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RESUMO
0 conhecimento mais aprofundado sobre a microbiologia endodontica é um recurso fundamental para entender o papel das
bacterias na origem e desenvolvimento das Periodontites Apicais Cronicas, bem como para oferecer subsidios para a instituicao de
uma terapeutica adequada. Este trabalho tem o proposito de investigar a composicao bacteriana das Periodontites Apicais CrOnicas, identificando os microrganismos encontrados nos canais radiculares de 20 dentes necroticos corn lesao periapical. Ap6s o
isolamento absoluto do dente em questa() e o acesso a cavidade pulpar, uma lima Hedstroen no 15 foi introduzida no canal para a
liberacao de raspas de dentina. Em seguida, agua destilada foi introduzida e aspirada do canal radicular. 0 material aspirado foi
semeado imediatamente nos meios de agar sangue, Mac Conkey e azida sodica para identificacao de aer6bios e nos meios agar
sangue brucella, FEAS (agar sangue fenil etanol) e tioglicolato para a identificacao de anaer6bios. A atmosfera de anaerobiose foi
obtida atraves de urn sistema fisico-quimico em jarra de anaerobiose, imediatamente apos a semeadura. A incubacao e posterior
identificacao dos microrganismos foi realizada na Unidade de Microbiologia do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Os
Streptococcus sp. grupo viridans foram os microrganismos mais comumente isolados entre as bacterias aer6bias. Tambern foi
possivel identificar algumas bacterias anaer6bias como, Eubacterium sp., Bacteroides sp., Peptostreptococcus sp. e
Propionibacterium sp.
PALAVRAS-CHAVE
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INTRODUCIO E REVISA 0 DE LITERATURA
As periodontites apicais podem ser
conseqttencia da agao direta de agentes microbianos ou da acao de agentes
fisicos, quimicos ou traumaticos que
causam alteracoes inflamat6rias
irreversiveis na polpa dentaria facilitando a instalagao de posterior infeccao. No entanto, considera-se o cornponente bacteriano o principal responsavel pela patogenese dos processos
periapicais. Existem outras alteracoes
patologicas periapicais que nao mantern relacoes diretas corn a polpa (de
natureza neoplasica, metab6lica,
hiperplasica), porem nao constituem
objeto do presente estudo.
Kakehashi; Stanley; Fitzgerald
(1965), em urn estudo classico, expuseram a polpa dental de ratos non germfree e de ratos germ free ao meio bucal, o que resultou no desenvolvimento
de inflamagao cranica e finalmente
granulomas periapicais nos non germfree. Por outro lado, em um ambiente
livre de germes, a resposta dos tecidos

pulpares expostos foi caracterizada
por uma inflamagao minima e a formacao de pontes de dentina, evidenciando o papel fundamental das bacterias
no desenvolvimento das lesoes
periapicais.
Fabricius et al. (1982), em um estudo realizado em macacos, concluiram
que algumas bacterias orais indigenas
sao capazes de induzir a formacao de
periodontites apicais sendo que combinagoes de bacterias sao ainda mais nocivas do que cepas Itnicas. Alem disso,
as bacterias anaerobias obrigatorias
como
Bacteroides
(BYSTRON;
SUNDQVIST, 1983, PANTERA;
ZAMBON; SHIH-LEVINE, 1988,
MOLANDER; REIT; DAHLEN, 1990,
FUKUSHIMA et al., 1990) e alguns
bacilos anaer6bios Gram-positivos
(FABRICIUS et al., 1982, MOLANDER;
REIT; DAHLEN, 1990, SYDNEY; ESTRELA, 1996) apresentam um importante papel no desenvolvimento e manutencao das periodontites apicais enquanto as bacterias anaer6bias facultativas como estreptococos parecem ser

