
 

Sâmira Ambar Lins 
 

 

 
 
 

Alterações Comportamentais, Psicológicas, 
de Higiene bucal e Presença de 

Microrganismos Superinfectantes e Viruses 
da Família Herpesviridae em Pacientes 

Mantidas em Programa de Desintoxicação 
para Dependentes Químicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇATUBA - SP 

2009 



 

Sâmira Ambar Lins 
 

 

 

 

Alterações Comportamentais, Psicológicas, 
de Higiene bucal e Presença de 

Microrganismos Superinfectantes e Viruses 
da Família Herpesviridae em Pacientes 

Mantidas em Programa de Desintoxicação 
para Dependentes Químicos 

 
 

 

 

Doutoranda: Sâmira Ambar Lins 

Orientador: Prof. Dr. Elerson Gaetti Jardim Júnior 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

 

 

 

 

ARAÇATUBA - SP 

2009 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação-na-Publicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação – FOA / UNESP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lins, Sâmira Ambar 
L759o  Ocorrências de microrganismos superinfectantes e víruses da 
 família herpesviridae em pacientes do gênero feminino mantidas em  
 programas de desintoxicação para dependentes químicos / Sâmira 
 Ambar Lins. - Araçatuba : [s.n.], 2009 
  f. : il. ; tab. + 1 CD-ROM 
 
  Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
 Odontologia, Araçatuba, 2009 
  Orientador: Prof. Elerson Gaetti Jardim Júnior 
 
  1. Transtornos relacionados ao uso de substâncias 2. Microbiologia 
 3. Bactérias 4. Vírus 5. Infecção 
 
    Black D64 
    CDD 617.632 
 



 

DEDICATÓRIA 
 

 

À pessoa mais brilhante, mais sábia e mais especial que conheci durante toda minha 

existência. Pelos ensinamentos de vida, pelo carinho, pelo apoio incondicional... 

Você foi um presente de “Deus” em minha vida. 

”...Nem a morte, nem a vida ... 

 ...Nem o presente, nem o porvir... 

 ...Nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus Nosso Senhor... 

”Romanos 8:38,39” 

 

A você, Mãezinha, minha eterna gratidão! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 
 

 

À Deus, razão essencial de minha existência. 

Ao meu esposo Paulo, meu amor, meu amigo, meu companheiro. 

Pela compreensão, pelo apoio e incentivo durante toda essa minha jornada. 

Aos meus filhos, Rômulo e Paulinha, pelo apoio, pelo carinho e principalmente por 

compreenderem minha ausência. 

Aos meus familiares, meus irmãos e meu paizinho querido, pela segurança que 

sempre me transmitiram e pelo apoio incondicional. 

Ao Prof. Dr. Elerson Gaetti Jardim Júnior, “meu mestre e meu irmão”, pelos 

ensinamentos, pela compreensão e pelo incentivo, contribuindo muito  para meu crescimento 

científico, durante todo o processo de orientação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, na pessoa de 

seu Diretor, Prof. Dr. Pedro Felício Estrada Bernabé, pela oportunidade de realização do 

Curso de Doutorado em Estomatologia. 

Ao Prof. Dr. Alvimar Lima de Castro, e toda a equipe da disciplina de  Estomatologia 

da Faculdade de Odontologia de Araçatuba- UNESP, por todos os ensinamentos a mim 

transmitidos. 

À Profa. Dra. Christiane Marie Schweitzer, pela dedicação e empenho na realização 

da análise estatística deste trabalho. 

Á equipe da sessão de Pós Graduação Da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - 

UNESP, Valéria de Queiróz Marcondes Zagatto, Marina Midori Sakamoto Kawagoe e Diogo 

Luís Reatto, pela atenção e demonstração de profissionalismo. 

Ao Centro de Recuperação de dependentes Químicos “Lar Madre Paulina”, por nos 

permitirem a realização deste projeto. 

Às pacientes envolvidas na pesquisa, pela participação e compreensão durante a 

realização deste trabalho, contribuindo assim com o desenvolvimento da ciência. 

Ao Prof. Henrique José Baldo de Toledo e às acadêmicas do Curso de Odontologia 

da FUNEC, Jéssica Bonfada, Rosi Mara Batista, Camila Almeida Nascimento e Vânia 

Kawano Muniz, por me auxiliarem neste trabalho, realizando o tratamento odontológico das 

pacientes envolvidas. 

À Funec, instituição onde tenho o prazer de coordenar o curso de Odontologia desde 

200? , pela confiança em mim depositada durante todo esse período, acreditando no meu 

trabalho. 

 



 

Lins, SA. Alterações comportamentais, psicológicas, de higiene bucal e presença e 
microrganismos superinfectantes e víruses da família Herpesviridae em pacientes mantidas 

em programa de desintoxicação para dependentes químicos.[Tese]. Araçatuba: Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- UNESP; 2009. 

 

RESUMO  

A dependência de drogas traz sérias conseqüências sistêmicas, econômicas e sociais. Assim, o 

presente estudo objetivou avaliar a ocorrência de enfermidades em pacientes do gênero 

feminino com dependência química e a possibilidade da cavidade bucal dessas pacientes se 

converter em reservatório de microrganismos oportunistas.. Para tanto, foram obtidos dados 

referentes às condições de saúde sistêmicas, socioeconômicas, consumo de medicamentos, uso 

de drogas lícitas ou ilícitas de 50 pacientes com dependência química mantidas internadas em 

clínica de desintoxicação, o mesmo ocorrendo com igual número de pacientes não 

dependentes. A seguir, foram realizados exames clínicos intra e extrabucais. Amostras de 

biofilme supra e subgengivais, saliva e das mucosas foram transferidas para água ultrapura. A 

ocorrência da família Enterobacteriaceae, Enterococcus sp., E. faecalis, E. faecium, 

Pseudomonas sp., P. aeruginosa e Candida spp., Helicobacter e H. pylori, bem como os 

viruses HSV-1, CMV e EBV-1 foi avaliada por PCR ou nested PCR. Verificou-se que 94% 

das pacientes do grupo teste eram usuárias de mais do que uma única droga, sendo o tabaco 

(92%), bebidas alcoólicas (68%), crack (66%) e cocaína (52%) as mais consumidas, quase 

sempre em múltiplas associações. Verificou-se maior freqüência de alterações 

comportamentais e/ou psicológicas no grupo teste, além de dores articulares, infecções 

oportunistas, cefaléia, fadiga, xerostomia, formigamento das extremidades, anemia, 

periodontite, perda de peso, retardo do processo de reparo, entre outras. Observou-se 

freqüência significavente mais elevada de Candida sp., C. albicans, família 

Enterobacteriaceae, Enterococcus sp., Helicobacter sp., H. pylori, vírus CMV e vírus EBV-1 



