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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo realizar análises molecular, histomorfológica e imuno-

histoquímica de patógenos orais em valvas sadias e na estenose aórtica calcificada, além de 

avaliar a expressão de Osteopontina, Fibrinogênio, CD61 e marcadores inflamatórios. 

Amostras de placa dental, saliva e valva cardíaca de dez pacientes com estenose aórtica 

calcificada foram coletadas para análise molecular de S. mutans, P. intermedia, P. gingivalis e 

T. Denticola, através de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) em tempo real. 

Adicionalmente, tecido cardíaco valvar de cinco jovens saudáveis submetidos a necropsia 

também foi coletado e analisado para esse grupo de bactérias, pela mesma técnica supracitada. 

Em paralelo, fragmentos de todos os espécimes valvares foram fixados em formol 10% 

tamponado para análises histomorfológica (Hematoxilina/eosina), histoquímica (Giemsa) e 

imuno-histoquímica (método da estreptavidina-biotina-peroxidase) para anti-Streptococcus 

mutans, anti-IL-1β, anti-TNF alpha, anti-COX-2, anti-NF-kB, anti-Proteína C-Reativa, anti-

Osteopontina, anti-Fibrinogênio e anti-CD61. Para avaliação da cárie e da doença periodontal 

foram utilizados os índices CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) e PSR 

(periodontal screening and recording), respectivamente. Análise molecular das placas dentais 

supragengival, subgengival e saliva de pacientes dentados e desdentados com estenose aórtica 

calcificada revelou frequência maior de S. mutans e P. intermedia (variando entre 90% e 

100%), enquanto P. gingivalis e T. denticola estiveram presentes em menor número de 

amostras bucais (variando entre 10% e 67%). S. mutans foi encontrado na mesma proporção 

em valvas cardíacas sadias e na estenose aórtica calcificada (80%), enquanto que P. 

Intermedia, T. denticola e P. gingivalis não foram identificadas. A análise imuno-

histoquímica evidenciou o S. mutans somente na estenose aórtica calcificada (80%). Áreas de 

calcificação, fibrose e degeneração mixoide estiveram presentes em 100% das valvas doentes, 

sendo todas sítios de colonização de Estreptococos, revelados através da reação histoquímica. 

O número de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) foi de 25,6±6,7 nos pacientes 

com doença valvar. Marcação imuno-histoquímica positiva para IL-1β, TNF alpha, COX-2, 

Fibrinogênio, Proteína C-Reativa e Osteopontina foi observada em 100% das amostras 

analisadas de estenose aórtica calcificada imunopositivas para S. mutans, enquanto que a 

imunoexpressão para NF-kB e CD61 foi evidenciada em 87,5% e 62,5% dessas valvas, 

respectivamente. Em amostras sadias a expressão desses marcadores foi negativa. A detecção 

de S. mutans na estenose aórtica calcificada através de múltiplas técnicas com diferentes 

sensibilidades pode sugerir a colonização dessa bactéria em sítios extrabucais. Aliado a este 
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achado, observou-se a presença de S. mutans e a expressão de marcadores inflamatórios e 

trombogênicos nas áreas microscopicamente alteradas nas valvas doentes, norteando possível 

relação com a estenose aórtica calcificada. 

 

Palavras-chave: Placa dental, Estenose aórtica calcificada, Streptococcus mutans, Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real, Imuno-histoquímica, Inflamação. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to perform molecular, histomorphological and immunohistochemical 

analysis of oral pathogens in healthy cardiac valves and calcified aortic stenosis, as well as 

evaluate the expression of Osteopontin, Fibrinogen, CD61 and inflammatory markers in these 

samples. Dental plaque, saliva and heart valve samples from ten patients with calcified aortic 

stenosis were collected for molecular analysis of S. mutans, P. intermedia, P. gingivalis and 

T. Denticola, through real-time Polymerase Chain Reaction (PCR). In addition, heart valve 

tissue from five healthy young men submitted to necropsy was also collected and analyzed for 

the same bacteria using the same technique mentioned above. Fragments of all specimens 

were fixed in 10% buffered formalin for histomorphological (Hematoxylin/eosin), 

histochemical (Giemsa) and immunohistochemical (Streptavidin-biotin-peroxidase method) 

analysis for anti-Streptococcus mutans, anti-IL-1β, anti-TNF alpha, anti-COX -2, anti-NF-κB, 

anti-C-Reactive Protein, anti-Osteopontin, anti-Fibrinogen and anti-CD61. To evaluate caries 

and periodontal disease, the DMFT (decayed, missing and filled teeth) and PSR (periodontal 

screening and recording) indexes were used, respectively. Molecular analysis of supragingival 

and subgingival dental plaque and saliva of dentate and edentulous patients with calcified 

aortic stenosis revealed a high frequency of S. mutans and P. intermedia in the samples 

(varying between 90.0% and 100.0%), whereas the frequency of P. and T. denticola was 

lower (ranging from 10.0% to 67.0%). The evaluation of oral bacteria in valvar tissue by real-

time PCR revealed a high frequency of S. mutans (80.0%) in healthy cardiac valves and in 

calcified aortic stenosis valves, while P. intermedia, P. gingivalis and T. Denticola were not 

identified. Immunohistochemical analysis identified S. mutans only in valves with calcified 

aortic stenosis (80%). Areas of calcification, fibrosis and myxoid degeneration were identified 

in 100% of the diseased cardiac valves, and they were all colonized with Streptococcus, 

which was revealed by histochemical analysis. The number of decayed, missing and filled 

teeth (DMFT) was 25.6 ± 6.7 in patients with valve disease. Positive immunohistochemical 

staining for IL-1β, TNF alpha, COX-2, fibrinogen, C-Reactive Protein and osteopontin was 

observed in 100% of the calcified aortic stenosis samples that were also immunopositive for 

S. mutans, whereas the immunoexpression of NF-kB and CD61 was evidenced in 87.5% and 

62.5% of those samples, respectively. In healthy samples, the expression of these 

immunomarkers was negative. The detection of S. mutans in the calcified aortic stenosis 

through multiple techniques with different sensitivity may suggest the colonization of this 

bacterium in extraoral sites. In addition, the presence of S. mutans and the expression of 
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inflammatory and thrombogenic immunomarkers in microscopically altered areas was 

observed in the diseased valves, guiding a possible relation with the calcified aortic stenosis.  

 

Keywords: Caries, Dental plaque, Calcified aortic stenosis, Streptococcus mutans, Real-time 

Polymerase Chain Reaction, Immunohistochemistry, Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Atualmente, cada vez mais, encontram-se evidências do efeito da condição oral na 

saúde geral dos indivíduos, por meio de uma série de estudos epidemiológicos e biológicos 

que mostram uma relação entre boca e diversas doenças. Doenças Cardiovasculares (DCVs) 

são uma delas e, sem dúvida, estão entre as mais estudadas (CULLINAN et al., 2009; VIDAL 

et al., 2009).  

As DCVs são consideradas um grave problema de saúde pública, uma vez que 

representam uma significativa parcela das internações hospitalares. Apesar da redução na 

incidência dessas doenças nos últimos anos, elas aparecem em primeiro lugar entre as causas 

de morte no Brasil e representam 20% dos óbitos totais na população acima de 30 anos de 

idade, atingindo a população adulta em plena fase produtiva (MANSUR E FAVARATO, 

2016; GODOY et al., 2007). 

Doenças arteriais ateroscleróticas, que culminam, principalmente, em Acidentes 

Vasculares Encefálicos (AVEs) e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), e desordens estruturais 

e nas funções das valvas cardíacas (estenose, insuficiência ou ambas) estão entre as principais 

representantes do campo da cirurgia cardiovascular, sendo as doenças valvares responsáveis 

por cerca de 30% das intervenções cirúrgicas cardíacas em adultos no Brasil 

(TARASOUTCHI et al., 2011; BOUDOULAS, 2002).  

 

1.1 DOENÇAS VALVARES 

 

As doenças das valvas podem ser de etiologia congênita ou adquirida e afetam 

principalmente as valvas mitral e aórtica. As valvas cardíacas direitas, tricúspide e pulmonar 

são menos afetadas, pois sofrem estresses de baixa pressão que atuam de forma leve sobre 

essas valvas comparadas com os de alta pressão que atingem as valvas do lado esquerdo do 

coração. Quando acometidas por alguma patologia, as valvas perdem parcial ou totalmente a 

sua função, podendo se apresentar com abertura reduzida (estenose), com fechamento 

incompleto (insuficiência ou regurgitação), ou com ambas as situações (GUYTON E HALL, 

2011). 

Doenças adquiridas representam a maior parte das desordens valvares e podem estar 

associadas a processos degenerativos (calcificação senil da valva), inflamatórios (febre 

reumática e outras causas), infeciosos (endocardite infecciosa) e alterações secundárias à 

doença do músculo cardíaco (miocárdio). Quando congênitas, representam um terço do total 
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das causas de valvopatias e apresentam uma incidência de cerca de 2% dos nascidos vivos 

(ABBAS et al., 2016). 

 

1.1.1 DOENÇAS DA VALVA MITRAL 

 

Na estenose mitral, o espessamento e a imobilidade dos folhetos decorrem 

principalmente de febre reumática, mas podem ter outras causas, como: malformações 

congênitas, doença infiltrativa (mucopolissacaridose), endocardite infecciosa, lúpus 

eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. A obstrução do fluxo sanguíneo devido à estenose 

da valva gera uma elevação da pressão atrial esquerda, que se transmite de forma retrógrada 

para as veias pulmonares, gerando uma congestão local, edema intersticial e hipertensão 

pulmonar (TARASOUTCHI et al., 2011; SOUZA et al., 2010). 

Na insuficiência mitral, ocorre uma deformidade na estrutura da valva, que favorece o 

prolapso desta e a regurgitação do sangue em direção ao átrio esquerdo. Assim como na 

estenose, pode ter também como etiologia a febre reumática, a endocardite infecciosa, além 

de traumas e distúrbios congênitos (TARASOUTCHI et al., 2011). 

 

1.1.2 DOENÇAS DA VALVA AÓRTICA 

 

A estenose aórtica é a doença valvar mais frequente. Provoca obstrução na saída de 

sangue do ventrículo esquerdo devido à calcificação das estruturas valvares. Desse modo, o 

sangue é ejetado através de uma pequena abertura da valva aórtica, fazendo com que a 

pressão no ventrículo se eleve, e com o tempo de progressão, evolua para hipertrofia 

ventricular e até a disfunção ventricular. Tem como principais representantes: estenose aórtica 

congênita, calcificação da valva aórtica bicúspide, febre reumática e estenose aórtica 

calcificada senil. Manifesta-se, clinicamente, como angina, síncope e insuficiência cardíaca 

(GUYTON E HALL, 2011; TARASOUTCHI et al., 2011). 

Quando há regurgitação do sangue, significa que a valva está insuficiente em exercer 

sua função de fechamento. A insuficiência aórtica apresenta diferentes etiologias, dentre elas, 

destacam-se: anormalidades congênitas, doença reumática, endocardite infecciosa e 

hipertensão arterial sistêmica (TARASOUTCHI et al., 2011). 
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1.2 ETIOPATOGÊNESE DAS DOENÇAS VALVARES 

 

Em países em desenvolvimento, a febre reumática constitui a principal causa das 

valvopatias. Consiste em uma doença inflamatória aguda, provocada pela toxina 

estreptocócica, que ocorre geralmente em crianças e pode lesionar as valvas cardíacas. No 

território brasileiro, a febre reumática é responsável por 70% dos casos de doença valvar. O 

diagnóstico da doença cardíaca reumática é feito através de exame clínico, incluindo 

anamnese e exames físicos e confirmação com ecocardiografia, além de outros exames 

complementares (ABBAS et al., 2016; GUYTON; HALL, 2011; HINTON; YUTZEY, 2011; 

TARASOUTCHI et al., 2011; SOUZA et al., 2010). 

As lesões provocadas pela febre reumática nas valvas cardíacas ocorrem devido a 

anticorpos anti-Streptococcus do hospedeiro e células T que reagem cruzadamente contra 

antígenos cardíacos. A partir disso, as respostas celulares e humorais provocam lesões 

valvares progressivas com fibrose. Desse modo, ocorre o espessamento dos folhetos com 

fusão fibrosa comissural, por conseguinte o sangue não consegue fluir normalmente pela 

valva, pois esta se torna estenosada. Com o tempo, focos inflamatórios localizados nas linhas 

de fechamento das valvas são substituídos por tecido cicatricial, o que impede o fechamento 

completo da valva, podendo levar à regurgitação do sangue no momento da contração 

ventricular, caracterizando a insuficiência da valva (ABBAS et al., 2016; GUYTON; HALL, 

2011; HINTON; YUTZEY, 2011). 

Outra causa de doença valvar bem conhecida é a endocardite infecciosa. Trata-se de 

infecção microbiana do endotélio cardíaco ou das valvas cardíacas, que geralmente é causada 

por bactérias. Afeta pacientes com condições clínicas predisponentes, como: febre reumática, 

malformações cardíacas congênitas, prótese valvar e episódio anterior de endocardite 

bacteriana (LITTLE et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2008). 

