
Pneumonia nosocomial
Não
27
67,5
Sim
13
32,5
Saída
Alta
12
30
Óbito
28
70

Os dados microbiológicos se referem à quantificação da carga total
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bacteriana

(CT),

e

dos

patógenos

periodontais

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg) e Tannerella forsythia
(Tf). Foi detectada diferença estatisticamente significativa entre Aa, Pg, Tf e CT tanto
no grupo de dentados, quanto no grupo de desdentados (p< 0,0001). Podemos
observar na Tabela 6, os valores de Aa, Pg, Tf e principalmente CT, são de fato muito
diferentes em ambos os grupos.
Tabela 6 - Média e desvio padrão dos microrganismos, seguido do p-valor do teste de kruskal-wallis,
dos grupos dentado e desdentado
p-valor
Grupo
Tipo
Média
Desvio Padrão
(KruskalWallis)

Dentado

Desdentado

Aa
Pg
Tf
CT
Aa
Pg
Tf
CT

13836,3
35,9
870,5
27706871,5
100225,83
2,17
224,19
132787151,6

34235,4
99,1
936,2
58954713,5
220709,13
6,42
181,23
225241736,2

<0.0001

<0.0001

Na análise microbiológica através da qPCR foi constatada uma diferença
estatisticamente significativa pra Tf (p=0,041) e Pg (p=0,021), sendo que a média de
Tf foi de 870 para o grupo de dentado e 224 para o grupo de desdentado, e para Pg
a média foi de 36 para o grupo de dentado, contra 02 para o grupo de desdentado
(Tabela 7).
Tabela 7 - Média e desvio padrão da avaliação microbiológica por qPCR, seguido do p-valor do teste
de Mann-Withney dos grupos dentado e desdentado
CT
Grupo

Dentado
Desdentado

Aa

Tf

Pg

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Desvio
Desvio
Média
Média
Padrão
Padrão
Padrão

27706872

58954714

13836

34235

870

936

36

99

132787152

225241736

100226

220709

224

181

2

6

Estatística
(Mann-Withney)

297

328

398

393

p-valor
(Mann-Withney)

0.261

0.885

0.041

0.021

Foi detectado um efeito estatisticamente significativo da espécie Tf (p-
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valor=0,005), sendo que para o gênero masculino a média de Tf foi de 785, contra 173
para o feminino (Tabela 8).
Também foi detectado diferença estatisticamente significante do grupo
(dentado e desdentado) em Pg (p=0,043), sendo que a média da espécie Pg para o
grupo de dentados, apresentou-se maior comparado ao grupo de desdentados (36 e
02).
Tabela 8 - Avaliação da interação das variáveis ANOVA para CT, Aa, Tf e Pg
CT
Aa
Tf
Grupos
pppF
F
F
valor
valor
valor
Grupo
2.830 0.115 0.950 0.401 0.830 0.384
Faixa etária
0.480 0.751 0.760 0.615 0.910 0.496
Sexo
1.230 0.287 4.850 0.045 13.070 0.005
Raça
0.010 0.936 0.410 0.566 0.120 0.733
Tempo de internação
0.620 0.443 0.230 0.668 1.060 0.327
Pneumonia
2.790 0.117 1.540 0.303 5.660 0.039
Saída
0.090 0.769 0.170 0.704 1.230 0.293
Grupo*Faixa etária
2.050 0.142 1.410 0.406 1.620 0.245
Grupo*Sexo
3.600 0.079 0.350 0.598 4.410 0.062
Grupo*Raça
0.330 0.577 6.480 0.023 0.070 0.798
Grupo*Tempo de
0.160 0.698 0.120 0.747 0.620 0.449
internação
Grupo*Pneumonia
1.000 0.333 0.050 0.839 0.060 0.818
Grupo*Saída
0.740 0.404 0.290 0.629 0.020 0.891
p-valor (ANOVA)
0.161
0.553
0.038
p-valor (Shapiro-Wilk)
0.045
0.141
0.985

Pg

4.950
0.220
0.390
1.470
0.060
1.240
0.420
0.680
0.020
0.520

pvalor
0.043
0.923
0.544
0.245
0.804
0.284
0.527
0.619
0.903
0.483

0.080

0.776

F

1.910 0.189
1.810 0.200
0.790
0.075

Já para o Aa, foi detectado um efeito estatisticamente significativo do sexo
(p=0,045) e da interação entre grupo e raça (p=0,023) (Tabela 9). Sendo que a média
de Aa para o sexo masculino foi maior que para o feminino. Pelas comparações
múltiplas de Tukey, é possível observar que a diferença detectada na interação entre
raça e grupo para Aa se dá dentro do grupo de dentados, onde os brancos
apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação aos não brancos
(p=0,05).
Tabela 9 - Avaliação entre raças e microrganismo Aa dos grupos dentado e desdentado por
comparações múltiplas de Tukey
Grupo

Raça

Média

Desvio Padrão

Dentado

B
NB
B
NB

51838
694
3509
4102

100701
1232
7093
7139

Desdentado

Com

relação

à

análise

periodontal,

40%

dos

pacientes

foram
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diagnosticados com periodontite e com média de profundidade de sondagem de
2,83mm e nível clínico de inserção de 2,67mm. O índice de placa foi positivo em todos
os sítios avaliados, demonstrando uma má higienização bucal destes pacientes. Em
relação ao índice de sangramento, foi verificado em 70% dos sítios analisados,
demonstrando que o processo inflamatório já se encontrava instalado no periodonto
(Tabela 10).