de menor importancia (FABRICIUS et
al., 1982).
Os indices de sucesso da terapia
endodontica sao superiores nos dentes
sem lesao periapical quando comparados com dentes portadores de lesao
periapical. Sjogren; Hagglund;
Sundqvist (1990) realizaram um estudo para avaliar os fatores que afetam
o sucesso do tratamento endodontico,
apas urn periodo de oito a 10 anos. Os
autores encontraram um indice de 96%
de sucesso quando nao havia lesao
periapical, 86% de sucesso quando de
sua presenca, 98% de sucesso nos casos de retratamento sem lesao
periapical e 62% de sucesso nos casos
de retratamento que apresentavam lesao periapical.
Dessa forma, considerando que o
componente bacteriano é o principal
responsavel pela patogenese dos processos periapicais e que os indices de
sucesso da terapia endodantica nesses
dentes sao inferiores aos dentes sem
processos apicais, justifica-se a necessidade do conhecimento da microbiota
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envolvida na patogenese da lesao
periapical.
Este estudo tern como proposito investigar a composigao bacteriana das
periodontites apicais cronicas, identificando os microrganismos encontrados
nos canais radiculares necroticos.
MATERIAL E METODOS
PACIENTES:
Foram selecionados vinte pacientes
adultos de ambos os sexos, portadores
de dentes monorradiculares corn
periodontite apical crOnica (imagem
radiografica compatIvel corn lesao
periapical), atraves da triagem da Faculdade de Odontologia da UFRGS.
Foram usados os seguintes criterios de
exclusao: antibioticoterapia previa,
dentes corn tratamento endod8ntico
previo, dentes corn a camara pulpar
aberta ao meio bucal e tambem dentes
corn impossibilidade de isolamento absoluto. 0 diagnostico foi realizado
atraves do registro das informagoes do
paciente, do exame clinico,
radiografico e do teste de vitalidade
pulpar corn gas refrigerante.
diretrizes
a
normas
As
regulamentadoras de pesquisas envol-

vendo seres humanos foram seguidas de
acordo com Goldin (1997) e o projeto
foi aprovado pelo Comite de Etica ern
Pesquisa da Faculdade de Odontologia
da UFRGS no dia 13 de julho de 2001.
COLETA DO MATERIAL:
0 dente portador de um processo
periapical cr8nico foi individualmente isolado da cavidade bucal corn lengol de borracha, e logo apOs, tanto o
dente quanto a superficie externa do
lencol de borracha foram desinfetados
corn solucao de iodo-etanol 5% e etanol
70% (urn a dois minutos antes da manipulagao).
acesso a cavidade pulpar foi realizado inicialmente corn brocas esfericas em alta rotagdo corn refrigeracao e
imediatamente antes de entrar na Camara pulpar, foi feita uma desinfecgao
corn etanol 70%. Para completar o
acesso, foram usadas brocas esfericas
de ago estereis namero dois e tres ern
baixa rotacao.
Uma lima Hedstroen namero 15 foi
introduzida no interior do canal e foram realizados movimentos de introdugao e tracao contra todas as paredes
do canal radicular. Em seguida, agua
destilada foi introduzida e agitada no
interior do canal corn lima. Apos, o liquido do interior do canal radicular
foi aspirado e imediatamente se reali-

zou a semeadura nos meios de cultura.
Os cuidados corn assepsia foram seguidos de acordo corn os preceitos descritos por SILVA; BERCHET (1997).
CULTURA MICROBIOLOGICA:
0 material aspirado foi semeado nos
meios agar sangue (agar soja
Triptcaseina — Oxoid, Basingstoke,
Hampshire, Inglaterrra) adicionado de
5% de sangue de carneiro (Laborclin Pinhais, Parana), Mac Conkey (Merck
- Darmstadt, Alemanha) e azida sodica
(Oxoid - Basingstoke, Hampshire, Inglaterra) para a identificagao dos
aerobios. A cultura em anaerobiose foi
feita a partir da semeadura em meios
de cultura sOlidos de agar sangue
brucella (BD - Le Pont de Claix, Franca) e FEAS - agar sangue fenil etanol
(Difco - Detroit, USA) e em meio de cultura liquido tioglicolato (Merck Darmstadt, Alemanha) corn e sem
gentamicina (Ariston), suplementado
corn hemina e vitamina K (Newprov Pinhais, Parana). A atmosfera de
anaerobiose foi obtida a partir de processo fisico-quimico em jarra de
anaerobiose (sistema Probaca) onde
foram colocadas as placas de meio solidos (agar sangue brucella e FEAS -

agar sangue fenil etanol) imediatamente apOs a semeadura.
Em urn prazo maxim° de 30 minutos, o material ja semeado era levado
a Unidade de Microbiologia do Hospi-
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tal de Clinicas de Porto Alegre, onde
era realizada a incubacao e posterior
identificacao dos microrganismos. Os
meios agar sangue e azida sodica fo-

ram incubados ern microaerofilia (5%
de CO ) e o meio Mac Conkey em
aerobiAe. As placas eram examinadas
apos 16 a 18 horas de incubacao para
avaliagao do crescimento bacteriano.
As placas corn ausencia de crescimento
foram incubadas por mais 24 horas. A
identificagao bacteriana foi feita conforme metodos convencionais
(MURRAY, 1995).
Tanto os meios de tioglicolato, incubados ern aerobiose, quanto as placas em anaerobiose ficaram incubados
por, no minimo, 48 horas antes da avaliacao do crescimento bacteriano. Os
procedimentos de avaliacao da atmosfera de anaerobiose, interpretagao,
bem como identificagao bacteriana,
foram conduzidos de acordo com
Barth; Matusiak (1995).
RESULTADOS
Foi possivel identificar crescimento
bacteriano em 18 (90%) dos 20 pacientes