Apesar de poder acometer um endotélio normal, a endocardite acomete mais uma 

superfície irregular, próxima a um defeito congênito ou a uma prótese, em que o fluxo 

sanguíneo, em alta velocidade, agride o endotélio, ou quando passa por um orifício estreito, 

como nas valvas estenosadas. Inicia-se com a deposição de plaquetas e fibrina nessa 

superfície endotelial alterada, formando uma endocardite trombótica não bacteriana. A 

colonização de bactérias nessa lesão ocorre a partir de bacteremias transitórias, o que leva a 

adesão de bactérias à massa trombótica e de mais plaquetas e fibrina, que acabam protegendo 

as bactérias, as quais se multiplicam rapidamente constituindo as vegetações bacterianas 

(TARASOUTCHI et al., 2011; LITTLE et al., 2008) . 
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Vale salientar que a etiopatogênese das doenças valvares tem mudado drasticamente 

nos últimos cinquenta anos, e isso ocorre, principalmente, devido à redução na incidência da 

febre reumática e suas sequelas, ao aumento da expectativa de vida, ao avanço tecnológico e 

ao reconhecimento de novas causas para as doenças das valvas do coração (BOUDOULAS, 

2002). 

Estenose aórtica calcificada, por exemplo, por muitos anos, era considerada como 

sendo um quadro degenerativo, na maioria dos casos, advinda com o avanço da idade, e 

causada pelo acúmulo passivo de cálcio na superfície do folheto da valva. Todavia, estudos 

recentes têm demonstrado que é resultado de uma formação óssea ativa, a qual pode ser 

mediada através de um processo de diferenciação osteoblástica, nesses tecidos. Evidências 

histológicas sugerem que lesões iniciais nas valvas aórticas não representam apenas um 

processo secundário à idade, mas um processo celular ativo, de forma semelhante ao que 

ocorre na formação da placa de ateroma (GINGHINĂ et al., 2009; YETKIN; 

WALTENBERGER, 2009; RAJAMANNAN, 2008). 

  

1.3 TRATAMENTO DAS DOENÇAS VALVARES 

 

O tratamento para as valvopatias consiste na terapêutica farmacológica para alívio dos 

sintomas e o no tratamento cirúrgico para correção do problema, que pode ser através de 

valvuloplastia ou substituição da valva por uma prótese (TARASOUTCHI et al., 2011). 

A terapia farmacológica tem como objetivo aliviar os sintomas dos pacientes crônicos, 

sem efeito direto na doença, ou enquanto o paciente aguarda a intervenção cirúrgica. Desse 

modo, a indicação depende da sintomatologia apresentada em cada patologia valvar. De modo 

geral, utilizam-se: vasodilatadores e diuréticos para redução da pressão de enchimento 

ventricular; betabloqueadores para controlar a frequência cardíaca; e anticoagulação oral 

plena para redução de eventos tromboembólicos (NATHANIEL et al., 2010). 

A valvuloplastia representa uma modalidade de tratamento intervencionista que 

apresenta uma alta taxa de sucesso, mas que depende de uma equipe bem treinada e possui 

indicações específicas. Tem como contraindicações a existência prévia de insuficiência valvar 

moderada a importante e a presença de trombos e de outras valvopatias concomitantes, que 

necessitam de intervenção cirúrgica (TARASOUTCHI et al., 2011). 

A intervenção cirúrgica de troca de valva consiste na substituição por uma prótese 

valvar, que pode ser biológica ou mecânica. A escolha da prótese deve ser adequada às 

especificações do paciente, uma vez que apresentam diferentes características. Uma 
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característica importante da prótese biológica é sua menor durabilidade, enquanto a da prótese 

mecânica é a necessidade de anticoagulação devido a seu risco tromboembólico. 

Considerando que as valvopatias já envolvem risco de eventos embólicos, principalmente 

quando há fibrilação atrial, pacientes valvulopatas podem fazer uso de anticoagulantes para 

prevenção desses eventos (LINDMAN et al., 2016). 

 

1.4 DOENÇAS BUCAIS E DOENÇAS VALVARES  

 

Ao longo dos anos, têm surgido evidências indicando que a inflamação desempenha 

papel importante na patogênese de algumas doenças valvares, sendo a atividade e a 

progressão imunomoduladas por mediadores inflamatórios (WHO 2011; ZERNECKE; 

WEBER, 2005). Agentes infecciosos diversos foram supostamente associados a esse processo 

inflamatório, e bactérias, como a Chlamydophila pneumoniae, encontradas em alta frequência 

em doenças valvares e relacionadas com a intensidade da fibrose e a calcificação da valva 

(YETKIN; WALTENBERGER, 2009).  

Estudos demonstram que doenças infecciosas crônicas, como gastrite por 

Helicobacter pylori, pneumonia por Chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae, 

assim como algumas doenças orais, são cada vez mais relacionadas com aumento do risco 

para as doenças cardiovasculares (PUCAR et al., 2007; PIERRE et al., 2006; MUSSA et al., 

2006; NAKANO et al., 2006; ZERNECKE; WEBER, 2005). 

Cárie dentária e doença periodontal crônica são as doenças biofilme-dependentes 

bucais mais comuns (JIN et al., 2016). A primeira resulta da interação de bactérias 

cariogênicas com constituintes da dieta dentro de um biofilme chamado placa dental, 

resultando em redução do pH local e desmineralização dos tecidos dentários (BOWEN, 

2002). Já a periodontite, doença inflamatória multifatorial, implica em perda de estruturas de 

suporte dental e tem como principal fator etiológico a presença de bactérias específicas no 

biofilme subgengival, como Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis e Tannerella forsythensis (FIGUERO et al., 2011; SHAY, 2002). 

A associação da doença periodontal com alterações cardiovasculares não é recente. 

Estudos como os de Mattila e colaboradores, Syrjanen e colaboradores, publicados em 1989, 

já posicionavam a infecção oral como tendo papel etiológico nas DCV, sendo essa hipótese 

fortalecida, posteriormente, através de uma série de revisões discutindo os achados de grandes 

estudos epidemiológicos, e trabalhos de metanálises que indicam associação positiva 
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moderada entre essas doenças (HUMPHREY, 2008; MUSTAPHA et al., 2007; DEMMER; 

DESVARIEUX, 2006; MEURMAN et al., 2004; JANKET, 2003). 

Periodontite crônica está associada a resposta imune e inflamatória sistêmica 

moderada com elevação da concentração sérica de múltiplas citocinas e marcadores 

inflamatórios e trombogênicos, como IL-1, IL-6, TNF alpha, Proteína C-Reativa e 

Fibrinogênio, abundantemente produzidos em tecidos periodontais patológicos e fortemente 

associados à patogênese da aterosclerose e, recentemente, da estenose aórtica calcificada, 

portanto tendo uma contribuição indireta nesses processos (DANESH, 2008; DANESH, 

2004; EBERSOLE, 2003; DE NARDIN, 2001). Estudos de intervenção visando à obtenção de 

mais evidências foram realizados e reporta-se redução significante nos níveis séricos de 

alguns desses marcadores, como Fibrinogênio, Proteína C-Reativa e IL-6, após tratamento 

periodontal (VIDAL et al., 2009; D'AIUTO et al., 2004). 

Paralelamente, têm surgido estudos para elucidar os mecanismos diretos que ligam 

infecções orais com doenças cardiovasculares, sendo a presença de bactérias orais na corrente 

sanguínea, provavelmente, um dos fatores iniciadores de eventos biológicos que justificam 

essa ligação (OLSEN, 2008).  

A condição de saúde bucal fornece múltiplas oportunidades para repetida 

disseminação de patógenos orais no sangue, por meio de infecções pulpares, modificações 

vasculares por doença periodontal, traumatismos dentários, além de ulcerações em tecidos 

moles. É sabido que procedimentos odontológicos invasivos, extração dental e raspagem 

periodontal também são indutores de bacteremia transitória. Vale ressaltar o impacto 

relevante da doença gengival na propagação hematogênica desses patógenos em 

procedimentos odontológicos não invasivos (profilaxia dental e restaurações) e práticas 

diárias de higiene oral (escovação, utilização do fio dental, bem como a própria mastigação) 

(PARAHITIYAWA et al., 2010; BAHRANI-MOUGEOT et al., 2008; BRENNAN et al., 

2007). 

A ocorrência dessas bacteremias levanta a hipótese de colonização bacteriana em 

sítios distantes, e estudos laboratoriais mostram o potencial que alguns micro-organismos 

apresentam em afetar integridade endotelial, metabolismo de lipoproteínas do plasma, 

coagulação sanguínea e função plaquetária. Patógenos cariogênicos e periodontais estão 

dentre eles, já tendo sido identificada a capacidade destes em invadir células endoteliais, 

facilitar a aderência de leucócitos no endotélio vascular através de aumento da expressão das 

moléculas de adesão celular vascular, além de promover a transformação de macrófagos em 

células espumosas (NAGATA, 2011; MATSUMOTO-NAKANO, 2009; NAKANO et al., 
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2006; MILLER-TORBERT et al., 2008; ROTH et al., 2007; STINSON et al., 2005; FONG, 

2002). 

Bactérias cariogênicas e periodontopatogênicas, como Streptococcus mutans, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythensis, Campylobacter rectus, 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Porphyromonas gingivalis e Treponema 

denticola foram encontradas em amostras de valvas cardíacas e ateromas, através de exames 

moleculares mais sensíveis e, a partir desses achados, começaram a ser associadas 

diretamente com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (NAKANO et al., 2009; 

FIEHN et al., 2005; LEHTINIEMI et al., 2005; CAIRO et al., 2004; SANZ et al., 2004; 

COLOMBO et al., 2002; HARASZTHY, 2000). 

A identificação desses micro-organismos orais tanto em amostras cardíacas como em 

placa bacteriana dental pode ser realizada por meio de biologia molecular. O desenvolvimento 

de novas técnicas, objetivando a análise de DNA, RNA ou 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 Reação em 

Cadeia de Polimerase, PCR, é um exemplo, e tem emergido como a mais poderosa ferramenta 

de amplificação de genes e permitido identificação de determinadas espécies bacterianas com 

especificidade e sensibilidade significantemente melhoradas (SANZ et al., 2004).  

Apesar de os estudos moleculares sugerirem a participação das bactérias orais nas 

doenças valvares, alguns autores, como Fiehn et al., 2005, questionaram a viabilidade das 

bactérias encontradas por esse método em doenças cardiovasculares, alegando que a PCR 

detectaria também fragmentos de bactéria e micro-organismos não viáveis que teriam sido 

aprisionados por um processo patológico já existente. Portanto, torna-se importante a 

identificação das bactérias orais em tecido cardiovascular por diferentes técnicas e a 

investigação da sua provável associação com o processo inflamatório local. Perfil de 

expressão de marcadores inflamatórios pode ser avaliado por técnica imuno-histoquímica, 

sendo essa uma ferramenta eficaz e amplamente utilizada. 
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2 PROPOSIÇÃO  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Realizar estudo de bactérias orais e marcadores inflamatórios e trombogênicos na 

estenose aórtica calcificada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar análises molecular e imunohistoquímica de bactérias orais, além de 

avaliação histomorfológica na estenose aórtica calcificada e no tecido cardíaco 

humano.  

• Avaliar a expressão de Osteopontina, CD61, Fibrinogênio e marcadores 

inflamatórios em amostras de estenose aórtica calcificada e no tecido cardíaco 

humano. 
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3 CAPÍTULOS 

 

Esta tese está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará que regulamenta o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado (Anexo A). Por se tratarem de 

pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa deste trabalho foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa de seres humanos da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE)(Anexo B). Assim sendo, esta 

tese é composta de dois capítulos contendo artigos científicos que serão submetidos para 

publicação nos periódicos “International Journal of Cardiology” (Anexo C) e “Medicine” 

(Anexo D) conforme descrito abaixo: 

 

 

International Journal of Cardiology 

 

Capítulo 1: Presença de bactérias orais em tecido cardíaco humano e na estenose valvar: 

estudos molecular e imuno-histoquímico 

Oliveira FAF, Alves APNN 

 

Medicine 

 

Capítulo 2: Expressão de Osteopontina, CD61, Fibrinogênio e marcadores inflamatórios 

na estenose aórtica calcificada  

Oliveira FAF, Alves APNN 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

24 

3.1 CAPÍTULO 1 

 

PRESENÇA DE BACTÉRIAS ORAIS NO TECIDO CARDÍACO HUMANO E NA 

ESTENOSE VALVAR: ESTUDOS MOLECULAR E IMUNO-HISTOQUÍMICO. 

 

 

Autores: Francisco Artur Forte Oliveira1, Ana Paula Negreiros Nunes Alves2 

 

 

Autor de Correspondência: Francisco Artur Forte Oliveira 

Endereço: Rua Monsenhor Furtado, SN –Rodolfo Teófilo – Fortaleza, Ceará, Brasil. CEP: 60430-355  

Telefone: 55-85-3366-84-04 

e-mail: arturforte@ymail.com 

 

Conflito de Interesse 

Os autores declaram que não existem conflitos de interesse. 