Tabela 10 - Média, mediana e desvio padrão para PS e NCI
Variável

Média

Mediana

Desvio Padrão

PS
NCI

2,83
2,67

3,00
2,00

0,92
1,14

2.4 DISCUSSÃO
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No presente estudo, o perfil periodontal foi avaliado nas primeiras 24 horas
da admissão do paciente na UTI, com a intenção de verificar a condição gengival préinternação. Os resultados demonstraram que os pacientes apresentaram condições
periodontais desfavoráveis, incluindo altos níveis de biofilme dental (100%) e
sangramento gengival (70%). Esses resultados estão de acordo com o estudo de
Jones, Munro e Grap (2011), que descreveram o padrão de acúmulo de biofilme dental
em adultos sob ventilação mecânica de 137 pacientes, 24 horas após a intubação
orotraqueal por um período de 7 dias, evidenciando que esses indivíduos davam
entrada na UTI com alterações periodontais. Esses problemas pré existentes podem
aumentar a vulnerabilidade a doenças sistêmicas e complicar a gestão de higiene
bucal do paciente entubado.
Indivíduos internados em UTI em estado crítico, apresentam dificuldade de
higienização bucal devido à presença do tubo orotraqueal e impossibilidade do
procedimento auto realizado. Esses pacientes ainda permanecem com a boca aberta,
propiciando a desidratação da mucosa e diminuição do fluxo salivar levando a um
aumento do biofilme dental. Desta forma, a cavidade bucal passa a sofrer colonização
contínua, levando ao desequilíbrio da microbiota que se torna cada vez mais
agressiva, comprometendo a saúde integral do indivíduo (CRAVEN E STEGER,
1995).
Na UTI, onde o presente estudo foi realizado, existe um protocolo de
higienização oral executado uma vez ao dia, sendo realizado um esfregaço com gaze
e solução antisséptica nos dentes dos pacientes, essa intervenção é realizada pelo
técnico de enfermagem. Porém não houve acompanhamento deste procedimento por
parte deste estudo.
Embora a microbiota bucal seja muito vasta, estudos relacionam algumas
espécies bacterianas de interesse como indicadores do perfil microbiológico,
analisando a doença periodontal e sua evolução, optamos pela inclusão de três
espécies bacterianas Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas
gingivalis e Tannerella forsythia. O A. actinomycetemcomitans é considerado um
importante patógeno na etiologia da periodontite crônica (MENG, 2009), enquanto T.
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forsythia e P. gingivalis são bactérias que compõem o "complexo vermelho”, altamente
associado com a destruição dos tecidos periodontais (RIEP, 2009).
A coleta microbiológica do presente estudo foi realizada no 6º dia após a
internação na UTI. Segundo Löe et al. (1965), o 5º ou 6º dia após a retirada de todas
as medidas de higiene oral, ocorre a segunda fase de proliferação bacteriana do
biofilme dental, quando a proliferação de microrganismos torna-se mais intensa. Os
autores destacam que os cuidados orais inadequados estão intimamente relacionados
com o aumento do biofilme dental e proliferação bacteriana. No presente estudo
observou-se uma grande perda da amostra inicial, principalmente por óbito e alta da
UTI antes do período de 6 dias; um período maior para coleta microbiológica seria um
obstáculo para execução deste estudo, diminuindo ainda mais o número da amostra
principalmente pela alta taxa de óbito (70%).
A Unidade de Terapia Intensiva do HGU é referência em neurologia no
município de Cuiabá, admitindo pacientes de grande gravidade e com alto risco de
mortalidade o que pode explicar a elevada taxa de óbito neste estudo. Os agravos
neurológicos que levaram a internação na UTI foram principalmente por acidente
vascular encefálico, seguido de câncer e trauma crânio-encefálico.
Foi possível verificar uma diminuição considerável das espécies
bacterianas do grupo dentados para desdentados, com diferença estatística para Pg
e Tf. Estes dados concordam com estudos anteriores de Kishi et al. (2010) que
avaliaram a microbiota de 165 idosos japoneses residentes na comunidade (93
dentados e 72 desdentados) por meio da PCR para 41 espécies bacterianas, e
encontraram bactérias periodonto patogênicas mais frequentemente em idosos
dentados do que desdentados. Entre as quatro espécies avaliadas a Tannerella
forsythia foi mais frequentemente detectada, seguido de Porphyromonas gingivalis,
Treponema denticola e Prevotella intermedia. Eles sugeriram ainda a existência de
uma circulação estável de periodonto patógenos entre o sulco gengival e a superfície
da língua ao longo do tempo, na presença de dentes.
A maior prevalência de Pg em pacientes dentados também foi encontrada
no trabalho de Faghri et al. (2007) que estudaram a prevalência de Pg em 61 pacientes
com periodontite crônica sem disfunções sistêmicas, com prevalência de 40% em
dentados e Wara-aswapati et al. (2009) com prevalência de 45%, ao analisar amostras
sulculares de adultos periodontalmente saudáveis. Estes valores confirmam a
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afirmação de Lammel et al. (2000) que consideraram Pg o principal patógeno da
periodontite em adultos, que corresponde ao perfil periodontal dos pacientes
internados em UTI, considerando que 40% dos pacientes apresentaram periodontite.
Os resultados do presente estudo demonstram que indivíduos desdentados
criticamente enfermos e submetidos à entubação orotraqueal apresentaram grande
prevalência de Aa.
A perda dos dentes, sinônimo de perda do sulco gengival, pode afetar a
microbiota bucal, resultando num decréscimo significativo de periodonto patógeno em
indivíduos saudáveis (DANSER et al., 1994). Porém, os resultados do presente estudo
demonstraram que indivíduos desdentados criticamente enfermos e submetidos à
entubação orotraqueal apresentaram maior prevalência de Aa, quando comparado ao
grupo dentado. Tal achado está de acordo com os estudos de Fernandes et al. (2010)
que avaliaram a presença de patógenos periodontais em indivíduos idosos dentados
e desdentados com histórico prévio de periodontite. Os resultados demonstraram que
o Aa apresentou incidência semelhante para ambos os grupos, enquanto que os
demais periodonto patógenos foram mais prevalentes especificamente no grupo
dentado.
A análise dos microrganismos foi realizada por meio de uma ferramenta
molecular. A reação em cadeia de polimerase quantitativo (qPCR) foi escolhida por
apresentar maior sensibilidade e precisão além de reprodutibilidade, acurácia,
velocidade na análise, melhor controle de qualidade no processamento e menor risco
de contaminação (ROTIMI et al., 2010).
A presença de periodonto patógenos em indivíduos desdentados estão em
conformidade com estudos realizados por Devides e Franco (2006) em pacientes
edêntulos saudáveis também utilizando a técnica de PCR e Sachdeo et al. (2008);
ambos encontraram Aa e Pg em amostras de tecido supragengivais e swab dos
indivíduos desdentados. Com o atributo da ferramenta molecular, onde é possível
detectar a presença de apenas um microrganismo não viável, pode-se comprovar a
existência de tais patógenos, portanto as bactérias permanecem em nichos bucais
após a eliminação dos dentes ainda que em baixas proporções (VAN ASSHE, 2009).
Estudos

