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RESUMO 
 
 

Introdução: A doença periodontal é uma patologia que acomete os tecidos de suporte dos 
dentes e se caracteriza por inflamação gengival, perda de inserção conjuntiva, reabsorção 
óssea alveolar e formação de bolsa periodontal, além de ser dependente da participação de 
bactérias periodontopatogênicas, tais como Aggregatibacter actinomycetemcomytans, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotela intermedia, Tannerella forsythia e Campilobacter rectus, 
entre outras. A. actinomycetemcomitans é uma bactéria do tipo cocobacilo gram-negativa 
anaeróbia e facultativa que se divide em 7 diferentes sorotipos (A, B, C, D, E, F e G), e que se 
apresentam geralmente em conformidade com a condição periodontal do indivíduo. Objetivo: O 
objetivo deste estudo é o de apresentar dados parciais do projeto de bolsa de estudo de 
Iniciação Científica/FAPESP (2013-24369-3) intitulado “Frequência de patógenos periodontais 
é dependente de algum sorotipo específico de Aggregatibacter actinomycetemcomitans?” o 
qual encontra-se em fase intermediária de execução. Para essa fase do projeto 
apresentaremos as frequências de sorotipos encontradas em toda população alocada para o 
estudo. Material e métodos: Foram incluídos no presente estudo indivíduos adultos que se 
apresentaram para tratamento na Clínica de Periodontia do Departamento de Odontologia da 
Universidade de Taubaté – UNITAU. Os participantes foram submetidos à anamnese para 
obtenção de informações pessoais e caracterização da condição de saúde geral. Após, foi 
realizado exames clínicos periodontais como profundidade de sondagem (PS), nível clinico de 
inserção (NCI), índices de placa e gengival com o intuito de estabelecer o diagnóstico da 
doença além de exame radiográfico do tipo periapical, quando requerido. Foram coletadas 
amostras de fluido subgengivais dos sítios periodontais com maior evidência de atividade da 
doença periodontal. Essas amostras foram processadas por Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR) convencional primeiramente para actina humana (como controle positivo) e, 
posteriormente, para A. actinomycetemcomitans. Em seguida foram identificadas as amostras 
para os sorotipos A, B, C, D, E, F. Resultados: Foram avaliados 263 indivíduos (media de idade 
28,31±6,32) positivos para A. actinomycetemcomitans, sendo 98 do gênero masculino e 165 do 
gênero feminino. Foi observada maior (p<0,05) frequência de sorotipo C, seguido dos sorotipos 
A, B e finalmente uma menor frequência do sorotipo E (p<0,05). Os sorotipos D e F não foram 
identificados na população estudada. Ao se avaliar a distribuição dos sorotipos em função da 
condição clínica periodontal observamos que PS (média de 3,94 ± 0,34) e NCI (media de 2,49 
± 0,72) mostraram-se estatisticamente (p<0,05) mais pronunciados nos indivíduos portadores 
de sorotipo B em comparação aos demais sorotipos. Conclusão: Podemos concluir que na 
população estudada, a distribuição dos sorotipos de A. ctinomycetemcomitans não foi 
homogênea, e o sorotipo B se associou a maior severidade clínica periodontal.  