 

Palavras-chave 

Placa dental, Streptococcus mutans, Estenose aórtica calcificada, PCR em tempo real, Imuno-

histoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1	Mestre em Odontologia. Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem. Universidade Federal do Ceará. Esse autor se responsabiliza por todos os aspectos de 
confiabilidade e pela falta de viés dos dados apresentados e sua interpretação. 

2	Professora associada da disciplina de Patologia Bucal. Departamento de Clínica Odontológica. Faculdade de 2	Professora associada da disciplina de Patologia Bucal. Departamento de Clínica Odontológica. Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Universidade Federal do Ceará. Esse autor se responsabiliza por todos os 
aspectos de confiabilidade e pela falta de viés dos dados apresentados e sua interpretação. 



 
 

25 

RESUMO 

 

Objetivo: Realizar análises molecular e imuno-histoquímica de patógenos orais na placa 

dental, em valvas cardíacas sadias e na estenose aórtica calcificada. 

Metodologia: Amostras de placas supragengival, subgengival, saliva e valva cardíaca de dez 

pacientes dentados e desdentados com estenose aórtica calcificada foram coletadas para 

análise molecular de S. mutans, P. intermedia, P. gingivalis e T. Denticola através de PCR em 

tempo real. Tecido valvar sadio de cinco cadáveres de jovens com morte violenta recente 

necropsiados também foi coletado e analisado para esse grupo de bactérias pela mesma 

técnica supracitada. Fragmentos de todos os espécimes valvares foram submetidos a análises 

histomorfológica (hematoxilina/eosina), histoquímica (Giemsa) e imuno-histoquímica (anti-S. 

mutans).  

Resultados: Entre as bactérias orais investigadas na cavidade oral de pacientes com estenose 

aórtica calcificada, através da análise molecular, o S. mutans esteve presente em maior 

número de amostras (100%). Quando avaliada a presença dos micro-organismos no tecido 

valvar, por PCR em tempo real, o S. mutans foi o único patógeno identificado, apresentando a 

mesma proporção em valvas sadias e na estenose aórtica calcificada (80%). Análise imuno-

histoquímica evidenciou o S. mutans apenas na estenose aórtica calcificada (80%). Áreas de 

calcificação, fibrose e degeneração mixoide estiveram presentes na doença valvar, sendo 

todas sítios de colonização de Streptococcus, revelados através da reação histoquímica.  

Conclusão: S. mutans foi encontrado na cavidade oral, em tecido valvar sadio e na estenose 

aórtica calcificada. Contudo, a visualização do micro-organismo por meio de imuno-

histoquímica somente na estenose aórtica calcificada pode sugerir viabilidade e maior 

densidade do patógeno nesta condição.  
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças das valvas cardíacas estão entre as principais condições que resultam em 

necessidade de cirurgia cardiovascular. Essas anomalias podem ser causadas por distúrbios 

congênitos ou por uma variedade de doenças adquiridas [1]. No mundo ocidental, estenose 

aórtica calcificada é a doença valvar mais comum e a terceira doença cardiovascular mais 

frequente, após a hipertensão arterial sistêmica e a doença arterial coronariana [2].  

Estenose aórtica calcificada é uma doença valvar adquirida que, por muitos anos, foi 

considerada como sendo um quadro degenerativo, advindo com o avanço da idade, e causada 

pelo acúmulo passivo de cálcio na superfície do folheto da valva. Todavia, estudos recentes 

têm demonstrado que apresenta muitas similaridades com a aterosclerose [3]. 

 Evidências de que a inflamação desempenha papel importante na estenose aórtica 

calcificada foram relatadas, e os agentes infecciosos podem estar associados a alguns desses 

processos [4]. Envolvimento da Chlamydophila pneumoniae na patogênese da estenose 

aórtica calcificada foi reportado, e esse micro-organismo parece estar relacionado com 

aumento do risco para desenvolvimento da doença [5,6]. 

A detecção de bactérias orais em tecido valvar também já foi investigada por alguns 

autores, através de exames moleculares, a fim de elucidar os mecanismos diretos que podem 

ligar as doenças bucais com as cardiovasculares, sendo a invasão e a sobrevivência dessas 

bactérias na corrente sanguínea, provavelmente, um dos fatores iniciadores de eventos 

biológicos que justificam essa associação [7–9]. Infelizmente, há escassos trabalhos na 

literatura, como o de Lehtiniemi et al. [10], que incluem também a investigação de bactérias 

em tecido cardíaco humano sadio. 

Mais recentemente, estudo realizado por este grupo de pesquisa, Oliveira et al. [11], 

reportou a presença de bactérias orais em valvas cardíacas. Streptococcus mutans foi 

identificado em diferentes alterações valvares, sugerindo-se que bactérias cariogênicas 

também podem estar relacionadas com as alterações cardiovasculares. Avaliação da condição 

de saúde bucal revelou elevada experiência de cárie e a análise molecular da placa dental 

permitiu observar alta frequência de bactérias cariogênicas na cavidade oral dos pacientes.  

Análise molecular por Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) em tempo real tem 

sido usada na maior parte dos estudos, pois mostra alta sensibilidade na detecção de bactérias 

em amostras bucais e cardiovasculares, mesmo em baixas concentrações [12]. Diversos 

autores, como Fiehn et al. [13], questionam a viabilidade dos micro-organismos encontrados 

por esse método. 
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Outras metodologias para identificação de bactérias podem ser utilizadas. A 

visualização microscópica de patógenos em valvopatias e sua associação com alterações 

histopatológicas podem fornecer mais evidências da participação de micro-organismos na 

etiopatogênese e/ou progressão dessas doenças. A detecção de bactérias em amostras 

teciduais pode ser realizada através da técnica de histoquímica, com utilização de coloração 

de Giemsa [14], ou através de imuno-histoquímica, por exemplo [15,16]. No entanto, a 

utilização dessas metodologias, associadas ou não, tem sido pouco estudadas.  

Considerando os achados laboratoriais existentes de citotoxicidade cardiovascular de 

bactérias colonizadoras da cavidade oral [17,18], é pertinente considerar que bactérias 

cariogênicas e periodontopatogênicas, já encontradas em tecido cardiovascular, possam ter 

influência na progressão de doenças cardiovasculares. Portanto, o presente estudo teve o 

propósito de realizar análises molecular e imuno-histoquímica de patógenos orais, em tecido 

valvar humano sadio e na estenose aórtica calcificada, além de um estudo histomorfológico 

das amostras valvares.  

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Aspectos Éticos 

 

De acordo com a resolução CNS 466/12 que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de seres 

humanos da Universidade Federal do Ceará (CAAE: 45319615.9.0000.5054) e da Perícia 

Forense do Estado do Ceará (CAAE: 25663514.4.0000.5054)(Anexo B).  

 
Universo da Pesquisa 
 

A amostra foi constituída de pacientes com estenose aórtica calcificada com 

necessidade de cirurgia cardiovascular no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e 

Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Messejana), Fortaleza, Ceará, durante o período 

de março a setembro de 2012; e indivíduos submetidos ao procedimento de necropsia na 

Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), Fortaleza, Ceará, durante o período de 

dezembro de 2014 a setembro de 2015. 

Foram incluídos na pesquisa pacientes diagnosticados com estenose aórtica calcificada 

e agendados para cirurgia cardíaca de troca valvar. Pacientes com histórico de febre reumática 

e com endocardite infecciosa foram excluídos do estudo.  
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Para os indivíduos submetidos ao procedimento de necropsia, como critérios de 

inclusão, foram considerados aqueles com até 25 anos de idade, saudáveis e que morreram 

por morte violenta. Posteriores análises macroscópica e microscópica confirmaram ausência 

de doença valvar.  

 
Exame oral e coleta das amostras 

 
Em um primeiro momento, previamente à cirurgia cardiovascular, dois avaliadores 

devidamente calibrados (variação de Kappa 0.80 a 0.97) realizaram exames bucais dos 

pacientes no leito, para avaliação de histórico de cárie e doença periodontal, utilizando os 

índices CPO-D e PSR (Apêndice A), respectivamente. Apenas um exame periodontal não 

pôde ser realizado, devido à debilidade do paciente.  

Para pacientes dentados, no momento do exame oral, amostras de placa supragengival 

foram obtidas das faces vestibular e mesial de todos os dentes presentes, utilizando curetas 

Gracey e cones de papel absorvente estéreis. Para os pacientes desdentados, amostras de 

biofilme dental foram coletadas friccionando-se cones de papel estéreis na saliva e mucosa 

jugal, rebordo alveolar, língua e palato. Amostras de placa subgengival também foram 

adquiridas de pacientes dentados, após a remoção da placa supragengival, com cone de papel 

absorvente estéril inserido na bolsa periodontal de maior profundidade, por dez segundos. As 

amostras foram armazenadas em recipiente estéril, contendo tampão fosfato salino (PBS) a -

200C, para posterior análise molecular [11,19]. 

As valvas cardíacas foram coletadas de maneira asséptica pelo pesquisador, com o 

auxílio do cirurgião cardíaco, durante o procedimento cirúrgico de troca valvar, e 

armazenadas em recipiente estéril. Fragmento menor excisado da área central da válvula foi 

acondicionado em eppendorf estéril contendo PBS, armazenado em temperatura de – 20oC, 

para posterior análise através de PCR em tempo real [11]. Fragmento maior remanescente foi 

armazenado em formol neutro a 10% para as análises histológica (Hematoxilina/eosina-HE), 

histoquímica (Giemsa) e imuno-histoquímica (técnica da estreptavidina-biotina-peroxidase).  

Folhetos de valva aórtica provenientes de cinco cadáveres submetidos a necropsia 

foram obtidos de maneira asséptica até dez horas após o óbito, na Perícia Forense do Estado 

do Ceará (PEFOCE), sendo uma parte acondicionada em eppendorf estéril contendo PBS, 

armazenado em temperatura de – 20oC, para análise através de PCR em tempo real [11], e a 

outra mantida em formol neutro a 10% para avaliações histológica (Hematoxilina/eosina-HE), 

histoquímica (Giemsa) e imuno-histoquímica (técnica da estreptavidina-biotina-peroxidase).  
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Identificação de bactérias orais por PCR em tempo real 
 

Extração de DNA e análise molecular por PCR em tempo real foram realizadas no 

Laboratório de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará (Fortaleza, Brasil) e nos 

Laboratórios de Citogenética Humana e de Genética Humana e Médica da Universidade 

Federal do Pará (Belém, Brasil).  

Placa dental e valvas cardíacas (aproximadamente 30 mg) foram transferidas para 

tubos de plástico estéreis de 2,0 ml com suspensão tampão, mantendo manipulação asséptica 

e, posteriormente, homogeneizadas. Protocolo padrão para extração de DNA utilizando 

proteinase K e brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) para remoção de polissacarídeos 

complexos foi realizado [20]. 

As amostras de DNA extraídas foram submetidas à PCR em tempo real, para avaliar + 

(presença) ou - (ausência) de DNA bacteriano de quatro diferentes espécies: Streptococcus 

mutans (S. mutans), Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), Prevotella intermedia (P. 

intermedia) e Treponema denticola (T. denticola) (Tabela 1). Primers e sondas foram 

confeccionados comercialmente, considerando a região 16S do DNA ribossomal bacteriano 

(Life Technologies®, Foster City, CA, USA)(Tabela 1).  

Os Primers foram testados através do programa BLASTN 2.5.1 obtido do servidor 

National Center for Biotechnology Information (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). A 

similaridade da sequência obtida foi de 99% para a cepa de S. mutans do banco de dados 

GenBank utilizado como referência. 

Para realização da PCR em tempo real, acrescentou-se 1 µL de DNA genômico a 8 µL 

de TaqMan Universal PCR Master Mix (Life Technologies®, Foster City, CA, USA), 0,35 µL 

de primer e 3,15 µL de água. O volume final de 14 µL foi obtido com a adição de Internal 

PCR Control (IPC)(1 µL) e IPC DNA (0,5 µL) utilizado como controle interno da reação. 

Amplificação foi realizada em termociclador 7500 Real-Time PCR System (Life 

Technologies®, Foster City, CA, USA). O DNA bacteriano foi substituído por água, para 

obtenção de controle negativo da reação. O protocolo da PCR, em tempo real, consistiu o 

passo inicial de desnaturação a 950C por dez minutos, seguido por 40 ciclos a 950C por 15 

segundos e 600C por um minuto [11].  
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Análises Histológica e Histoquímica 
 

Fragmento maior do tecido valvar coletado, armazenado no formol neutro, foi 

emblocado em parafina para a confecção de lâminas para avaliação histológica e reações de 

histoquímica e imuno-histoquímica.  

Para análise histomorfológica das valvas cardíacas, os blocos incluídos em parafina 

foram cortados em espessura de 3 µm e corados pela hematoxilina/eosina [21]. O estudo 

microscópico (Olympus CX 41, Olympus®, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan) foi realizado por um 

patologista oral (A.P.N.N.A.), registrando + (presença) e - (ausência) de áreas de calcificação, 

fibrose, degeneração mixoide, cristais de colesterol, inflamação e hemorragia [22,23].  

Avaliou-se também + (presença) ou - (ausência) de Streptococcus nas amostras por 

meio de método histoquímico, por coloração de Giemsa. Secções histológicas foram 

desparafinizadas com xilol e hidratadas com álcool em diversas concentrações (do absoluto ao 

álcool 70%). Os cortes foram lavados em água corrente para retirar o excesso de álcool. 