estudados, sendo que em 8 casos foram
identificadas mais de uma bacteria na mesma amostra. 0 microrganismo aerobic)

mais comumente isolado foi o
Streptococcus sp (grupo viridans) em 15
casos (75%). Outras bacterias aerobias
foram identificadas em 6 casos: Klebsiella
pneumoniae (1 caso), Streptococcus sp.
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■Klebsiella pneumoniae + Streptococcus sp alfa hemolitico
■Enterococcus sp
Stenotrophomonas maltophilia
111 Streptococcus sp (grupo viridans)+ Bacteroides sp
II Streptococcus sp (grupo viridans)+ Bacilo Gram negativo nSo corineforme
■Streptococcus sp (grupo viridans)+ Streptococcus sp (anemolitico)
0 Streptococcus sp (grupo viridans)+ Proprionibacterium sp
0 Streptococcus sp (grupo viridans)+ Peptostreptococcus sp
■ Streptococcus sp (grupo viridans)
■Streptococcus sp (grupo viridans) + Eubacterium sp

FIGURA 1: Bacterias obtidas a partir de cultura bacteriologica de material coletado
de dentes portadores de periodontite apical cronica

R. Fac. Odonto., Porto Alegre, v. 44, n.2, p. 45-48, dez. 2003

47
alfa hemolitico (1 caso), Enterococcus sp.
(1 caso), bacilo Gram positivo nao
corineforme (1 caso), Stenotrophomonas
maltophilia (1 caso), Streptococcus sp.
(anemolitico) (1 caso) (Figura 1).
A pesquisa de bacterias anaerobias
foi positiva em 5 pacientes, sendo possivel identificar Eubacterium sp. (2
casos), Bacteroides sp. (1 caso),
Peptostreptococcus sp. (1 caso),

Por outro lado, a tecnica utilizada
pode nao ter sido suficientemente sensivel para o isolamento dos microrganismos habitantes do canal radicular, pois
muitos organismos causadores das
Periodontites Apicais Cronicas possuem
estritas exigencias nutricionais e respiratorias. Ainda corn relagao a sensibilidade da tecnica a licito dizer que ela apresenta alta positividade, pois em 90% das

Propionibacterium sp. (1 caso) (Figura 1).

amostras houve crescimento bacteriano,
diferentemente do estudo de LUISI (1999)
que encontrou positividade em apenas
54,5% dos casos, ainda que estudando as
Periodontites Apicais Agudas.
Neste estudo foi possivel identificar

CONCLUSOES
Nesse estudo foi possivel identificar algumas bacterias potencialmente
patogenicas em Periodontites Apicais
Cronicas, tais como Streptococcus sp. grupo
viridans,
Eubacterium sp.,
Enterococcus sp., Bacteroides sp.,

Bacteroides, bem como nos estudos de
Bystron; Sundqvist (1983), Pantera;

Peptostreptococcus
sp.
Propionibacterium sp., indicando que o

Zambon; Shih-Levine (1988), Molander;
Reit; Dahlen (1990), Fukushima et al.
(1990), e
Eubacterium
sp. e
Propionibacteium sp. (bacilos anaerobios
Gram-positivos), bem como nos trabalhos
de Fabricius et al. (1982), Molander; Reit;
Dahlen (1990), Sydney; Estrela (1996).
Estas bacterias apresentam um importante papel no desenvolvimento e manutengao das periodontites apicais enquanto as
bacterias anaerObias facultativas como
estreptococos parecem ser de menor importancia (FABRICIUS et al. 1982).
Foi possivel isolar, em nosso experimento, Enterococcus sp. assim como no
estudo de Molander; Reit; Dahlen (1990).
Segundo Peciuliene et al. (2000) os cocos
gram-positivos facultativos representam
a maioria dos microrganismos isolados,
ern dentes portadores de lesao periapical
tratados endodonticamente, isso porque
o canal radicular incompletamente preenchido cria um ambiente ecologic° seletivo.
No presente estudo, foi isolado ern um
caso Stenotrophomonas maltophilia que
é um bacilo Gram negativo, nao
fermentador, aerobic', resistente e relacionado corn infecgoes hospitalares. Na literatura, esse microrganismo foi citado
apenas por Khan; Wingard (2001) em inArias da mucosa oral de pacientes submetidos a quimioterapia. Esta infecgao
tambem pode exacerbar as injarias produzidas na mucosa apps tratamento para
o cancer (KHAN; WINGARD 2001).
Klebsiella pneumoniae isolada neste
estudo nao é urn microrganismo
comumente isolado de canais radiculares
de periodontites apicais cronicas. Entretanto convem ressaltar que no estudo de
Russell et al. (1999) os autores sugerem
que pacientes portadores de doenga pulmonar obstrutiva cronica podem apresentar na placa dental a presenga de
patogenos tipicos do sitio respiratorio.