epidemiológicos

em

indivíduos

sistemicamente

sadios

demonstram uma maior prevalência de doença periodontal em homens, evidenciando
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maior deficiência de cuidados orais nesta população (PAPAPANOU et al., 1988;
DIAMANTI-KIPIOTI et al., 1995; BROWN et al., 1996). Neste estudo a quantidade dos
patógenos periodontais Tf e Aa em indivíduos do sexo masculino foram
significativamente maiores do que no sexo feminino, demonstrando que indivíduos
internados em UTI seguem o mesmo padrão que indivíduos sadios, em relação a
maior prevalência no sexo masculino.
Nosso estudo demonstrou que 32,5% dos pacientes desenvolveram
pneumonia nosocomial, semelhante ao estudo de Morrow et al. (2010) do qual cerca
de 30% dos pacientes ventilados mecanicamente foram diagnosticados com
pneumonia nosocomial associada a ventilação (PAV). Segundo Heo et al. (2008) o
biofilme dental serve de importante reservatório para patógenos respiratórios em
pacientes sob ventilação mecânica. Munro et al. (2006) também demonstraram a
relação das condições da saúde bucal e desenvolvimento da PAV, porém Lazarevic
et al. (2014) em estudo recente sugerem que a correlação do status de higiene oral e
PAV ainda é divergente.
Em síntese, nosso estudo verificou a presença dos patógenos periodontais
nos indivíduos dentado e desdentado, e uma condição periodontal desfavorável ao
entrar na UTI. Logo, podemos inferir que os cuidados na higienização bucal na UTI
podem minimizar e evitar a colonização de bactérias periodonto patogênicas e,
consequentemente, diminuir o risco para futuras doenças.

2.5 CONCLUSÃO
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Este estudo evidenciou que pacientes criticamente enfermos adentraram a
Unidade de Terapia Intensiva, apresentando condições periodontais desfavoráveis
prévias à internação. No exame microbiológico, foi verificado maior presença dos
microrganismos Tannerella forsythia e Porphyromonas gingivalis no grupo dentado,
enquanto o grupo dos desdentados apresentou maior quantidade de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, o que sugere que mesmo na ausência dos dentes, o
ambiente bucal funciona como reservatório

propício para a formação

desenvolvimento de um biofilme com grande potencial patogênico.
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ANEXO B – DECLARAÇÃO UNITAU