Corante de Giemsa a 10% foi colocado sobre as lâminas durante 30 minutos, em temperatura 

ambiente. O excesso do corante foi retirado em água corrente. As lâminas foram colocadas 

para secar em estufa a 600C durante cinco minutos. Por fim, as lâminas foram montadas com 

resina sintética. 

 

Análise Imuno-histoquímica 
 

A reação de imuno-histoquímica foi realizada através da técnica da estreptavidina-

biotina-peroxidase [24], em lâminas silanizadas com cortes histológicos de 3 µm de 

espessura. O anticorpo primário Anti-S.mutans (1:100, ab31181, Abcam Inc., Cambridge, 

MA, USA) foi utilizado. As lâminas foram incubadas em estufa a 70ºC por três horas e, após 

este período, foram desparafinizadas em xilol e gradiente de álcool. Foi realizada a 

recuperação antigênica com ácido cítrico, em micro-ondas (um ciclo de 12 minutos, contado a 

partir da ebulição, em potência máxima). Após bloqueio da atividade endógena da peroxidase 

(solução aquosa de H2O2 a 10 V), foi incubado o anticorpo primário na titulação de 1:100, por 

12 horas a 4oC em câmara úmida. Foi adicionado o anticorpo secundário biotinilado seguido 

do complexo estreptavidina-biotina-peroxidase, sendo revelado com o cromógeno 

diaminobenzidina (DAB) (Sigma Co., S. Louis, MO, USA)  tendo o peróxido de hidrogênio 

como substrato. Após a revelação, as lâminas foram contracoradas com hematoxilina de 

Harrys. Como controle negativo, foi omitido o anticorpo primário, não sendo evidenciada 
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nenhuma marcação nos casos avaliados. Como controle positivo, foi utilizado fragmento de 

tecido gengival humano inflamado em íntima relação com extensa cavidade de cárie 

contaminada com biofilme dental. 

 

Análise Estatística 
 

Para tabulação dos dados, foram utilizados os softwares Microsoft Word e Microsoft 

Excel para Mac OS X. As variáveis qualitativas nominais foram expressas como frequência 

absoluta (frequência relativa). Os dados quantitativos foram expressos em forma de 

média±EPM. 

 

RESULTADOS 

 

 Um total de dezenove amostras bucais (placa dental) e dez cardiovasculares (valvas) 

foram coletadas de dez pacientes com estenose aórtica calcificada, sendo a média de idade de 

57,4±10.3 anos. O número de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) foi de 25,6±6,7. 

Perfis demográfico e odontológico estão contidos na Tabela 2.  

 Análise molecular por PCR em tempo real das amostras de placa dental de pacientes 

dentados e desdentados com estenose aórtica calcificada revelou frequência maior de 

Streptococcus mutans e Prevotella intermedia (variando entre 90% e 100%), enquanto 

Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola estiveram presentes em menor número de 

amostras bucais (variando entre 10% e 67%) (Tabela 3).  

Quando avaliada a presença das bactérias orais nas valvas cardíacas por PCR em 

tempo real de pacientes com doença cardiovascular, o S. mutans foi encontrado em 80% 

(8/10) das amostras de estenose aórtica calcificada, enquanto P. Intermedia, T. denticola e P. 

gingivalis não foram identificadas (Tabela 3). A avaliação imuno-histoquímica foi 

concordante com os achados moleculares e também demonstrou o Streptococcus mutans em 

80% (8/10) das amostras (Tabela 4) (Figura 5). 

Estreptococos foram identificados em todas as amostras de estenose aórtica 

calcificada, através de análise histoquímica (Giemsa). Áreas de calcificação e de fibrose,  

degeneração mixoide, além de células inflamatórias, estiveram presentes em 100% das valvas 

analisadas, sendo a maior parte delas sítios de colonização bacteriana (Tabelas 5 e 6) (Figuras 

1, 2, 3 e 4).  
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Quando avaliada a presença de bactérias orais nos espécimes de valvas sadias por PCR 

em tempo real, o S. mutans foi encontrado em quatro das cinco amostras (80%), enquanto P. 

Intermedia, T. denticola e P. gingivalis não foram identificadas (Tabela 3). As reações 

histoquímica e imuno-histoquímica mostraram-se negativas para a pesquisa de Streptococcus 

e S. mutans, respectivamente.  

 

DISCUSSÃO 

 

A estenose aórtica calcificada se trata de um processo com etiopatogênese 

multifatorial caracterizada por disfunção endotelial, infiltração de lipoproteínas, inflamação 

crônica, angiogênese e calcificação [25]. Hipertensão, tabagismo, diabetes mellitus e 

síndrome metabólica têm sido associados ao desenvolvimento da valvulopatia, mas nem todos 

os pacientes que possuem esses fatores de risco têm a doença ou vice-versa [26], o que leva a 

crer que outros fatores possam estar envolvidos no seu desenvolvimento. 

Bactérias cariogênicas e periodontopatogênicas, como Streptococcus mutans, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Porphyromonas gingivalis, já foram investigadas e 

detectadas previamente, com frequência variável, em amostras de valvas cardíacas doentes e 

placas ateroscleróticas [8,10,12,13,19,27]. Análise molecular por Reação em Cadeia de 

Polimerase (PCR) foi a metodologia de escolha em muitos desses estudos. O método tem 

demonstrado alta sensibilidade e eficácia em detectar DNA bacteriano em tecido 

cardiovascular, mesmo quando em pouca quantidade [28–30]. 

Na atual pesquisa, uma expressiva taxa de detecção de Streptococcus mutans foi 

observada na estenose aórtica calcificada, corroborando com os achados de Nakano et al. [8]. 

Essa elevada frequência de Streptococcus mutans em tecido cardiovascular pode ser devido à 

alta detecção do micro-organismo na cavidade oral de pacientes dentados e também 

desdentados. Segundo Welch et al. [31], apesar de o Streptococcus mutans pertencer ao 

gênero de bactérias mais abundante na placa dental supragengival, sua frequência de detecção 

em outros sítios da cavidade oral (tecido mole) pode ser maior do que em sítios dentários. 

Avaliação do histórico de cárie dentária através do índice CPO-D revelou alto 

percentual de perda dentária devido à cárie nos pacientes com doença valvar, tendo estudos 

epidemiológicos já demostrado que a ausência de dentes pode ser um fator de risco associado 

a diversas doenças cardiovasculares, incluindo a estenose da valva aórtica [32,33]. CPO-D 

trata-se de um índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo usado 

para avaliar a prevalência de cárie dentária baseado na quantidade de dentes cariados, 
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perdidos e obturados. O Sistema Internacional de Avaliação e Detecção de Cárie (ICDAS) 

constitui outro método disponível para detecção de cárie, mas não foi utilizado pelo presente 

estudo devido à necessidade de profilaxia dentária prévia ao exame e ao uso de ar 

comprimido para investigação da doença até mesmo em estágio precoce [34]. Os exames 

bucais foram realizados no leito hospitalar. 

É importante destacar que alguns pesquisadores, como Fiehn et al. [13] questionaram 

a viabilidade das bactérias encontradas pelo método PCR em tempo real em doenças 

cardiovasculares, alegando que a análise molecular detectaria também fragmentos de bactéria 

e micro-organismos não viáveis que teriam sido aprisionadas por um processo patológico já 

existente.  

Diferentemente de trabalhos similares na literatura [8,19,35], amostras de tecido sadio 

provenientes de pacientes sem doença cardíaca também foram incluídas para análise no 

presente estudo e Streptococcus mutans foi identificado. S.mutans pertence ao gênero 

Streptococcus, é caracterizado por bactérias gram-positivas com formato esférico e está 

associado à etiologia da cárie dentária [36]. 

De acordo com Rovery et al. [37], o DNA bacteriano pode persistir em tecido 

cardíaco mesmo quando a cultura bacteriana é negativa, podendo ser amplificado através de 

PCR por longos períodos, após a bactéria tornar-se inativa. Os mesmos autores identificaram 

que o material genético de Streptoccocus sp. persiste em amostras de valvas cardíacas com 

histórico de endocardite infecciosa por mais tempo que outras bactérias. Portanto, acredita-se 

que o micro-organismo cariogênico identificado em amostras de valvas sadias no presente 

trabalho corresponda ao DNA de S.mutans que se tornou não viável, diante de um ambiente 

desfavorável, após alcançar esses sítios através de bacteremia.   

Escassos estudos reportam análise de patógenos orais em tecidos sadios provenientes 

de indivíduos submetidos a necropsia. Lehtiniemi et al. [10] pesquisaram, através de PCR de 

amplo espectro, a presença de DNA de bactérias orais em amostras de artérias carótidas de 

pacientes sem doença arterial coronariana obtidas através de necropsia. Os autores 

identificaram diversas bactérias orais, incluindo Streptococcus salivarius, Lactobacillus sp., 

Actinomyces odontolyticus e Micrococcus sp., sugerindo a possibilidade de colonização 

extrabucal. 

Apesar de a identificação de bactérias orais em amostras de estenose aórtica 

calcificante não descartar a possibilidade de aprisionamento destas em doença já existente, 

muitos autores consideram improvável que essas bactérias sejam inofensivas e propõem que a 

presença delas possa sim estar associada à doença valvar [8].  
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A repetida disseminação de patógenos orais no sangue por meio de infecções pulpares, 

modificações vasculares por doença periodontal, traumatismos dentários, tratamento 

odontológico, práticas diárias de higiene oral e ulcerações em tecidos moles é um dos fatores 

que justificam a presença desses micro-organismos em sítios distantes [38–40]. 

Nos últimos anos, estudos experimentais têm reportado o potencial dos Streptococcus 

mutans em modificar a expressão de certos genes e proteínas ao responderem a componentes 

do plasma, conferindo vantagens na circulação [41]. Alves et al. [42], por exemplo, reportaram 

a capacidade que esse micro-organismo tem de regular a resposta imunológica do hospedeiro. 

Jung et al. [43] descreveram o papel da AtlA, uma proteína de ligação à fibronectina, na 

resistência do Streptococcus mutans à fagocitose e na sobrevivência na corrente sanguínea. 

A identificação de estruturas de superfície da bactéria, como as proteínas P1, WapA, 

GtfB, GtfC, GtfD, Cnm e Cbm, também é importante para o entendimento das etapas que 

podem favorecer a ancoragem desse patógeno nas amostras cardiovasculares, com subsequente 

invasão da célula endotelial, indução de inflamação (produção de citocinas), agregação 

plaquetária e formação de células espumosas [44,45]. 

A bactéria Chlamydophila pneumoniae, a maior causadora de pneumonias, já foi 

relacionada à estenose aórtica calcificada [6], mas, apesar da associação, ainda não parecem 

claros os mecanismos que explicam a participação desse micro-organismo na patogênese da 

doença. Lesão ao endotélio vascular já foi sugerida como o evento-chave desse processo [46]. 

Vale salientar que já foi demonstrado o potencial de algumas bactérias orais em causar dano ao 

endotélio vascular e estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias em células e tecidos 

infectados [17,47].  

Remodelação fibro-calcificante trata-se de um processo associado à patogênese da 

estenose aórtica calcificante. Células osteoblásticas, através de um processo altamente 

regulado, coordenam a deposição de uma matriz mineral bem organizada conhecida como 

hidroxiapatita [3]. Similarmente, superfícies de hidroxiapatita estão presentes nos dentes e são 

inicialmente colonizadas por uma comunidade mista na formação da placa dental, na qual 

Streptococcus são prevalentes. Considerando que, na cárie dentária, os Streptococcus 

localizam-se em um ambiente rico em oxigênio [31], com o pH ácido e interagindo com outras 

bactérias [48], é possível sugerir que o ambiente tecidual na estenose aórtica calcificada 

composto por inflamação, calcificação e, possivelmente, outros gêneros e espécies de 

bactérias, possa ser favorável à colonização extrabucal do S. mutans e, talvez, determinante em 

estabelecer a virulência e a patogenicidade. Por outro lado, já foi reportado por Woong et al. 

[49] que fatores de virulência do  S. mutans, como ácido lipoteicoico (ALT), podem estimular 
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receptores Toll-like do tipo 2 (TLR2) e induzir a produção de mediadores inflamatórios por 

macrófagos.  

Na presente pesquisa, as demais bactérias estudadas, como P. Intermedia, T. denticola 

e P. gingivalis, não foram encontradas após análise molecular de valvas doentes e sadias. Esse 

achado pode ter relação com a menor prevalência dessas bactérias na placa dental dos 

pacientes com estenose valvar. Rafaelli et al. [50], após avaliarem a presença de bactérias 

periodontopatogênicas em 19 amostras de estenose aórtica calcificada, atribuíram a não 

identificação desses micro-organismos no tecido cardiovascular à alta pressão sanguínea 

existente na valva aórtica, o que pode ter dificultado a adesão e a proliferação dessas bactérias. 

Oliveira et al. [11] estudaram, através de análise molecular, a presença de bactérias orais em 

tecido valvar e não evidenciaram a presença de bactérias associadas à doença periodontal em 

valvas aórticas, dados concordantes com os de Rafaelli et al. [50]. 

