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RESUMO 
 
 

NÍVEIS SANGUÍNEOS DE Porphyromonas gingivalis APÓS RASPAGEM PERIODONTAL E 
EFEITO DE ANTISSÉPTICO PRÉ-OPERATÓRIO Introdução: Bacteremia é a presença de 
microrganismos na corrente sanguínea. Não apenas bactérias, mas também vírus e fungos. Na 
doença periodontal a possibilidade de bacteremia é acentuada tanto pela proximidade dos 
patógenos periodontais com o tecido conjuntivo quanto pelos danos teciduais observados. 
Essa via de disseminação bacteriana tem sido avaliada como um dos elos de ligação entre 
doença periodontal e outras doenças sistêmicas, como diabetes e problemas cardiovasculares. 
Embora antibióticos sistêmicos apresentem efeito redutor das contagens bacterianas 
sanguíneas após procedimentos odontológicos, o efeito das soluções antissépticas usadas no 
pré-operatório ainda precisa ser melhor investigado. Objetivos: O presente ensaio clínico 
controlado randomizado teve como objetivo primário avaliar a ocorrência de bacteremia, 
especificamente de Porphyromonas gingivalis, estimulada pela raspagem manual em pacientes 
com doença periodontal. Adicionalmente, o efeito do antisséptico pré-operatório sobre este 
evento foi determinado. Método: Foram incluídos homens e mulheres (>18 anos) com gengivite 
associada à placa ou periodontite crônica moderada, com no mínimo vinte dentes naturais, fora 
dos grupos de risco para bacteremia, sem necessidade de profilaxia antibiótica e com presença 
de fatores etiológicos locais, isto é, biofilme e cálculo dental. O diagnóstico periodontal foi 
determinado por um único examinador, cegado e calibrado, segundo exames clínico e 
radiográfico. Os quatro grupos experimentais (n=12/15) foram: grupo gengivite com bochecho 
pré-operatório, grupo gengivite sem bochecho pré-operatório, grupo periodontite com bochecho 
pré-operatório e grupo periodontite sem bochecho pré-operatório. Amostras sanguíneas foram 
coletadas antes, dois e seis minutos após o início da raspagem. Os grupos bochecho pré-
operatório bochecharam uma única dose (15ml) de clorexidina 0,12% por trinta segundos antes 
da anestesia. As amostras sanguíneas foram analisadas por PCR (reação da polimerase em 
cadeia) em tempo real para a quantificação da carga bacteriana total e de Porphyromonas 
gingivalis. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando-se o teste Mann-Whitney e as 
diferenças consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. Resultados: Pacientes 
com gengivite exibiram menores níveis bacterianos totais no sangue comparativamente aos 
pacientes com periodontite. Os níveis sanguíneos da bactéria Porphyromonas gingivalis 
(p<0,0001) exibiu resultados variáveis em relação ao diagnóstico periodontal. A pior condição 
clínica periodontal, revelada por maiores valores médios de profundidade de sondagem e nível 
de inserção clínica, foi acompanhada de maior magnitude de bacteremia. Uma única dose de 
antisséptico antes da raspagem não foi capaz de reduzir a ocorrência de bacteremia. 
Conclusões: A raspagem manual induziu bacteremia em pacientes com gengivite e 
periodontite. O antisséptico pré-operatório não teve significado clínico na prevenção da 
bacteremia. Palavras-chave: Bacteremia; Periodontite; Gengivite  