 

na saliva das pacientes com dependência química, enquanto no biofilme supragengival 

verificou-se uma maior proporção de amostras positivas para Candida sp., C. albicans, família 

Enterobacteriaceae, Enterococcus sp., E. faecalis, Helicobacter sp., H. pylori, Pseudomonas 

sp., P. aeruginosa e vírus EBV-1. No biofilme subgengival das pacientes com dependência 

química, observou-se prevalência significante da família Enterobacteriaceae, Helicobacter 

sp., H. pylori, Pseudomonas sp., P. aeruginosa, bem como todos os viruses da família 

Herpesviridae testados. Nas amostras de mucosa, observou-se prevalência signigicante de 

Candida sp., C. albicans, Helicobacter sp., viruses CMV e EBV-1. A avaliação das pacientes 

dos dois grupos sugere que a dependência química de drogas, lícitas ou não, pode facilitar o 

contato com microrganismos e viruses oportunistas na cavidade bucal, bem como a 

colonização desses ambientes por esses agentes. 
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ABSTRACT  

Drug addiction frequently causes serious systemic, economic and social consequences. Thus, 

the present study aimed at evaluating the occurrence of illnesses in female chemically 

dependent patients as well as the possibility of their oral cavity becoming potential reservoir 

for opportunistic microorganisms. For this purpose, data regarding systemic health and 

socioeconomic status, medication consumption, legal or illegal drug use were obtained from 

50 female chemically dependent patients undergoing inpatient detoxification treatment; while 

the same procedure was carried out with 50 non-addicted females. Subsequently, intra and 

extra-oral clinical tests were done. Samples from the supra- and subgingival biofilms, saliva 

and oral mucosa were transferred to ultrapure water. The occurrence of Enterobacteriaceae 

family, Enterococcus sp., E. faecalis, E. faecium, Pseudomonas sp., P. aeruginosa and 

Candida sp., Helicobacter and H. pylori, as well as viruses HSV-1, CMV and EBV-1 was 

evaluated by using PCR or nested PCR. It was verified that 94% of the patients from the 

chemically dependent group were multiple drug users, being tobacco (92%), alcohol (68%), 

crack (66%) and cocaine (52%) the most consumed ones. A higher frequency of behavioral 

and/or psychological alterations was verified in the chemically dependent group, besides 

articular pain, opportunistic infections, headaches, fatigue, xerostomy, tingling extremities, 

anemia, periodontitis, weight loss, delay in the repair process, among others. A higher 

frequency of Candida sp., C. albicans, Enterobacteriaceae family, Enterococcus sp., 

Helicobacter sp., H. pylori, CMV and EBV-1 viruses was observed in the saliva from the 



 

chemically dependent group; while in the supragingival biofilm a higher proportion of 

positive samples to Candida sp., C. albicans, Enterobacteriaceae family, Enterococcus sp., E. 

faecalis, Helicobacter sp., H. pylori, Pseudomonas sp., P. aeruginosa and EBV-1 virus was 

observed. In the subgingival biofilm from the chemically dependent group, a higher 

prevalence of Enterobacteriaceae family, Helicobacter sp., H. pylori, Pseudomonas sp., P. 

Aeruginosa was observed, and all viruses from Herpesviridae family were tested. Oral 

mucosa samples from the chemically dependent group showed a higher prevalence of 

Candida sp., C. albicans, Helicobacter sp., CMV and EBV-1 viruses. Evaluation of the 

patients from both groups suggests that chemical dependency, legal or not, may facilitate the 

contact of microorganisms and opportunistic viruses in the oral cavity, as well as the 

colonization of these areas by such pathogens. 

 

 

Key words: Disorders related to substance abuse; Microbiology; Bacteria; Virus; Infection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Nas últimas décadas observou-se um vertiginoso aumento no consumo de drogas com 

efeitos psicotrópicos, lícitas (ou “quase lícitas”, dependendo da faixa etária do consumidor), 

como tabaco ou álcool, ou ilícitas, como a cocaína, heroína, crack, solventes, êxtase (3-4 

metilenodioximetanfetamina), dentre outros, tornando-se um sério problema de saúde pública 

no Brasil1 e no restante do mundo.2,3,4 As causas desse fenômeno são complexas e envolvem 

diversos aspectos sociais, educacionais, econômicos e de saúde pública. 

Embora a forma com que as diferentes sociedades vêm encarando o consumo de 

drogas ilícitas ou o abuso de drogas lícitas varie com o tempo e também dependa do tipo de 

droga, hoje se sabe que o comportamento pessoal e estilo de vida possuem múltiplas 

influências sobre as condições de saúde bucal e sistêmica dos pacientes5,6, muitas vezes pouco 

conhecidas dos próprios profissionais de saúde e normalmente negligenciadas por esses 

últimos 3,4,5. 

Além desse aspecto, a promoção da saúde, em seu sentido mais amplo, deve melhorar 

a qualidade de vida do indivíduo e de sua coletividade, estimulando a mudança de hábitos, 

como a redução e erradicação do tabagismo, do etilismo, bem como das drogas consideradas 

ilícitas, as quais estão associadas a devastadores efeitos colaterais que atingem múltiplos 

sistemas orgânicos, como o cardiovascular, imunológico, neuroendócrino entre outros,6,7,8,9,10 

além de criar problemas sérios associados à criminalidade. 

Os efeitos do emprego dessas drogas podem ser ainda mais sérios em função de 

modificações químicas associadas ao preparo das mesmas, idade e gênero do paciente, bem 

como o uso concomitante de vários desses agentes, o que é freqüente em dependentes 

químicos 11, sendo que o abuso de drogas consideradas lícitas pode levar ao consumo de 

produtos ilícitos e à criminalidade para obtenção dessas últimas. Nesse particular, a literatura 
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evidencia que usuários de tabaco, particularmente jovens e adolescentes, e usuários de álcool, 

possuem um risco significativamente mais elevado de desenvolver dependência a outras 

drogas, como crack e cocaína8,12. Além desse aspecto, o consumo desses produtos vem 

sofrendo uma elevação mais pronunciada no gênero feminino,1,13 sendo que, nesse grupo, os 

efeitos dessas drogas ainda podem ser influenciados pelas condições hormonais das 

pacientes14,enquanto esses mesmos agentes podem interferir com a produção dos hormônios 

sexuais 15. 