Diante dos questionamentos sobre a contribuição de bactérias orais para a progressão 

da estenose aórtica calcificada e a identificação de S. mutans em amostras doentes e sadias, os 

autores do atual trabalho utilizaram outras metodologias para identificação dessas bactérias: 

coloração de Giemsa [14] e reação de imuno-histoquímica [15,16].  

Nesta pesquisa, alterações teciduais foram identificadas em todas as amostras de 

estenose aórtica calcificada através da análise histológica; e estudo imunohistoquímico, 

também, confirmou a presença do Streptococcus mutans nessas regiões.  

Este é o primeiro estudo que pesquisa a presença de S. mutans em valvas cardíacas 

através de imuno-histoquímica e a imunoexpressão para essa bactéria e/ou seus antígenos foi 

visualizada em todas as amostras de estenose aórtica calcificada positivas para S. mutans, por 

meio da análise molecular. Além disso, nessas amostras, células fagocitárias também se 

apresentaram imunorreativas para S. mutans. Diversos micro-organismos têm o potencial de 

infectar células humanas, sendo a investigação de patógenos em macrófagos ferramenta 

importante para o diagnóstico em algumas doenças, como por exemplo, na Leishmaniose, 

através da detecção dos amastigotas da Leishmania donovani ou mesmo de antígenos 

degradados [51]. Esses antígenos podem ser detectados no espaço extracelular ou no interior 

de macrófagos espumosos. 

Pierre et al. [6] já reportaram, através de análise por imuno-histoquímica, identificação 

de Chlamydophila pneumoniae na estenose aórtica calcificada. A alta densidade desse micro-

organismo e a presença de áreas de fibrose/calcificação parecem mostrar associação. A 

visualização microscópica de patógenos nessas áreas, pôde sugerir o seu envolvimento na 

exacerbação dessas características histológicas. 
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Todas as amostras de valvas sadias S. mutans positivas na PCR em tempo real, por 

outro lado, foram negativas para o S. mutans, demonstrando a diferença de sensibilidade das 

técnicas. Esse achado reforça a hipótese de que, nas amostras sadias, existia pouca quantidade 

de DNA bacteriano, detectável apenas pela técnica mais sensível.  

A utilização de histoquímica para identificar bactérias orais em tecidos 

cardiovasculares tem sido pouco realizada. Thawait et al. [52] utilizaram coloração de gram 

para identificar bactérias em suspeita de aneurisma infeccioso. A coloração revelou infiltrado 

de cocos gram positivos e a cultura confirmou tratar-se de Streptococcus do grupo B. Porém, 

a técnica de coloração de Giemsa para identificação de bactérias em tecidos valvares, até o 

momento, não foi relatada. 

A coloração de Giemsa possibilita a visualização de bactérias e sua classificação de 

acordo com suas características morfológicas. Portanto, os cocos são classificados como 

diplococos, estafilococos ou estreptococos [53]. Essa reação histoquímica foi realizada nas 

amostras de valvas cardíacas e confirmou a presença de Streptococcus dispostos em cadeia 

com morfologia aparentemente preservada em áreas de fibrose, calcificação, degeneração 

mixoide, core lipídico/cristais de colesterol e inflamação na estenose aórtica calcificada. Não 

se pode afirmar categoricamente se estas bactérias estão com sua função ativa. No entanto, a 

nítida presença de cocos íntegros dispostos em forma de cordões no tecido valvar nos permite 

sugerir a viabilidade desses patógenos. Nenhuma bactéria foi visualizada em amostras de 

valvas sadias através desse método. 

Finalmente, no presente estudo, grande parte das amostras sadias e doentes 

apresentaram DNA de S. mutans na análise molecular, no entanto as valvas sadias foram 

negativas tanto para pesquisa de bactérias através de coloração de Giemsa como para S. 

mutans através de imuno-histoquímica. Ressalta-se que a visualização macroscópica de 

Estreptococos ocorreu em áreas do tecido valvar que apresentavam alterações próprias da 

estenose aórtica calcificada, podendo sugerir algum grau de envolvimento na evolução das 

características histológicas. 

 

CONCLUSÕES 

A presença de Streptococcus mutans na placa dental, nas valvas sadias e na estenose 

aórtica calcificada demonstra a possibilidade de colonização desse micro-organismo em sítios 

extrabucais. Além disso, estudos histomorfológico e imuno-histoquímico mostraram a 
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presença desse micro-organismo apenas na estenose aórtica calcificada, podendo ser 

hipotetizada a maior densidade do patógeno na doença, em áreas de alterações teciduais.  
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TABELAS 

 

Tabela 1: Lista de primers e sondas confeccionados para identificação de diferentes micro-
organismos orais em placa dental e valvas cardíacas, Fortaleza-CE, Brasil, 2017. 
 

Micro-organismos                       Primer/Sonda TaqMan (sequencia 5’-3’) 
S. mutans  

Foward GGCTCTCTGGTCTGTCACTGA 

Reverse TCGTTTACGGCGTGGACTAC 

Sonda FAM-CACGCTTTCGAGCCTC-NFQ 

P. intermedia  

Foward AGATATCATGACGAACTCCGATTGC 

Reverse CGAGCTTAAGCGTCAGTAACACT 

Sonda FAM-CCGTACGCTGCCTTC-NFQ 

P. gingivalis  

Foward AACACGTCCGCCAACAGA 

Reverse CTATCCTTGTCCTTGACGGTGTAG 

Sonda FAM-CCCCTCCTGCAGATCT-NFQ 

T. denticola  

Foward TCCTTCTGTTCTTTCCTGAAACTCTTTT 

Reverse GGGATTCGAACCCCTGACCTA 

Sonda FAM-CAAAGCCGCCGCTCTA-NFQ 
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Tabela 2: Perfis demográfico e odontológico de pacientes com estenose aórtica calcificada. 

Fortaleza-CE, Brasil, 2017.  

CPO-D, dentes cariados, perdidos e obturados; PSR, registro periodontal simplificado. Dados 

quantitativos expressos em forma de “Média±SD (mínima-máxima)”. Dados qualitativos 

expressos em forma de “n (%)”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Amostras 
Demográficas  10 pacientes 
Idade 57,4± 10,3 (42-71) 
Sexo  
Masculino 8 (80,0) 
Feminino 2 (20,0) 
Perfil Odontológico 10 pacientes/320 dentes/60 sextantes 
CPO-D 
Dentes Hígidos                           
Dentes Cariados 
Dentes Restaurados 
Dentes Perdidos  

25,6 ± 6,7 (15-32) 
                             64 (20,0) 

7 (2,1) 
25 (7,8) 

224 (70,0) 
PSR   
Sextantes sadios  3 (5,0) 
Sextantes com sangramento 1 (1,6) 
Sextantes com cálculo 4 (6,6) 
Sextantes com Bolsa 4-5mm 3 (5,0) 
Sextantes  com Bolsa >6mm 8 (13,3) 
Sextantes excluídos (≤1 dente) 35 (58,3) 
Informações perdidas    6 (10,0) 
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Tabela 3: Análise molecular por PCR em tempo real de bactérias orais em amostras de placa 

dental e valvas cardíacas, Fortaleza-CE, Brasil, 2017.  

 

Indivíduos com doença cardiovascular 

Paciente Sm Pi Pg Td 
SUP SUB V SUP SUB V SUP SUB V SUP SUB V 

01 + + + + + - - + - - - - 

  02* + Ø - + Ø - - Ø - + Ø - 

  03* + Ø + + Ø - - Ø - - Ø - 

     04    + + + + + - + - - + - - 

  05* + Ø + + Ø - - Ø - + Ø - 

06 + + + + + - - - - + + - 

07 + + - + + - - + - - + - 

08 + + + + + - - - - + + - 

  09* + Ø + + Ø - - Ø - + Ø - 

10 + + + + - - - + - - + - 

N% 100,0 100,0 80,0 100,0 83,0 0,0 10,0 50,0 0,0 60,0 67,0 0,0 

Indivíduos submetidos a necropsia 

01 Ø Ø - Ø Ø - Ø Ø - Ø Ø - 

     02 Ø Ø + Ø Ø - Ø Ø - Ø Ø - 

     03 Ø Ø + Ø Ø - Ø Ø - Ø Ø - 

     04 Ø Ø + Ø Ø - Ø Ø - Ø Ø - 

     05 Ø Ø + Ø Ø - Ø Ø - Ø Ø - 

N% NA NA 80,0 NA NA 0,0 NA NA 0,0 NA NA 0,0 

 

SUP, placa bacteriana supragengival; SUB, placa bacteriana subgengival; V, amostra valvar; 
Sm, Streptococcus mutans; Pi, Prevotella intermedia; Pg, Porphyromonas gingivalis; Td, 
Treponema denticola. +, presente; -, ausente; NA- Não se aplica. 
* Pacientes desdentados. ø Não possuem amostra de placa bacteriana.  
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Tabela 4: Análise de Streptococcus mutans por imuno-histoquímica em valvas aórticas com 

estenose, Fortaleza-CE, Brasil, 2017. 

 
Amostras S. mutans 

1 + 

  2* - 

3 + 

4 + 

5 + 

6 + 

  7* - 

8 + 

9 + 

10 + 

N (%) 8 (80,0) 

 
+, Presença da bactéria; -, Ausência da bactéria;  
* Amostras negativas para S. mutans na análise molecular (PCR em tempo real). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

Tabela 5: Caracterização histológica de válvulas aórticas com estenose, Fortaleza-CE, Brasil, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    +, presença; -, ausência

Amostras Calcificação Tecido 
Fibroso 

Degeneração 
Mixóide Hemorragia 

Core 
Lipídico/Fendas de 

Cristais de 
Colesterol 

Células 
Inflamatórias 

1 + + + - + + 

2 + + + + + + 

3 + + + + - + 

4 + + + + - + 

5 + + + + + + 

6 + + + - + + 

7 + + + + + + 

8 + + + + + + 

9 + + + + + + 

10 + + + + + + 

N (%) 10 (100,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 8 (80,0) 8 (80,0) 10 (100,0) 
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Tabela 6: Análise bacteriana por área de caracterização histológica em válvulas aórticas com 

estenose (coloração Giemsa), Fortaleza-CE, Brasil, 2017. 

 
+, presença de Streptococcus; -, ausência de Streptococcus; A, área ausente 
 

Amostras Calcificação Tecido 
Fibroso 

Degeneração 
Mixóide 

Core 
Lipídico/Fendas 

de Cristais de 
Colesterol 

Células 
Inflamatórias 

1 + + + A + 

2 + + + + + 

3 + + + A - 

4 + + + A - 

5 + + + - + 

6 + + + + + 

7 + + + + - 

8 + + + + + 

9 + + + - - 

10 + + + + + 

N (%) 10 (100,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 5 (71,5) 6 (60,0)  
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Figuras 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Figura 1: a, b, c, d, e. Fotomicrografias de válvulas aórticas mostrando áreas de calcificação, de fibrose, 

de degeneração mixoide, de deposição de lipídios (área em destaque) e de hemorragia (área em 
destaque), respectivamente, HE, 100x (d) e 200x (a), (b), (c), (e). 

a b c 

e 
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Figura 2: Fotomicrografia de válvula aórtica evidenciando Streptococcus (em 

destaque) na área de calcificação, coloração de GIEMSA, 1000x (óleo de 

imersão). 
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Figura 3: Fotomicrografia de válvula aórtica evidenciando Streptococcus 

(em destaque) na área de degeneração mixoide, coloração de GIEMSA, 

1000x (óleo de imersão). 
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Figura 4: Fotomicrografia de válvula aórtica evidenciando Streptococcus (em 

destaque) na área de fibrose, coloração de GIEMSA, 1000x (óleo de imersão). 
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Figura 5: Fotomicrografias evidenciando S. mutans e seus antígenos em tecido gengival inflamado (controle), livre 

(a) e no interior de macrófagos (b). Adicionalmente, Streptococcus mutans formando colônias (c, d) na estenose 

aórtica calcificada, IHQ, 1000x (óleo de imersão). 

a b 

c d 
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3.2 CAPÍTULO 2 

 

EXPRESSÃO DE OSTEOPONTINA, CD61, FIBRINOGÊNIO E MARCADORES 

INFLAMATÓRIOS NA ESTENOSE AÓRTICA CALCIFICADA STREPTOCOCCUS 

MUTANS POSITIVA 
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RESUMO 

 

Diferentes bactérias já foram identificadas em valvas cardíacas. Dentre elas, destaca-se o 

Streptococcus mutans. Considerando que a condição de saúde bucal fornece múltiplas 

oportunidades para repetida disseminação de patógenos orais no sangue, estudos laboratoriais 

têm pesquisado a relação dessa bactéria com a ativação de marcadores inflamatórios e 

trombogênicos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão de Osteopontina, CD61, 

Fibrinogênio e marcadores inflamatórios na estenose aórtica calcificada Streptococcus mutans 

positivo. Estudo imuno-histoquímico (expressão de L-1β, TNF alpha, COX-2, NF-kB, 

Proteína C-Reativa, Osteopontina, Fibrinogênio e CD61) foi realizado em oito amostras de 

estenose aórtica calcificada positivas para Streptococcus mutans através das análises 

molecular e imuno-histoquímica. Cinco valvas aórticas microscopicamente sadias e com 

imunoexpressão negativa para a mesma bactéria foram incluídas no estudo. Marcação imuno-

histoquímica positiva para IL-1β, TNF alpha, COX-2, Fibrinogênio, Proteína C-Reativa e 

Osteopontina foi observada em todas as amostras analisadas de estenose aórtica calcificada 

positivas para Streptococcus mutans, enquanto que imunoexpressão para NF-kB e CD61 foi 

evidenciada em sete (87,5%) e cinco (62,5%) amostras, respectivamente. A reatividade para 

IL-1β, TNF alpha, COX-2, NF-kB, Proteína C-Reativa, Osteopontina e CD 61 não foi 

encontrada nas amostras de valvas aórticas sadias imunonegativas para Streptococcus mutans, 

porém, em algumas, encontrou-se marcação positiva para o Fibrinogênio (60%). No presente 

estudo, a presença de S. mutans aliada a imunoexpressão positiva de marcadores inflamatórios 

(IL-1β, TNF alpha, COX-2, NF-kB e Proteína C-Reativa), trombogênicos (Fibrinogênio e 

CD61) e de Osteopontina, nas áreas microscopicamente alteradas, das valvas doentes, sugere 

provável relação com a estenose aórtica calcificada. No entanto, são necessárias futuras 

investigações no intuito de avaliar a possível associação entre a existência tecidual do S. 

mutans e a síntese de biomarcadores na doença valvar. 