metodo empregado neste estudo pode ser
satisfatOrio para avaliagao das bacterias
associadas as Periodontites Apicais Cr&
nicas.

DISCUSSAO
A tecnica de identificacao bacteriana
utilizada neste estudo possibilitou a identificacao do Genero Bacteroides como urn
todo e nao a identificagao das novas especies dos Generos
Prevotella e
Porphyromonas. 0 desenvolvimento dos
metodos de identificagao como os estudos
dos acidos nucleicos, promoveu mudangas na nomenclatura, principalmente no
Genero Bacteroides, o qual originou as
especies do Genero
Prevotella
(sacaroliticos
pigmentados)
Porphyromonas
(assacaroliticos)
(BARTH; MATUZIAK, 1995).
Corn relacao a tecnica de identificagao utilizada, esta nao permitiu a identificagao mais especifica dos Streptococcus
sp. grupo viridans. De uma forma ampla,
sal) considerados Streptococcus sp. grupo viridans os estreptococos alfa ou gamahemoliticos que nao sejam reconhecidos
como pneumococo e que nao sejam identificados como pertencentes ao Grupo
antigenic° D (ANTUNES, 1995). Estao incluidas neste grupo as especies S. sanguis,
S. mutans e S. salivarius, que podem ser
classificadas por provas bioquimicas, mas
devido ao pequeno interesse clinic° desta
classificagao, sua identificagao nao é procedida rotineiramente ern nivel de especie, na Unidade de Microbiologia do
HCPA. Os Streptococcus sp. grupo
viridans constituem microbiota normal de
diversos sitios anatomicos, ern especial a
cavidade bucal. Apesar da literatura
(MOLANDER; REIT; DAHLEN, 1990)
cita-los como patogenos das infecgoes
periapicais cronicas, ressalta-se que tais
microrganismos sao considerados habitantes normais da cavidade bucal, portanto o resultado pode ser controverso.
Embora as bacterias acima possam fazer
parte da microbiota bucal normal, utilizamos neste estudo uma tecnica muito
criteriosa de coleta, a qual deveria contemplar apenas os microrganismos potencialmente patogenicos das Periodontites
Apicais Cronicas. Isso seria evidenciado
pelo fato que em dois casos encontramos
inclusive culturas negativas.

no trabalho de Kosugi et al. (2000)

Klebsiella pneumoniae estava causando
abscesso bucal e maltiplos abscessos no
pulmao de urn paciente imunodeficiente,
devido a diabetes e intoxicagao por alcool. Os pacientes que examinamos em nosso estudo nao relataram sinais e sintomas
de imunodeficiencia evidente.

ABSTRACT
A deep knowledge about endodontic
microbiology is a fundamental resourse
to understand the role of bacteria in the
origin and development of chronic apical
periodontitis as well as to provide
database for adequate therapy. Our
objective was to investigate the
composition of bacterial flora in chronic
apical periodontitis and to identify in vivo
the microorganisms found in 20 root
canals with periapical disease. After
isolating a tooth with a rubber dam and
access in the pulp system, a Hedstroen file
no 15 was introduced in to the canal in
order to remove dentin debries.
Imediatelly after, distilled water was
introduced and aspirated from the root
canal. The aspirated material was
spreaded into culture media composed by
blood agar, MacConkey, aside blood agar
(identify aerobes), brucella blood agar,
FEAS and thioglycolate (identify
anaerobes). The anaerobes conditions
were obtained in GasPak jar immediately
after spreading. The incubation and
identification was achieved at the Clinical
Hospital of Porto Alegre (HCPA) —
Microbiology Unit. The predominant
isolates were streptococcus sp. Group
viridans. In this study we were able to
identify some potentially pathogenic
bacteria in chronic apical periodontitis
such as Streptococcus sp. group viridans,
Eubacterium sp., Enterococcus sp.,
Bacteroides sp., Peptostreptococcus sp.
and Propionibacterium sp..
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