O consumo de algumas drogas psicoativas ainda pode exacerbar os efeitos deletérios 

que o estresse exerce no sistema de defesa da paciente16,o qual afeta profundamente a resposta 

adaptativa, bem como a própria capacidade de reparo, abrindo caminho para a ocorrência de 

infecções oportunistas17, 18. Além desse aspecto, a cocaína, o tabaco, crack e mesmo o álcool 

produzem profunda vasoconstrição nas artérias coronárias, o que aumenta o risco de infarto 

do miocárdio e crises hipertensivas, sendo que na periferia corporal, essa vasoconstrição 

também reduziria a resistência a infecções, particularmente no periodonto, onde gengivites e 

periodontites severas vêm sendo relatadas. Essa vasoconstrição pode ser intensa a ponto de 

induzir necrose tecidual 19e profundo retardo do processo de reparo 20 . 

Nessa linha, no longo prazo, o consumo de drogas pode reduzir a capacidade cognitiva 

e a motivação para desempenhar as tarefas do cotidiano, como os hábitos de higiene oral, por 

exemplo. Além desse aspecto, o perfil emocional do paciente que faz uso de drogas 

alucinógenas como a maconha e o crack, está sujeito às alterações negativas, pois a 

dependência psíquica faz o usuário sentir vontade de utilizar o produto, enquanto que a 

dependência física e as crises de abstinência provocam irritação, insônia, perda do apetite, 

alterações no humor, na higiene bucal e dieta.21 

Embora o cirurgião-dentista se depare com muitas das manifestações da dependência 

desses agentes químicos, os profissionais geralmente desconhecem as profundas 
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conseqüências desse fato no exercício profissional, como o aumento da susceptibilidade a 

infecções, xerostomia e hemorragias pós-operatórias, reduzida resposta ao uso de anestésicos 

locais, o que pode comprometer ainda mais os resultados do tratamento odontológico 

instituído ou mesmo expor, desnecessariamente, o paciente a riscos. 2,4 

Dentre as manifestações bucais do uso dessas drogas destacam-se as doenças 

periodontais 2,3, as quais são enfermidades multifatoriais, mas cujos agentes etiológicos 

primários estão ligados ao biofilme microbiano, onde microrganismos específicos, quase 

sempre anaeróbios obrigatórios ou microaerófilos, desempenham diferentes papéis no 

processo de desenvolvimento do quadro inflamatório periodontal22, sendo que a distribuição 

de alguns desses microrganismos ainda possui marcada influência étnico-racial 23,24,25 ou 

reflete modificações hormonais .26 

Além desses grupos microbianos que constituem a microbiota residente, diferentes 

microrganismos exógenos à cavidade bucal podem, em função de desequilíbrios imunológicos 

ou na microbiota autóctone bucal, se instalar no biofilme dental, ou mesmos nas superfícies 

mucosas, e acabar convertendo o ambiente oral em reservatório de espécies bacterianas de 

grande importância médica como Helicobacter pylori, associado às infecções gástricas, ou 

bactérias entéricas, freqüentemente encontradas em infecções graves em ambiente hospitalar e 

em pacientes profundamente debilitados.27,28 

A ocorrência de surtos epidêmicos de infecções causadas por bactérias 

multirresistentes a antimicrobianos é um sinal de alerta de que a microbiota adquirida no vício 

pode se converter em sérios problemas para os familiares desses pacientes quando do seu 

retorno ao convívio familiar, onde pessoas mais idosas e crianças pequenas oferecem pouca 

resistência a esses agentes infecciosos29. Dentre esses microrganismos destacam-se os gêneros 

Enterococcus, Pseudomonas, Helicobacter, além dos bastonetes Gram negativos entéricos e 

viruses capazes de induzir imunossupressão. 



 17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSIÇÃO 



 18 

2. PROPOSIÇÃO 

 

 

Em função da problemática do consumo de drogas lícitas e ilícitas, bem como o seu 

incremento entre jovens do gênero feminino, esse estudo teve como objetivos: 

a) verificar a existência de alterações comportamentais e psicológicas em pacientes do 

gênero feminino, dependentes de drogas lícitas (tabaco e álcool) e ilícitas (crack, êxtase, 

cocaína, heroína, LSD, maconha), mantidas em clínica de desintoxicação, em relação a um 

grupo controle de pacientes não dependentes de drogas; 

b) verificar as condições de saúde bucal e queixas de ordem sistêmica dessas pacientes 

em relação a um grupo controle de pacientes não dependentes de drogas; 

c) avaliar a ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de bactérias e leveduras 

oportunistas no biofilme subgengival, supragengival, mucosa bucal, além da contaminação 

presente na saliva dessas pacientes. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 

Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul- FUNEC (Processo- 04/2007) e ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP (Processo 

FOA-1797/07) Todos os procedimentos clínicos e laboratoriais do presente estudo foram 

acompanhados por profissionais de saúde do Centro de Recuperação de Dependentes 

Químicos “Lar Madre Paulina” e das duas instituições de ensino superior. 

 

 

3.1 População estudada 

 

A amostra estudada foi constituída de 50 pacientes do gênero feminino, com idade 

variando de 18 a 55 anos (29,88 ± 9,3 anos em média), mantidas em regime de internato, 

junto ao Centro de Recuperação de Dependentes Químicos “Lar Madre Paulina”, para 

desintoxicação. Foram incluídos na amostra as pacientes que autorizaram a participação na 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e estavam para iniciar o 

tratamento de desintoxicação. As pacientes que participaram do estudo tinham um registro 

sobre seu histórico de uso de drogas lícitas ou ilícitas, não utilizaram compostos 

antimicrobianos ou foram submetidas a tratamento odontológico nos seis meses que 

precederam o estudo, sendo que a grande maioria (76%) passou a utilizar medicação anti-

hipertensiva (Captopril), uma vez que apresentavam quadro de hipertensão arterial, além de 

antidepressivos (Diazepan),a critério médico. Dessas pacientes, 19 apresentavam gengivite 

generalizada, 12 tinham periodontite crônica, 13 eram periodontalmente sadias, segundo os 

critérios de Armitage (2004), enquanto seis eram portadoras de prótese total.  
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Na constituição dos grupos, foram consideradas como portadoras de gengivite as 

pacientes que apresentavam inflamação gengival em pelo menos 30% dos sítios periodontais 

e não apresentavam evidências de perda óssea e de inserção conjuntiva. As pacientes com 

periodontite deveriam apresentar pelo menos três sítios periodontais, em dentes não 

contíguos, com evidências de perda óssea e de inserção conjuntiva, bem como inflamação 

gengival. Indivíduos sadios não podiam apresentar quaisquer dessas características, ou 

quando presentes, deveriam estar limitadas a um único sítio anatômico e mostrar relação clara 

com fatores locais, como restaurações, próteses fixas ou posicionamento dental no arco. 