 

Palavras-chave 

Streptococcus mutans, Estenose aórtica calcificada, Imuno-histoquímica, Inflamação, 

Citocinas. 

  

 

 

 



 
 

57 

INTRODUÇÃO 

 

Estenose aórtica calcificada é a terceira doença cardiovascular mais frequente, em 

países desenvolvidos, após a doença arterial coronariana e a hipertensão arterial sistêmica. 

Trata-se de uma doença caracterizada pelo remodelamento fibro-calcificante da valva aórtica, 

acarretando importante prejuízo à motilidade dos folhetos, grave obstrução ao fluxo 

sanguíneo e consequente redução do débito cardíaco.1  

A doença já foi considerada como sendo um quadro degenerativo, advindo com o 

avanço da idade, e causada pelo acúmulo passivo de cálcio na superfície do folheto da valva. 

Todavia, achados clínicos e histopatológicos recentes têm demonstrado que é resultado, de 

fato, de um processo de calcificação ativa que envolve a deposição de lipoproteínas, 

inflamação crônica e diferenciação osteoblástica-like nesses tecidos.2,3  

Ao longo dos anos, têm surgido mais evidências indicando que a inflamação 

desempenha papel importante na patogênese da estenose aórtica calcificada, sendo sua 

atividade e progressão imunomoduladas por mediadores inflamatórios, como IL-1β, TNF 

alpha, NF-kB, COX-2 e IL-6. Inflamação e remodelação fibro-calcificante são processos 

intrinsicamente ligados, e células como macrófagos, mastócitos, linfócitos T CD4+ e CD8+, 

além de células intersticiais da valva, participam do desenvolvimento da doença.1,4 

Hipertensão, tabagismo, diabetes melittus e síndrome metabólica são considerados 

condições mais fortemente relacionadas ao desenvolvimento da estenose aórtica calcificada, 

mas nem todos os pacientes que possuem esses fatores de risco desenvolvem a doença ou 

vice-versa,5 o que leva a crer que outros fatores possam estar envolvidos no seu 

desenvolvimento.   

Mais recentemente, agentes infecciosos foram associados à indução e à manutenção 

do processo inflamatório presentes na estenose aórtica calcificada, e Chlamydophila 

pneumoniae é o micro-organismo mais associado à doença, até então, com presença, 

evidenciada por imuno-histoquímica e relacionada com a intensidade da fibrose e calcificação 

da valva.6 Capacidade de lesão ao endotélio vascular pode ser o evento-chave da participação 

de micro-organismos nesse processo.7 

DNA de bactérias cariogênicas, como o do Streptococcus mutans, também foi 

encontrado na estenose aórtica calcificada, através de exames moleculares mais sensíveis.8,9 

Estudos in vitro e experimentais têm demonstrado o potencial que o Streptococcus mutans 

possui de causar dano ao endotélio vascular e estimular a produção de citocinas pró-

inflamatórias em células e tecidos infectados,10,11 sendo provável a contribuição desse 
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patógeno quando presente no tecido cardiovascular, no comportamento inflamatório da 

doença. 

Portanto, o presente estudo teve o propósito de avaliar, por meio de análise imuno-

histoquímica, a expressão de Osteopontina, CD61, Fibrinogênio e marcadores inflamatórios 

em amostras de estenose aórtica calcificada positivas para Streptococcus mutans.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Aspectos Éticos 

 

De acordo com a resolução CNS 466/12 que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de seres 

humanos da Universidade Federal do Ceará (CAAE: 45319615.9.0000.5054) e Perícia 

Forense do Estado do Ceará (CAAE: 25663514.4.0000.5054)(Anexo B). 

 
Universo da Pesquisa 
  

A população foi constituída de pacientes com estenose aórtica calcificada, com 

necessidade de cirurgia cardiovascular no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e 

no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana), Fortaleza, Ceará, 

durante o período de março a setembro de 2012; e de indivíduos jovens oriundos da Perícia 

Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), Fortaleza, Ceará, durante o período de dezembro de 

2014 a setembro de 2015, submetidos a procedimento de necropsia. 

Foram incluídas no estudo, oito amostras de valvas cardíacas de pacientes com 

estenose aórtica calcificada com imunopositividade para Streptococcus mutans e cinco valvas 

aórticas microscopicamente sadias de indivíduos submetidos a procedimento de necropsia, 

imunonegativas para Streptococcus mutans.  

O micro-organismo cariogênico foi previamente investigado por meio de análises 

molecular e imuno-histoquímica (anti-Streptococcus mutans) (dados não publicados). 

  

Análise Imuno-histoquímica 
 

A reação de imuno-histoquímica foi realizada através da técnica da estreptavidina-

biotina-peroxidase12, em lâminas silanizadas com cortes histológicos de 3 µm de espessura. 

Anticorpos primários Anti-IL-1β (1:100, ab 9787, Abcam Inc., Cambridge, MA, USA), Anti-
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TNF alpha (1:50, ab199013, Abcam Inc., Cambridge, MA, USA), Anti-Cox-2 (1:200, Santa 

Cruz, Finnell Street Dallas, Texas, USA), Anti-NF-kB (1:200, Santa Cruz, Finnell Street 

Dallas, Texas, USA), Anti-Fibrinogênio (1:200, ab34269; Abcam Inc., Cambridge, MA, 

USA), Anti-Proteína C-Reativa (1:50, ab65842, Abcam Inc., Cambridge, MA, USA), Anti-

Osteopontina (1:75, ab69498, Abcam Inc., Cambridge, MA, USA) e Anti-CD61 (1:50, 2F2, 

Cell Marque Corporation, Rocklin, Califórnia, USA) foram utilizados. Para Anti-IL-1β, Anti-

TNF alpha, Anti-Cox-2, Anti-NF-kB, Anti-Fibrinogênio, Anti-Proteína C-Reativa e Anti-

Osteopontina, as lâminas foram incubadas em estufa a 70ºC por três horas e, após esse 

período, foram deparafinizadas em xilol e gradiente de álcool. Foi realizada a recuperação 

antigênica com ácido cítrico, em ambiente de micro-ondas (um ciclo de 12 minutos, contado a 

partir da ebulição, em potência máxima). Após bloqueio da atividade endógena da peroxidase 

(solução aquosa de H2O2 a 10 V), foi incubado o anticorpo primário, por 12 horas a 4oC em 

câmara úmida. Foi adicionado o anticorpo secundário biotinilado seguido do complexo 

estreptavidina-peroxidase e a reação revelada através do cromógeno diaminobenzidina (DAB) 

(Sigma Co., S. Louis, EUA),  tendo o peróxido de hidrogênio como substrato. As lâminas 

foram contracoradas com hematoxilina de Harrys. Para o Anti-CD61, sistema automatizado 

foi utilizado. Foi realizada a recuperação antigênica no equipamento com tampão ER1, 

protocolo ARGOS1. Após bloqueio da atividade endógena da peroxidase, foi incubado o 

anticorpo primário por 30 minutos. Bond Max Novolink foi o sistema de revelação de 

polímero utilizado. 

Como controle negativo, foi omitido o anticorpo primário, não sendo evidenciada 

nenhuma marcação nos casos avaliados. Em todas as reações, controle positivo foi utilizado 

para os marcadores IL-1β, TNF alpha, COX-2 e NF-kB (úlcera em mucosa oral de rato); 

Fibrinogênio e Proteína C-Reativa (fígado de rato); CD-61 (medula óssea humana); e 

Osteopontina (fragmento de fibroma ossificante periférico).  

O estudo microscópico (Olympus CX 41, Olympus®, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan)  foi 

realizado por um patologista oral (A.P.N.N.A.). Imunomarcação tecidual foi avaliada para IL-

1β, TNF alpha, COX-2, Proteína C-Reativa, Fibrinogênio e Osteopontina; e celular 

citoplasmática/nuclear para NF-kB e CD61. Os resultados positivos foram expressos em graus 

de intensidade de marcação, considerando-se leve, moderado e intenso (+ a +++), e em 

extensão de expressão ao longo da amostra (Focal e Difuso). Avaliou-se P (presença) e A 

(ausência) de marcação celular apenas para o Anti-CD6113. 
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Análise Estatística 
 

Para tabulação dos dados, foram utilizados os softwares Microsoft Word e Microsoft 

Excel para Mac OS X. As variáveis qualitativas nominais foram expressas como frequência 

absoluta (frequência relativa).  

 

RESULTADOS 

  

Expressão de marcadores inflamatórios na estenose aórtica calcificada S. mutans positiva 

 

Marcação imuno-histoquímica tecidual positiva para IL-1β, TNF alpha, COX-2 e 

Proteína C-Reativa foi observada em todas as amostras analisadas de estenose aórtica 

calcificada positivas para Streptococcus mutans (100%) (Tabela 1) (Figuras 1 e 2). 

Para o IL-1β e TNF alpha, a extensão da imunomarcação foi difusa (100%), sendo 

predominantemente intensa (acima de 50% das amostras) a marcação no tecido conjuntivo 

fibroso e nas áreas de calcificação. Expressão tecidual para COX-2 e Proteína C-Reativa 

apresentou-se tanto focal (62,5%, ambos) quanto difusa (37,5%, ambos) em diferentes 

espécimes e, quanto ao grau de intensidade de marcação, oscilou entre leve (62,5 e 37.5%, 

respectivamente), moderado (37,5% e 12,5%, respectivamente) e intenso (50%, marcação 

apenas para Proteína C-Reativa) (Tabela 1) (Figuras 1 e 2). 

A positividade celular nuclear e citoplasmática para NF-kB foi observada em parte das 

amostras de estenose aórtica calcificada Streptococcus mutans positivas. Expressão focal para 

NF-kB foi evidenciada em 87,5% dos casos, variando quanto à intensidade de marcação entre 

leve (50%), moderada (25%) e intensa (12,5%) (Tabela 1) (Figura 3). 

 

Expressão de Osteopontina, Fibrinogênio e CD61 na estenose aórtica calcificada S. mutans 

positiva 

 

Marcação tecidual positiva para Osteopontina foi observada em todas as amostras 

analisadas de estenose aórtica calcificada positivas para Streptococcus mutans (100%). A 

extensão de marcação mostrou-se tanto focal (33,4%) quanto difusa (66,6%), em diferentes 

espécimes. O grau de intensidade de marcação variou de moderado (66,6%) a intenso (33,4%) 

(Tabela 1) (Figura 3). 
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Marcação tecidual positiva para Fibrinogênio foi observada em todas as amostras 

analisadas de estenose aórtica calcificada positivas para Streptococcus mutans (100%). A 

intensidade e a extensão de marcação para Fibrinogênio mostrou-se intensa e difusa em 100% 

das amostras, respectivamente (Tabela 1) (Figura 1). 

Agregados de plaquetas (imunomarcação positiva para CD61) foram observados em 

cinco amostras de estenose aórtica calcificada positivas para a bactéria cariogênica, 

correspondendo a 62.5% (Tabela 1) (Figura 3).  

 

Expressão de marcadores inflamatórios, de Osteopontina, Fibrinogênio e CD61 em tecido 

valvar sadio imunonegativo para S. mutans  

 

A imunoexpressão para IL-1β, TNF alpha, COX-2, NF-kB, Proteína C-Reativa, 

Osteopontina e CD61 não foi encontrada nas amostras de valvas aórticas sadias 

imunonegativas para o Streptococcus mutans (Tabela 2) (Figuras 1, 2 e 3). Porém, a 

positividade para o Fibrinogênio apresentou-se positiva focal em três (60%) das cinco 

amostras valvares e variou, quanto ao grau de intensidade de marcação, de moderado (20%) a 

intenso (40%) (Tabela 2).  

 

Expressão de marcadores inflamatórios, de Osteopontina, Fibrinogênio e CD61 na estenose 

aórtica calcificada imunonegativa para S. mutans  (dados não mostrados) 

 

 Apenas duas amostras de estenose aórtica calcificada coletadas mostraram-se 

negativas para S. mutans, por meio das análises molecular e imuno-histoquímica. Marcação 

imuno-histoquímica positiva para IL-1β, TNF alpha, COX-2, NF-kB, Fibrinogênio e 

Osteopontina foi observada nas duas amostras (100%), enquanto a positividade para Proteína 

C-Reativa e CD61 foi observada em parte delas (50%). 

    

DISCUSSÃO 

 

A condição de saúde bucal fornece múltiplas oportunidades para repetida 

disseminação de patógenos orais, no sangue. A capacidade de algumas bactérias em aumentar 

a expressão de certos genes e proteínas pode conferir vantagens de sobrevivência na 

circulação sanguínea e adesão ao tecido cardiovascular.8,14,15 O Streptococcus mutans foi, 

previamente, detectado por este autor (dados não publicados), na quase totalidade de amostras 
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de estenose aórtica calcificada avaliadas através de reação de imuno-histoquímica e estudo 

molecular, evidenciando a presença do micro-organismo cariogênico em um sítio extrabucal.  

Diferentemente do que foi observado em tecido doente, valvas aórticas sadias 

apresentaram-se imunonegativas para o S. mutans, sugerindo que o ambiente tecidual na 

estenose aórtica calcificada que contém inflamação, calcificação e, possivelmente, outros 

gêneros e espécies de micro-organismos, possa ser favorável para a “colonização” e 

determinante em estabelecer a virulência e a patogenicidade da bactéria.  

Nos dias atuais, evidências indicam que a inflamação desempenha papel importante na 

patogênese da estenose aórtica calcificada, assim como na aterosclerose, sendo sua atividade e 

progressão imunomoduladas por mediadores celulares e teciduais. Considerando que nem 

todos os indivíduos que desenvolvem a doença possuem os fatores de risco tradicionais, como 

hipertensão, diabetes melittus e hipercolesterolemia, agentes infecciosos já foram associados a 

alguns desses processos.6 Já foi reportado por Woong et al.16 e Okamoto et al.17 que fatores de 

virulência do S. mutans, como ácido lipoteicoico (ALT) e glucanos insolúveis em água, são 

potenciais indutores de resposta inflamatória local. 

Streptococcus mutans, principal bactéria envolvida na cárie dentária, tem a capacidade 

de invadir células endoteliais aumentando a expressão de moléculas de adesão por essas 

células, evento importante no desenvolvimento de doenças cardiovasculares.11 A subsequente 

infiltração de células inflamatórias secretoras de diversas citocinas em tecido infectado pode 

resultar na formação da fibrose e mineralização na estenose aórtica calcificada.18 

IL-1β é uma importante citocina do sistema imune e atua estimulando células 

fagocíticas mononucleares a aumentar a expressão de moléculas de MHC-II para apoiar a 

função de linfócitos T citotóxicos. TNF alpha é uma potente citocina pró-inflamatória que 

inicia uma cascata de citocinas e aumenta a permeabilidade vascular, o que recruta 

macrófagos e neutrófilos ao sítio de infecção.19 

 Quando se considera que essas citocinas podem ter a sua produção aumentada em 

células e tecidos infectados pelo Streptococcus mutans, como reportado por Kim et al.19, 

através da ativação de NF-kB, sugere-se que a marcação imunohistoquímica de IL-1β, TNF 

alpha e NF-kB apresentada pelas amostras de estenose aórtica calcificada, avaliadas no 

presente estudo, pode ter recebido influência da presença do S. mutans.   

Vale ressaltar que tanto o IL-1β secretado por monócitos-macrófagos (células 

inflamatórias envolvidas no processo de doença da estenose aórtica calcificada) quanto o TNF 

alpha também promovem a ativação das células intersticiais da valva e induzem a expressão 

de fosfatase alcalina, favorecendo a mineralização na estenose aórtica calcificada.18 
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Na literatura, reporta-se que espécimes de lipídios oxidados sejam a principal fonte de 

inflamação na estenose aórtica calcificada, importantes na ativação de receptores Toll-like 

(TLRs). TLR2 e TLR4 são expressos pelas células intersticiais da valva e, quando 

estimuladas, essas células podem adquirir um fenótipo osteogênico, apresentando-se 

responsáveis pela deposição da matriz de hidroxiapatita (calcificação) da valva.20  

Levando-se em conta que TLR2 e TLR4 são os mais importantes receptores de 

reconhecimento bacteriano na resposta imune inata e, também, podem ser ativados na 

infecção por Streptococcus mutans, a partir de proteínas de membrana e/ou polissacarídeos 

complexos produzidos pelo micro-organismo16,21, na pesquisa atual, a presença da bactéria 

nas valvas doentes pode ter contribuído para a imunopositividade encontrada para a 

Osteopontina.  

A Osteopontina é uma proteína não-colagenosa associada à formação de osso e 

mineralização que se liga fortemente ao cálcio e à hidroxiapatita.22 Está diretamente 

relacionada ao processo de calcificação ectópica secundária à inflamação que ocorre em 

estágios tardios da estenose aórtica calcificante, portanto essa proteína é um marcador 

importante para algumas doenças cardiovasculares.23 

Células intersticiais da valva também podem adquirir fenótipo osteogênico na 

presença de Cicloxigenase-2 (COX-2). Essa proteína tem um papel fundamental na síntese de 

prostaglandina.24 Todas as amostras de estenose aórtica calcificada, neste estudo, 

apresentaram expressão positiva para esse marcador, fortalecendo a contribuição do processo 

inflamatório para o desenvolvimento de áreas mineralizadas na estenose aórtica. Não tem sido 

estudada ainda a relação entre o Streptococcus mutans e a expressão desse mediador 

inflamatório, sendo importante investigar essa associação em estudos laboratoriais futuros. 

A positividade tecidual para Proteína C-Reativa vista nesses resultados sugere, ainda, 

a provável participação desse mediador na patogênese da estenose aórtica calcificante. 

Proteína C-Reativa é um marcador inflamatório amplamente estudado em pacientes com 

doença arterial coronariana e tem se tornado uma referência para outras doenças 

cardiovasculares.25 Elevados níveis sanguíneos de Proteína C-Reativa já foram relacionados à 

experiência prévia de cárie dentária26 e, principalmente, doença periodontal.27 Histórico de 

cárie dentária (índice CPO-D igual a 25,6±6,7) e doença periodontal (dados não publicados) 

apresentado pelos pacientes com doença cardiovascular doadores das amostras valvares para 

este estudo pode ter importante relação com a significativa expressão tecidual desse marcador. 

O papel da coagulação na patogênese da estenose aórtica calcificada é ainda 

desconhecido. A imunoexpressão difusa e intensa para o Fibrinogênio, encontrada nas valvas 
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estudadas, e a presença de agregados de plaquetas hipotetizam a potencial participação de 

fatores trombogênicos no desenvolvimento da doença.  

O Fibrinogênio plasmático é um importante componente da cascata de coagulação. 

Evidências de estudos epidemiológicos sugerem que níveis elevados de Fibrinogênio 

plasmático estão associados com aumento de risco de desordens cardiovasculares. O 

Fibrinogênio eleva a degranulação de plaquetas e a expressão de moléculas de adesão pelas 

células endoteliais, apresentando-se como um importante mediador de interação célula-célula, 

adesão e inflamação.28 No presente estudo, espécimes cardiovasculares sadios provenientes de 

necropsia também apresentaram imunomarcação positiva para o Fibrinogênio, concordantes 

com os achados de Smith et al.29, que atribuíram essa observação à contínua formação de 

fibrina e fibrinólise em tecido sadio pos mortem. 

Tem sido reportado por Jung et al.30 e Bedran et al.31 que plaquetas são requeridas para 

a formação do biofilme do Streptococcus mutans no plasma e aumentam a aderência desse 

patógeno às células endoteliais, melhorando a capacidade de invadir essas células.31 

Matsumoto-Nakano et al.32 também investigaram a interação entre as plaquetas e os 

Streptococcus mutans, e reportaram que um antígeno proteico de superfície celular (PAc) 

contribui para a agregação de plaquetas, podendo representar um fator de virulência para 

doenças valvares.   

Portanto, a intimidade entre alguns desses marcadores e o Streptococcus mutans já foi 

reportada e reúne evidências que fortalecem a possível participação do micro-organismo em 

eventos já conhecidos da doença. São necessários mais estudos que mostrem a relação entre 

imunoexpressão desses mediadores inflamatórios, Osteopontina, Fibrinogênio e CD61 com a 

presença do S. mutans em doenças cardiovasculares.  

 

CONCLUSÕES 

Foi evidenciada imunoexpressão positiva de IL-1β, TNF alpha, COX-2, NF-kB, 

Fibrinogênio, Proteína C-Reativa e Osteopontina no tecido valvar com estenose aórtica 

calcificada Streptococcus mutans positivo. São necessárias futuras investigações quanto a 

possível associação entre a presença tecidual do S. mutans e a síntese de biomarcadores na 

doença valvar. 
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Tabelas 
 

Tabela 1: Perfil imuno-histoquímico de amostras de estenose aórtica calcificada imunopositivas para Streptococcus mutans, Fortaleza-CE, 
Brasil, 2017. 

 

Casos IL-1β TNF alpha COX-2 NF-kB Fibrinogênio Proteína C-Reativa Osteopontina CD61 

1 +++, D +++, D +, F +, F +++, D +++, F +++, D A 

2 +++, D ++, D +, F +, F +++, D +++, F +++, D P 

3 ++, D ++, D +, D +, F +++, D +, F ++, F A 

4 +++, D +++, D +, F +, F +++, D ++, F MI P 

5 +++, D ++, D ++, D ++, F +++, D +++, D ++, F P 

6 +++, D ++, D ++, D A +++, D +, D ++, D A 

7 +++, D +++, D ++, F ++, F +++, D +++, F MI P 

8 +++, D +++, D +, F +++, F +++, D +, D ++, D P 

+++: imunoexpressão intensa; ++: imunoexpressão moderada; +: imunoexpressão leve; D: extensão de marcação difusa; F: extensão de marcação focal; 
A: ausência de expressão; P: presença de expressão; MI: Material Indisponível. 
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Tabela 2: Perfil imuno-histoquímico de amostras de valvas aórticas sadias imunonegativas para Streptococcus mutans, Fortaleza-CE, Brasil, 
2017. 

 

Casos IL-1β TNF alpha COX-2 NF-kB Fibrinogênio Proteína C-Reativa Osteopontina CD61 

1 A A A A +++, F A A A 

2 A A A A A A A A 

3 A A A A +++, F A A A 

4 A A A A A A A A 

5 A A A        A ++, F A A A 

+++: imunoexpressão intensa; ++: imunoexpressão moderada; F: extensão de marcação focal; A: ausência de expressão. 
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Figuras 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Fotomicrografias de estenose aórtica calcificada (a, b, c) e valvas aórticas sadias (d, e, f) mostrando imunomarcação 

intensa (a, b, c) em diversas áreas (core lipídico, calcificação e tecido conjuntivo fibroso) e ausência de marcação (d, e, f) para IL-1 
(a, d), TNF alpha (b, e) e Fibrinogênio (c, f), IHQ, LSAB, 200x, 400x. 
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Figura 2: Fotomicrografias de estenose aórtica calcificada (a, b) e valvas aórticas sadias (c, d) mostrando imunomarcação 
moderada para COX-2 (a) em área de calcificação, intensa para Proteína C-Reativa (b) em área de tecido conjuntivo fibroso e 

ausência de marcação (c, d) para COX-2 (c) e Proteína C-Reativa (d), IHQ, LSAB, 200x, 400x. 
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c d 



 
 

74 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Fotomicrografias de estenose aórtica calcificada (a, b, c) e valvas aórticas sadias (d, e, f) mostrando imunomarcação celular 
(a) e tecidual (b) intensas para NF-kB (a) e Osteopontina (b), além de ausência de marcação para NF-kB (d) e Osteopontina (e). 

Presença (c) e ausência (f) de agregados de plaquetas (CD61) também evidenciados, IHQ, LSAB, 200x, 400x. 
 

 
 

a b c 

d e f 
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4 DISCUSSÃO GERAL 

 

A associação de cárie, doença periodontal e doenças cardiovasculares não é recente. 

Estudos de Mattila e colaboradores, Syrjanen e colaboradores, publicados em 1989, já se 

posicionaram diante dessa relação, todavia baseados em estudos epidemiológicos que 

avaliaram a condição de saúde bucal de pacientes cardiopatas.  

Para investigação dos possíveis mecanismos diretos que ligam patógenos orais a 

condições cardíacas e vasculares de cunho inflamatório, avaliação por meio de Reação em 

Cadeia de Polimerase (PCR) tem sido o teste mais utilizado para identificação de bactérias, 

incluindo as periodontopatogênicas, já que a doença periodontal é a condição bucal mais 

associada a distúrbios vasculares, como a aterosclerose e o aneurisma (FIGUERO et al., 

2011; WADA E KAMISAKI, 2010; PUCAR et al., 2007). Diversos métodos podem ser 

utilizados para a detecção bacteriana, além da avaliação molecular, como cultura, análises 

histoquímica e imuno-histoquímica (BARCIA, 2007; JOHNSTON et al., 2005; FIEHN et al., 

2005).  