No grupo teste, três pacientes portadoras do vírus HIV participaram do estudo. A 

seleção e acompanhamento das pacientes foram realizados por docentes da disciplina de 

Estomatologia das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul-FUNEC, além de médicos, 

psicólogos e assistentes sociais do centro de recuperação.  

Quanto ao grupo controle, o mesmo foi constituído de 50 pacientes do gênero 

feminino, na mesma faixa etária (31,3 ± 7,5 anos em média), não dependentes de drogas 

lícitas ou ilícitas, que não apresentavam patologias sistêmicas e não utilizavam medicamentos 

imunossupressores ou capazes de afetar a secreção de saliva, além de não terem utilizado 

drogas antimicrobianas, medicamentos psicoativos ou recebido tratamento odontológico nos 

seis meses anteriores ao início do estudo. Esse grupo foi submetido aos mesmos 

procedimentos clínicos e laboratoriais. A seleção das pacientes do grupo controle foi realizada 

através de um sistema de busca parametrizada desenvolvido pela Profa. Dra Christiane Marie 

Schweitzer do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do 

ABC-SP. Esse programa de busca priorizou aspectos de gênero, idade e condição sócio-

econômica e cultural. Das pacientes do grupo controle, 11 eram portadoras de gengivite 

generalizada, uma apresentava periodontite, 36 eram periodontalmente sadias, segundo os 

mesmos critérios citados acima, enquanto duas eram portadoras de prótese total. 
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Formulários padronizados foram preenchidos, constando informações referentes à 

identificação, idade, condições de saúde sistêmica, consumo de tabaco, consumo de bebida 

alcoólica, uso de drogas ilícitas, período de abstinência, além do exame físico. O questionário 

foi aplicado por assistentes sociais das entidades envolvidas e as pacientes foram informados 

do sigilo que norteou a coleta desses dados. Informações técnicas referentes à dependência 

física e psicológica de drogas foram também fornecidas pelos profissionais de saúde do centro 

de reabilitação e médicos particulares das pacientes. Os dados obtidos a partir dos grupos 

experimentais foram inseridos em tabelas de contingenciamento relacionando as categorias 

estudadas e as freqüências relativas obtidas, condições de saúde geral e bucal dessas 

pacientes, uso das drogas e dados microbiológicos obtidos.  

 

 

3.2 Exame clínico bucal 

 

Inicialmente precedeu-se a anamnese, em formulários padronizados, constando a 

identificação do paciente, idade, aspectos étnico-raciais, história da doença atual, história 

social, médica e familiar, realizando-se a seguir, os exames clínicos intra e extrabucais. 

No atendimento das pacientes, todas as lesões teciduais clinicamente detectáveis eram 

avaliadas considerando sua localização, formato, superfície, consistência, cor, base de 

implantação, sintomatologia, presença ou ausência de lesões ulceradas e encaminhadas para 

tratamento junto à Faculdade de Odontologia de Santa Fé do Sul (grupo teste) ou junto à 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP (grupo controle).  
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3.3 Exame clínico periodontal 

 

Com exceção das pacientes usuárias de prótese total (seis pacientes do grupo de 

dependentes químicos e duas pacientes do grupo controle), todas as pacientes examinadas 

apresentaram, pelo menos, 15 elementos dentais. Os exames clínicos periodontais foram 

realizados por um único examinador previamente treinado, utilizando-se os critérios do 

Periodontal Screening and Recording (PSR). O exame foi realizado com o uso de espelho 

bucal plano, pinça para algodão (DuflexR) e sondas periodontais milimetradas tipo Williams 

(TrinityR). A sonda era introduzida no sulco gengival, de maneira delicada, posicionada 

paralela ao longo eixo do dente e esta percorria todas as faces dos dentes presentes de cada 

indivíduo. A cavidade bucal do indivíduo era dividida em seis sextantes. 

O maior escore do PSR era registrado para cada um dos sextantes e que se ausente, era 

registrado com um X. Os escores variaram de 0 a 4. Código 0: ausência de bolsa periodontal, 

sem sangramento a sondagem, ausência de cálculo e excessos de margens restauradoras. 

Código 1: ausência de bolsa periodontal, embora com presença de sangramento a sondagem; 

sem cálculo e excessos nas margens das restaurações. Código 2: ausência da bolsa 

periodontal, sangramento a sondagem, presença de cálculo supra e/ou subgengival e/ou 

excessos nas margens de restaurações. Código 3: presença de bolsa de 3,5 a 5,5 mm, 

necessitando de um exame periodontal complementar apenas do sextante com 

periodontograma, radiografias, medidas de bolsa e nível de inserção e outros e de tratamento 

periodontal especializado do sextante. Código 4: presença de bolsa periodontal acima de 

5,5mm, o qual, por ser considerado periodontite avançada, havia necessidade de se realizar 

um minucioso exame periodontal convencional de toda boca, medidas de bolsas e 

periodontograma. 30 

A inserção do código (*) no sextante significava a presença de problemas como 

envolvimento de furca, mobilidade, problemas muco-gengivais (perda de gengiva inserida) e 
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retração gengival acima de 3,5mm. Os dados coletados eram registrados em ficha apropriada, 

segundo recomendação da American Dental Association e American Association of 

Periodontology. Os indivíduos diagnosticados com os códigos 3 e 4 receberam exame 

periodontal mais detalhado, no qual eram considerados o índice sangramento gengival31, 

presença de calculo supragengival, determinação da profundidade clínica de sondagem e o 

nível clínico de inserção, índice de higiene oral,32 sendo que esses últimos dados eram 

utilizados para categorizar as condições de higiene bucal.  

 

3.4 Coleta dos espécimes clínicos 

 

A coleta dos espécimes clínicos foi realizada como descrito a seguir, em 

procedimentos que foram realizados das 8:30 às 10:30 horas, para minimizar os efeitos do 

ciclo circadiano sobre a secreção de saliva e sua composição. As coletas foram realizadas 

imediatamente antes do exame clínico das condições periodontais das pacientes e pelo menos 

duas horas após qualquer procedimento de higiene bucal, ingestão de alimento ou líquidos.  

A saliva não estimulada (1 mL) era coletada com auxílio de pipetas Pasteur plásticas 

esterilizadas e transferida para criotubos contendo água ultra-pura Milli Q, que eram 

armazenados a -196oC, por até 30 dias, para a extração do DNA bacteriano. As amostras do 

biofilme supragengival eram removidas com auxílio de curetas esterilizadas e transferidas 

para criotubos contendo água ultrapura Milli Q e mantidas nas mesmas condições acima 

descritas. 

Os espécimes do biofilme subgengival foram obtidos com o uso de cones de papel 

absorvente esterilizados, após a remoção do biofilme supragengival. A seguir, depois de 

permanecerem por 30 segundos no interior dos sulcos gengivais ou bolsas periodontais, os 

cones de papel eram transferidos para criotubos contendo água ultrapura e enviadas ao 

laboratório para o adequado processamento. Quando esse último não podia ser realizado 
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imediatamente, as amostras eram mantidas em nitrogênio líquido, para evitar possível 

degradação do DNA. 

A coleta dos espécimes clínicos da mucosa oral foi feita utilizando-se zaragatoas 

esterelizadas, que após serem friccionadas na mucosa, eram transferidas para criotubos 

contendo água ultrapura Milli Q e mantidas nas mesmas condições acima descritas 

 

3.5 Extração do DNA alvo e determinação de sua concentração 

 

O DNA das amostras clínicas nos criotubos com água Milli Q era extraído através do 

“kit” QIAamp DNA (QIAGEN, Hilden, Alemanha). Cada amostra era adicionada a 20�L de 

proteinase K, seguida de 200�L do tampão AL, mantendo-se a mistura a 56oC, por 10 

minutos, adicionando-se, a seguir, etanol absoluto (200 �L) e centrifugando-se o conjunto 

através do “QIAamp Column”, a 6000xg, por 1 minuto. 

A seguir, desprezava-se o filtrado e adicionavam-se 500 �L do tampão AW1 e repetia-

se a centrifugação, desprezando-se, novamente, o filtrado. Imediatamente, 500 �L do tampão 

AW2 eram adicionados ao “QIAamp Column” e o conjunto era centrifugado a 14.000xg por 3 

minutos. Desprezava-se o filtrado, enquanto 200 �L de tampão AE eram adicionados ao 

“QIAamp Column”, por 1 minuto, antes de submeter o conjunto à centrifugação final a 

6000xg, por 1 minuto. O filtrado era mantido a -196oC. A concentração do DNA alvo, em 

cada amostra, era determinada em espectrofotômetro (Beckman, Modelo DU-640), com 

leitura da absorbância (A260 nm). 

 

3.6 Detecção, por PCR, dos principais microrganismos oportunistas e viruses herpéticos 

(CMV, HSV-1 e EBV-1).  

 

A presença de leveduras do gênero Candida, bem como Enterobacteriaceae, 

Enterococcus sp., E. faecalis, E. faecium, Helicobacter sp., H. pylori, Pseudomonas sp., P. 
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aeruginosa bem como os viruses Epstein-Barr tipo 1, citomegalovirus e Herpes simples tipo 1 

foi avaliada pela amplificação do DNA por PCR, empregando-se iniciadores e condições 

específicas para cada agente infeccioso33,34,35,36,37,38,39,40,41em termociclador Amplitherm 

(GeneAmp PCR System). Os iniciadores e a temperatura de anelamento dos mesmos são 

apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

A detecção de Helicobacter sp., H. pylori e dos viruses da família Herpesviridae foi 

realizada através de “nested” PCR, onde 5μL do produto da amplificação inicial do DNA, 

utilizando-se iniciadores externos, eram submetidos a um segundo conjunto de ciclos de 

amplificação empregando-se iniciadores internos. Da mesma forma, as leveduras do gênero 

Candida foram detectadas por “semi-nested” PCR, onde 2μL do produto da amplificação 

inicial do DNA, com os iniciadores genéricos para Candida sp., eram submetidos à nova série 

de ciclos de amplificação empregando-se o iniciador reverso (5'-TCT TTT CCT CCG CTT 

ATT GAT ATG C-3') associado ao iniciador específico para cada espécie de levedura a ser 

detectada (Tabela 1), conforme descrito por Ahmad et al.38 

As amplificações do DNA eram realizadas em volumes de 25 μl, contendo 2,5 μl de 

10 X tampão PCR, 1,25 μl de MgCl2 (50 mM), 2,0 μl de dNTP (10 mM), 0,25 μl de Taq 

DNA polimerase (0,5 U), 1,0 μl de cada iniciador (0,4 μM), 7 μl de água ultrapura Milli-Q 

esterilizada e 10 μl de DNA (ng). A amplificação era realizada em aparelho de PCR 

programado para: 1 ciclo de 94oC (5 min.); de 30 a 36 ciclos de 94oC (1 min.), temperatura de 

anelamento de cada iniciador por 30 s.- 2 min., 72oC (1 min.) e 1 ciclo de 72oC (5 min.), para 

a extensão final da cadeia de DNA em amplificação. 

Em todas as reações foram utilizadas, como controle positivo, DNA de cepas de 

referência das bactérias e fungos estudados, enquanto DNA controle dos viruses EBV-1 e 

CMV foi fornecido pelo Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências Biomédicas-USP. 

Os produtos da amplificação pelo PCR eram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 
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1%, corados com brometo de etídio (0,5 μg/ml) e fotografados sobre transiluminador com luz 

UV com câmara Kodak (Eletrophoresis Documentation and Analyses System 120). Como 

padrão de peso molecular utilizou-se o marcador 1Kb DNA ladder (Gibco, SP). 
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Tabela 1. Iniciadores específicos utilizados nos ensaios de PCR para detecção de 

bactérias oportunistas e leveduras do gênero Candida. 

Iniciadores específicos Oligonucleotídeos 
Temperatura 

de anelamento 

Candida sp. 
5'-TCG CAT CGA TGA AGA ACG CAG C-3' 

5'-TCT TTT CCT CCG CTT ATT GAT ATG C-3' 
60oC 

C. albicans 
5'-ATT GCT TGC GGC GGT AAC GTC C-3' 

5'-TCT TTT CCT CCG CTT ATT GAT ATG C-3' 
60oC 

C. parapsilosis 
5'-ACA AAC TCC AAA ACT TCT TCC A-3' 

5'-TCT TTT CCT CCG CTT ATT GAT ATG C-3' 
60oC 

C. tropicalis 
5'-AAC GCT TAT TTT GCT AGT GGC C-3' 

5'-TCT TTT CCT CCG CTT ATT GAT ATG C-3' 
60oC 

C. glabrata 
5'-TAG GTT TTA CCA ACT CGG TGT T-3' 

5'-TCT TTT CCT CCG CTT ATT GAT ATG C-3' 
60oC 

Enterobacteriaceae 
5'-AAC CAG TTC CGC GTT GGC CTG G-3’ 

5'-CCT GAA CAA CAC GCT CGG A-3’ 
50oC 

Enterococcus spp. 
5’- TAC TGA CAA ACC ATT CAT GAT G-3’ 

5’- AAC TTC GTC ACC AAC GCG AAC -3’ 
55oC 

E. faecalis 
5’- ATC AAG TAC AGT TAG TCT-3’ 

5’- ACG ATT CAA AGC TAA CTG-3’ 
47oC 

Helicobacter sp.  