Assim como os micro-organismos periodontais, os patógenos cariogênicos, 

principalmente o Streptococcus mutans, estão sendo cada vez mais estudados. A alta 

frequência de identificação do S. mutans em tecido valvular e a citotoxicidade celular 

reportada por trabalhos clínicos e experimentais, respectivamente, têm demonstrado novas 

perspectivas de estudo nos campos da Cardiologia e da Odontologia (NOMURA et al., 2012; 

MATSUMOTO-NAKANO et al., 2009; NAKATO et al., 2009; NAKANO et al., 2006). 

No presente trabalho, a identificação do Streptococcus mutans na quase totalidade de 

amostras de válvulas sadias e na estenose aórtica calcificada através de reação de imuno-

histoquímica e estudo molecular caracteriza a possibilidade de colonização de sítio 

extrabucal. Considerando que essa doença valvular representa uma condição em que o 

ambiente tecidual que contém inflamação e calcificação, possivelmente, possa favorecer a 

formação de biofilme pelo S. mutans, torna-se imprescindível a realização de mais pesquisas 

que investiguem o potencial que o patógeno possui de induzir resposta inflamatória local. 

Os quadros esquemáticos 1 e 2 (abaixo) mostram, de forma sintetizada, os resultados 

encontrados por esta pesquisa e possíveis mecanismos que envolvem a presença de S. mutans 

e sua interação com ambiente encontrado na estenose aórtica calcificada.  
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Quadro 1: Resumo esquemático dos principais resultados encontrados no presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Possíveis mecanismos diretos que relacionam a presença tecidual do S. mutans à 

síntese de biomarcadores na Estenose aórtica calcificada. 

 

Do ponto de vista da Odontologia, levando-se em conta a crescente associação de 

doenças bucais e cardiovasculares, medidas simples e imediatas que visam à promoção da 

saúde bucal da população em geral e, principalmente, de pacientes com diagnóstico de 

estenose aórtica calcificada, tornam-se necessárias. Por outro lado, do ponto de vista da 

Cardiologia, embora nenhuma farmacoterapia tenha-se mostrado eficaz na redução da 

progressão da estenose aórtica calcificada, alvos terapêuticos promissores incluem a redução 

do potencial inflamatório presente na patogênese da doença. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

  

 

• Avaliação histomorfológica demonstrou a presença de Estreptococos dispostos em cadeia 

com morfologia aparentemente preservada em áreas de fibrose, calcificação, degeneração 

mixoide, core lipídico/cristais de colesterol e inflamação na estenose aórtica calcificada. 

Streptococcus mutans foram encontrados na estenose aórtica calcificada e nas valvas 

cardíacas sadias, no entanto a imunomarcação da bactéria foi observada somente nas 

valvas doentes, sugerindo viabilidade e maior densidade e/ou colonização da bactéria 

nesta condição. 

• Foi evidenciada imunoexpressão positiva dos marcadores IL-1β, TNF alpha, COX-2, NF-

kB e Proteína C-Reativa na estenose aórtica calcificada Streptococcus mutans positiva, 

destacando o papel importante da inflamação na doença. A positividade, por meio de 

imuno-histoquímica, de Fibrinogênio, CD61 e Osteopontina na estenose aórtica 

calcificada Streptococcus mutans positiva evidencia a participação de biomarcadores 

trombogênicos e osteogênicos na doença. Pode-se sugerir possível mecanismo de 

interação entre Plaquetas, Fibrinogênio e Streptococcus mutans. 
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Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Estudo imunohistoquímico de marcadores teciduais em válvulas cardíacas
Francisco Artur Forte Oliveira

Departamento de Clínica Odontológica

1
45319615.9.0000.5054

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

1.113.209
18/06/2015

DADOS DO PARECER

Estudo observacional, analítico e transversal, com abordagem quantitativa. Amostra: Serão incluídos no
estudo 11 blocos parafinados de válvulas aórticas estenosadas obtidas a partir de cirurgia de troca valvar, e
previamente avaliadas através de PCR em Tempo Real para bactérias orais (Streptococcus mutans,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis e Treponema
Denticola) (CEP HUWC 117.11.11). Como critério de inclusão, serão consideradas amostras com blocos de
boa qualidade para realização de colorações de hematoxilina/eosina e imunohistoquímica. A amostra foi
dimensionada para proporcionar um poder de 80% e uma confiança de 95% para detectar diferença
clinicamente relevante entre os grupos de pacientes portadores ou não de doença periodontal, avaliada pelo
índice periodontal simplificado (PSR), em relação à proporção de positividade para bactérias periodontais
em válvula cardíaca, conforme o resultado do teste de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR),
considerado o desfecho primário. Para tanto, estabeleceu-se que uma diferença de 25% entre grupos na
prevalência
que a principal bactéria periodontal, P. gingivalis, deveria ser detectada, de acordo com dados da literatura.
Assim, o tamanho final da amostra foi estimado em 34 pacientes, já incluindo 20% para suprir eventuais
perdas. Válvulas aórticas estenosadas emblocadas em
parafina serão cortadas em espessura de 5m e coradas pela hematoxilina/eosina para avaliação de

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

60.430-275

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1000
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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integridade endotelial, conteúdo fibrovascular e inflamatório das amostras, além de calcificação distrófica e
deposição de fibrina. Os ensaios imunohistoquímicos serão realizados em cortes histológicos de 5m de
espessura, dispostos em lâminas histológicas silanizadas, seguindo-se a técnica de estreptavidina-biotina-
peroxidase padrão com modificação. Os anticorpos primários utilizados serão: Anti-IL10, Anti-TNF alfa, Anti-
Proteína CReativa, Anti-Fibrinogênio, Anti-trombina, Anti-Fator Tecidual e Anti-Osteopontina. Serão
utilizados controles negativo e positivo externos, extrínseco e intrínseco, e os resultados positivos serão
expressos em graus de intensidade de marcação leve, moderado e intenso (+ a +++), e em extensão de
expressão ao longo da amostra (Focal e Difuso). Um total de 10 amostras de válvulas cardíacas sadias
obtidas durante procedimento de autópsia na Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) será utilizado
como controle para reações de imunohistoquímica, metodologia previamente aprovada pelo CEP sob
número CAAE 25663514.4.0000.5054.

Objetivo Primário
Realizar estudo imunohistoquímico de marcadores inflamatórios, trombóticos e osteogênicos em válvulas
cardíacas positivas e negativas para bactérias orais.
Objetivo Secundário
Correlacionar a presença de bactérias cariogênicas (Streptococcus mutans) e periodontopatogênicas
(Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis e Treponema
Denticola) em válvulas aórticas estenosadas com a expressão imunohistoquímica de marcadores
inflamatórios (IL-10, Proteína C-reativa, TNF alfa), trombóticos (Fibrinogênio, Trombina, Fator Tecidual) e
Osteopontina no mesmo
tecido.
Realizar uma análise comparativa do estudo molecular e imunohistoquímico entre válvulas aórticas com e
sem estenose.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos
por se tratar de estudo imunohistoquímico com amostras de válvulas cardíacas previamente coletadas, o
estudo não trará nenhum risco para nenhum paciente.
Benefícios
O presente projeto contribuirá para obtenção de dados mais consistentes acerca da
possível participação de bactérias orais na patogênese das doenças cardiovasculares.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

60.430-275

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1000
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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A pesquisa é relevante e atende às normas relativas à pesquisas com seres humanos, em especial a Ress
466/12 do CNS.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Foram devidamente apresentados, inclusive o Termo de Fiel Depositário e o de Dispensa do TCLE.
Informa que tem uma aprovação do - CEP HUWC 117.11.11 referente aos blocos parafinados de válvulas
aórticas estenosadas obtidas a partir de cirurgia de troca valvar e um parecer CEP sob número CAAE
25663514.4.0000.5054 referente ao material coletado de cadáveres DA PEFOCE.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações.
Recomendações:

Aprovado, s.m.j. desse CEP.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais
(anualmente), e o relatório final, quando do término do estudo.

Considerações Finais a critério do CEP:

FORTALEZA, 18 de Junho de 2015

FERNANDO ANTONIO FROTA BEZERRA
(Coordenador)

Assinado por:

60.430-275

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1000
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Estudo de marcadores biológicos e bactérias orais em válvulas cardíacas e vasos
sanguíneos de pacientes sem doença cardiovascular

Clarissa Pessoa Fernandes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

1
25663514.4.0000.5054

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

543.952
27/02/2014

DADOS DO PARECER

Estudo observacional, analítico e transversal. Amostra será constituída de 25 vasos sanguíneos sadios e 25
válvulas aórticas sem estenose obtidos a partir de procedimento de autópsia na Perícia Forense do Estado
do Ceará (PEFOCE). Como critérios de inclusão, serão considerados indivíduos com até 25 anos de idade,
que morrerem por morte violenta. Serão excluídos indivíduos com óbito por causas cardíacas, como infarto
agudo do miocárdio, enforcados, afogados ou por asfixia, que apresentarem perfuração cardíaca por arma
de fogo ou lesões de arma branca que comprometam a coleta, pacientes que morreram por septicemia e
muito tempo após o início da causa básica.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Geral: Realizar análise molecular de bactérias orais (cariogênicas e periodontopatogênicas) e
estudo imunohistoquímico de marcadores inflamatórios, trombóticos e osteogênicos em vasos sanguíneos e
válvulas cardíacas sadios.
Objetivos Específicos: Avaliar presença/ausência de Streptococcus mutans, Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis e Treponema Denticola em vasos
sanguíneos e válvulas cardíacas sadios;
Avaliar expressão ou ausência de expressão de marcadores inflamatórios (IL-1, IL-10, Proteína C-

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

60.430-270

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1127
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903

Página 01 de  03

 
 

 



 
 

88 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ/ PROPESQ

Continuação do Parecer: 543.952

reativa), trombóticos (Fibrinogênio, Trombina, Fator Tecidual) e osteogênicos (Osteopontina) em amostras
de vasos sanguíneos e válvulas cardíacas sadios;
Realizar uma análise comparativa do estudo molecular e imunohistoquímico em vasos sanguíneos e
válvulas cardíacas sadios.

Riscos: Por se tratar de pesquisa com cadáver, os riscos associados a essa pesquisa são mínimos, e
constam de eventual risco de dano intelectual, cultural e/ou espiritual ao responsável pelo cadáver.
Benefícios: O presente projeto contribuirá para obtenção de dados mais consistentes acerca da possível
participação de bactérias orais na patogênese das doenças cardiovasculares.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Será realizado estudo observacional, analítico e transversal. Amostra será constituída de 25 vasos
sanguíneos sadios e 25 válvulas aórticas sem estenose obtidos a partir de procedimento de autópsia na
Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE). Como critérios de inclusão, serão considerados indivíduos
com até 25 anos de idade, que morrerem por morte violenta.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os documentos foram apresentados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações.
Recomendações:

Não se aplica.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Considerações Finais a critério do CEP:

60.430-270

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1127
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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ANEXO C – INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 
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ANEXO D – MEDICINE 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ÍNDICES CPOD E PSR 

 

CPO-D - Registro dos números de dentes cariados, perdidos e obturados. A cada dente 

examinado atribui-se um dos seguintes códigos e condição ou estado dental: 

 

Dentes Permanentes (Código)                                  Condição ou estado dental 

0                                                                          Hígido 

1                                                                         Cariado 

                   2                                                             Restaurado, mas com cárie 

               3                                                               Restaurado e sem cárie 

               4                                                                Perdido devido à cárie 

                 5                                                             Perdido por outras razões 

          6                                                                   Apresenta selante 

                 7                                                               Apoio de ponte ou coroa 

                        8                                                         Não irrompido - raiz não exposta 

         T                                                                   Trauma (Fratura) 

    9                                                                           Excluído 

 

PSR – índice que avalia, através da utilização da sonda OMS-621, a condição periodontal 

quanto a higidez, sangramento, presença de cálculo dental ou bolsa periodontal, atribuindo, 

por sextante, os seguintes códigos: 

 
0 – faixa colorida da sonda totalmente visível. Ausência de sangramento à sondagem, cálculo ou margem de 

restauração defeituosa;  

1 – faixa colorida totalmente visível. Sextante com sangramento à sondagem, ausência de cálculo ou margem de 

restauração defeituosa; 

2 - faixa colorida totalmente visível. Sangramento à sondagem, presença de cálculo e/ou restaurações mal 

adaptadas; 

3 – faixa colorida parcialmente visível. Sangramento à sondagem, presença de cálculo, fatores retentivos de 

placa, bolsas rasas de 4 a 5 mm. 

4 – faixa colorida não visível. Sangramento à sondagem, presença de cálculo, fatores retentivos de placa, bolsas 

profundas de 6 mm ou mais. 

* - utilizado para indicar mobilidade dentária, recessão gengival, envolvimento de furca. 

X - sextante excluído (menos de dois dentes presentes no sextante); 
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APÊNDICE B – FICHA CLÍNICA 
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