5�-AGA GTT TGA TCM TGG CTC A-3� iniciador externo 

5�-AAG GAG GTG ATC CAG CC-3� iniciador externo 

5`-TGG CAA TCA GCG TCA GGT AAT G-3` iniciador interno 

5`-GCT AAG AGA TCA GCC TAT GTC C-3` iniciador interno 

50oC 

H. pylori 

5`-CTG GAG AGA CTA AGC CCT CC-3` iniciador externo 

5`-AGG ATC AAG GTT TAA GGA TT-3` iniciador externo 

5`-CTG GAG AGA CTA AGC CCT CC-3` iniciador interno 

5`-ATT ACT GAC GCT GAT TGT GC-3`   iniciador interno 

 

55oC 

 

62oC 

 

Pseudomonas sp. 
5’-GAC GGG TGA GTA ATG CCT A-3’ 

5’-CAC TGG TGT TCC TTC CTA TA-3’ 
54oC 

P. aeruginosa 
5’-GGG GGA TCT TCG GAC CTC A-3’ 

5’-TCC TTA GAG TGC CCA CCC G-3’ 
58oC 

Universal 
5’- AGA GTT TGA TCC TGG CTG AG-3’ 

5’- ACG GCT ACC TTG TTA CGA CTT-3’ 
55oC 
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Tabela 2. Iniciadores e temperatura de anelamento empregados no “nested” PCR para 

os viruses da família Herpesviridae. 

Iniciadores 

específicos 
Oligonucleotídeos 

Temperatura de 

anelamento 

Herpes virus tipo 1 

5`-TAC ATC GGC GTC ATC TAC GGG G-3` inic. externo 

5`-GGG CCA GGC GCT TGT TGG TGT A-3` inic. externo 

5`-GCG TTT ATC AAC CGC ACC TCC-3` inic. interno 

5`-CAG TTC GGC GGT GAG GAC AAA-3` inic. Interno 

 

Inic. Externo 57oC 

Inic. Interno 56oC 

Citomegalovírus 

5`-GAG GAC AAC GAA ATC CTG TTG GGC A-3` inic. externo 

5`-TCG ACG GTG GAG ATA CTG CTG AGG-3` inic. externo 

5`-ACC ACC GCA CTG AGG AAT GTC AG-3` inic. interno 

5`-TCA ATC ATG CGT TTG AAG AGG TA-3` inic. Interno 

 

Inic. Externo 56oC 

Inic. Interno 50oC 

Epstein-Barr tipo 1 

5`-AGG GAT GCC TGG ACA CAA GA-3` inic. externo 

5`-TGT GCT GGT GCT GCT GGT GG-3` inic. externo 

5`-AAC TTC AAC CCA CAC CAT CA-3` inic. interno 

5`-TTC TGG ACT ATC TGG ATC AT-3` inic. Interno 

 

Inic. Externo 56oC 

Inic. Interno 46oC 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As diferenças na prevalência e participação dos microrganismos estudados foram 

analisadas através de teste de Análise de Variãncia de medidas repetidas para dados 

categóricos. O teste de Qui-Quadrado, teste exato de Fisher e teste de Mann-Whitney foram 

utilizados para avaliar a significância dessas possíveis associações. A análise foi realizada no 

Centro de Matemática Computação e Cognição da UFABC. O nível de significância adotado 

foi de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 
 

Do grupo de pacientes dependentes químicas anáisado, 19 pacientes apresentavam 

gengivite generalizada, 12 tinham periodontite crônica, 13 eram periodontalmente sadias, 

segundo os critérios de Armitage (2004), enquanto seis eram portadoras de prótese total. Das 

pacientes do grupo controle, 11 eram portadoras de gengivite generalizada, uma apresentava 

periodontite, 36 eram periodontalmente sadias, segundo os mesmos critérios citados acima, 

enquanto duas eram portadoras de prótese total. 

Verificou-se que 94% das pacientes do grupo teste eram usuárias de mais do que uma 

única droga, sendo o tabaco (92%), bebidas alcoólicas (68%), crack (66%) e cocaína (52%) as 

mais consumidas, quase sempre em múltiplas associações. 

Os resultados apresentados na Tabela 3 evidenciam que o grupo de pacientes usuárias 

de drogas lícitas e ilícitas, mantidas no centro de desintoxicação, fazia uso de ampla variedade 

de associações de produtos, anteriormente à sua internação, sendo que apenas três (6%) das 

pacientes eram dependentes de uma única droga, no caso, o etanol, enquanto as demais 

internas utilizavam diversas drogas concomitantemente, mostrando padrões de dependência, 

sendo que o tabaco foi consumido por 92% das dependentes e o álcool foi utilizado por 68% 

delas.  

Além desses compostos ainda merece consideração o consumo de cocaína (52,0%), 

crack (66,0%), maconha (46,0%), ácido lisérgico (LSD; 24,0%) e êxtase (18,0%), sempre em 

associação com o consumo e dependência ao álcool e tabaco (Tabela 3). Além desses 

compostos, uma ampla gama de extratos de plantas alucinógenas e outros produtos de origem 

vegetal parece ser utilizada por 14% das pacientes, sendo que o consumo desses compostos se 

exacerbava na ausência dos demais produtos. As associações de drogas envolvendo álcool, 

tabaco, cocaína e crack se mostraram predominantes, mas sem significância estatística. 
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Tabela 3. Associações de drogas empregadas pelas pacientes com dependência 

química. 

Drogas e associações Ocorrência n(%) 

Tabaco + álcool 6 (12,0) 

Tabaco + álcool + maconha + cocaína + crack 6 (12,0) 

Tabaco + álcool + cocaína + crack 5 (10,0) 

Tabaco + álcool + crack 5 (10,0) 

Tabaco + crack 4 (8,0) 

Tabaco + álcool + maconha + cocaína + crack+ LSD+ outras 4 (8,0) 

Tabaco + álcool + maconha + cocaína + crack+ LSD+ êxtase+ outras 3 (6,0) 

Tabaco + maconha + crack 3 (6,0) 

Álcool 3 (6,0) 

Tabaco + cocaína 2 (4,0) 

Tabaco + êxtase + maconha + cocaína + LSD 2 (4,0) 

Tabaco + êxtase + maconha 2 (2,0) 

Tabaco + álcool + maconha + cocaína + crack+ LSD 1 (2,0) 

Tabaco + cocaína + crack + LSD + êxtase 1 (2,0) 

Tabaco + cocaína + maconha + crack + êxtase 1 (2,0) 

Tabaco + maconha + LSD 1 (2,0) 

Álcool + cocaína 1 (2,0) 
 

Dentre os sinais e sintomas com base comportamental ou neurológica, observados ou 

relatados, destaca-se a sensação de angústia, nervosismo, apreensão e irritabilidade, os quais 

estiveram presentes em frequência significativamente maior no grupo de dependentes 

químicos (Tabela 4), embora não se possa estabelecer uma correlação entre essas condições e 

os aspectos clínicos e microbiológicos observados. A ocorrência de epilepsia foi observada 

apenas em pacientes com dependência química, embora essa ocorrência não tenha atingido a 

significância estatística. Todas as manifestações ou distúrbios comportamentais e 

neurológicos observados ou relatados, com exceção do transtorno bipolar e da epilepsia, se 

mostraram estatisticamente associadas ao grupo de pacientes com dependência química (teste 

de Qui-quadrado, P < 0,001). 
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A avaliação clínica das pacientes com dependência química, bem como os dados 

obtidos na anamnese e do histórico médico das pacientes evidenciou que, no período  

imediatamente anterior à internação, todas apresentavam queixas de saúde, que variaram de 

ocorrência de herpes zoster em uma paciente, até dores articulares e baixa resistência a 

infecções, sendo que essa última condição foi considerada quando a paciente ou a equipe de 

saúde relatava infecções persistentes em intervenções cirúrgicas ou feridas traumáticas, 

ocorrência de infecções cutâneas, bucais e/ou respiratórias que se mostraram persistentes ou 

com relapses frequentes. 

A grande maioria dos dados obtidos se mostrou de difícil confirmação clínica, como a 

ocorrência de xerostomia leve, sintomas como dores articulares e nas costas, fadiga, cefaléia, 

mal-estar geral, zumbido e formigamento das extremidades, enquanto outros, como 

ocorrência de gengivite, periodontite, tosse, edema das extremidades, amigdalite, herpes 

simples e herpes zoster puderam ser confirmadas ao exame clínico intrabucal e exame físico. 

Uma terceira categoria de resultados pôde ser confirmada pela equipe médica responsável 

pelo acompanhamento das pacientes: dados relativos ao processo de reparo, infecções 

pregressas, hipertensão ou hipotensão arterial, alergias e inflamações articulares, sudorese 

noturna e histórico de perda de peso, úlcera, fraqueza muscular e distúrbios neurológicos e de 

comportamento, entre outros. 
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Tabela 4. Aspectos comportamentais psicológicos de pacientes dependentes químicas 

internadas em programa de desintoxicação. 

Ocorrência n(%) Manifestações 

neurológicas Dependentes químicos Grupo controle 

Comparações estatisticamente 

significativas (�) 

Angústia  29 (58,0) 4 (8,0) � 

Nervosismo 27 (54,0) 7 (14,0) � 

Prostração 15 (30,0) 2 (4,0) � 

Apreensão 13 (26,0) 4 (8,0) � 

Irritabilidade 12 (24,0) 3 (6,0) � 

Epilepsia 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Transtorno 

bipolar 
2 (4,0) 1 (2,0) 

- 

 

A ocorrência, ou o relato da ocorrência, de dores nas costas, infecções cutâneas e 

respiratórias, cefaléia, fadiga, dispnéia, poliúria, xerostomia, formigamento das extremidades, 

anemia, alergias, artrites, polidipsia, ocorrência de periodontite, perda de peso e retardo do 

processo de reparo foram estatisticamente mais freqüentes no grupo de pacientes com 

dependência química, quando comparados com o grupo controle (Tabela 5). Outras 

condições, como hepatites virais e ocorrência de asma, gengivite, amigadalites, sudorese, 

coagulopatias, entre outras, a despeito de uma maior ocorrência no grupo de dependentes 

químicas, não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos.  

As condições de higiene bucal são apresentadas na Tabela 6, sendo que não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos de pacientes, 

predominando pacientes com higiene oral moderada ou precária, enquanto a ocorrência de 

pacientes com higiene considerada boa foi restrita a menos de 20% do total de indivíduos de 

cada grupo, sendo que condições excelentes de higiene estiveram restritas a uma interna 

dependente química e quatro pacientes do grupo controle. Verificou-se que as pacientes com 

periodontite apresentavam maior idade do que as pacientes saudáveis ou com gengivite (teste 

de Mann-Whitney, P=0,005) e perda óssea (teste de Mann-Whitney, P < 0,001), 
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independentemente da presença ou ausência de dependência química. O consumo de bebidas 

alcoólicas, cocaína e crack mostraram relação com o grau de mobilidade dental (teste de Qui-

quadrado, P < 0,001; teste exato de Fisher, P = 0,022).  

Tabela 5. Principais manifestações clínicas e queixas nas pacientes com dependência 

química e no grupo controle.  

 

Ocorrência n(%) 

Manifestações sistêmicas e bucais 
Dependentes químicos Grupo controle 

Comparações 

estatisticamente 

significativas (�) 

Hipertensão arterial3 38 (76,0) 1 (2,0) �1 

Dores nas costas 26 (52,0) 8 (16,0) � 

Infecções freqüentes 25 (50,0) 2 (4,0) � 

Cefaléia freqüente 21 (42,0) 4 (8,0) � 

Gengivite 19 (38,0) 11 (22,0) -2 

Fadiga 17 (34,0) 4 (8,0) � 

Dispnéia 16 (32,0) 2 (4,0) � 

Poliúria 16 (32,0) 2 (4,0) � 

Xerostomia 16 (32,0) 1 (2,0) � 

Formigamento das extremidades 14 (28,0) 2 (4,0) � 

Anemia 13 (26,0) 3 (6,0) � 

Periodontite 12 (24,0) 1 (2,0) � 

Alergias 11 (22,0) 3 (6,0) � 

Tosse renitente 11 (22,0) 2 (4,0) � 

Artrites 9 (18,0) 1 (2,0) � 

Edema das extremidades 9 (18,0) 3 (6,0) - 

Polidipsia 9 (18,0) 0 (0,0) � 

Perda de peso 9 (18,0) 0 (0,0) � 

Retardo do processo de reparo 8 (16,0) 1 (2,0) � 

Fragilidade vascular 7 (14,0) 0 (0,0) - 

Sudorese noturna 7 (14,0) 0 (0,0) - 

Amigdalites recorrentes 6 (12,0) 3 (6,0) - 

Coagulopatias 6 (12,0) 0 (0,0) - 

Herpes simples 6 (12,0) 5 (10,0) - 
1Estatisticamente significante (P<0,05) 
2Sem significância estatística 
 3Dados relativos à hipertensão arterial foram obtidos junto aos médicos responsáveis pelo 

acompanhamento da pacientes, visto que a maioria recebia medicação anti-hipertensiva. 



 36 

Tabela 5. Continuação. Principais manifestações clínicas e queixas nas pacientes 

com dependência química e nas pacientes do grupo controle. 

Ocorrência n(%) 

Manifestações sistêmicas e bucais 
Dependentes químicos Grupo controle 

Comparações 

estatisticamente 

significativas (�) 

Polifagia 6 (12,0) 1 (2,0) -2 

Zumbido e outras disfunções auditivas 6 (12,0) 0 (0,0) - 

Anorexia 5 (10,0) 2 (4,0) - 

Sialorréia 5 (10,0) 1 (2,0) - 

Ulcera gástrica ou gastrite 5 (10,0) 2 (4,0) - 

Asma brônquica 4 (8,0) 2(4,0) - 

Cegueira noturna 4 (8,0) 1 (2,0) - 

Dores pré-cordiais 4 (8,0) 0 (0,0) - 

Hipotensão arterial 4 (8,0) 7 (14,0) - 

Micoses freqüentes 4 (8,0) 0 (0,0) - 

Náuseas freqüentes 4 (8,0) 2 (4,0) - 

Nefropatia 4 (8,0) 0 (0,0) - 

Xeroftalmia 4 (8,0) 0 (0,0) - 

AIDS 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Câncer 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Diabete 3 (6,0) 1 (2,0) - 

Diarréia freqüente 3 (6,0) 1 (2,0) - 

Fotofobia 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Hematomas 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Hepatite B 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Hepatite C 3 (6,0) 0 (0,0) - 

Hepatite A 2 (4,0) 1 (2,0) - 

Apendicite 2 (4,0) 1 (2,0) - 

Cianose 2 (4,0) 0 (0,0) - 

Hipertermia freqüente  2 (4,0) 1 (2,0) - 

Odinofagia 2 (4,0) 0 (0,0) - 

Hepatopatia 2 (4,0) 0 (0,0) - 

Sífilis 2 (4,0) 0 (0,0) - 

Doença de Chagas 1(2,0) 0 (0,0) - 

Herpes zoster 1 (2,0) 0 (0,0) - 

Indivíduos sem manifestações ou queixas 0 (0,0) 33 (66,0) �1 
 1Estatisticamente significante (P<0,05) 
2Sem significância estatística 
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Tabela 6. Condições de higiene bucal entre dependentes químicas (N=44, portadoras 

de 15 ou mais dentes) e grupo controle (N=48, portadoras de 15 ou mais dentes).  

Ocorrência n(%) 

Condição de higiene observada 
Dependentes químicos Grupo controle 

Comparações 

estatisticamente 

significativas (�) 

Higiene excelente1 1 (2,27) 4 (8,33) - 

Higiene boa2 8 (18,18) 7 (14,58) - 

Higiene bucal moderada3 23 (52,27) 28 (58,33) - 

Higiene bucal precária4 12 (27,27) 9 (18,75) - 
1Higiene excelente: ausência de placa visível e cálculo. 

2Higiene boa: placa visível em até 30% dos sítios avaliados e ausência de cálculo. 

3Higiene moderada: placa visível em mais de 30% dos sítios avaliados e ausência de cálculo 
4Higiene precária: placa visível em mais de 30% dos sítios avaliados e presença de cálculo 

 

A freqüência de escovação na população estudada não se mostrou influenciada pela 

idade e consumo de drogas, mas como a freqüência de escovação era autodeclarada, não se 

pode deixar de considerar a possibilidade de que essa informação tenha sido influenciada por 

aspectos culturais, onde a paciente passa a declarar o que considera adequado e não o que de 

fato realiza.  

Para a maioria das bactérias oportunistas estudadas, como o gênero Pseudomonas, 

além de P. aeruginosa e da família Enterobacteriaceae, o habitat principal na cavidade bucal 

mostrou ser o biofilme supragengival e, em menor extensão, o biofilme subgengival, sendo 

que o inverso ocorre com Helicobacter sp. e H. pylori,  onde o biofilme subgengival parece 

ter uma importância maior, mesmo que sem significância estatística. Para o gênero 

Enterococcus e E. faecalis, o biofilme supragengival e as mucosas foram mais relevantes, 

seguidos pelo biofilme subgengival. Os fungos do gênero Candida foram distribuídos de 

forma mais homogênea nas mucosas e no biofilme supragengival, enquanto as presenças de 

EBV-1 e CMV, na saliva, apresentaram correlação com a presença dos mesmos viruses no 

biofilme subgengival. 
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Os aspectos microbiológicos são apresentados na Tabelas 7 até a Tabela 14. A 

contaminação presente na saliva mostrou particularidades quanto à ocorrência dos 

microrganismos estudados, quando comparados os dois grupos, com maior freqüência de 

Candida sp. (P=0,033), C. albicans (P=0,039), família Enterobacteriaceae (P=0,022), 

Enterococcus sp. (P=0,046), Helicobacter sp. (P=0,033), H. pylori (P=0,045), vírus CMV 

(P=0,042) e vírus EBV-1 (P=0,019) na saliva das pacientes com dependência química em 

relação ao grupo controle, independentemente das condições de saúde periodontal da 

população alvo, refletindo em grande parte as características da microbiota associada aos 

biofilmes supragengival e subgengival, bem como a microbiota das mucosas. 

Para o biofilme supragengival, o grupo de pacientes com dependência química 

apresentou maior proporção de amostras positivas para Candida sp., C. albicans, família 

Enterobacteriaceae, Enterococcus sp., E. faecalis, Helicobacter sp., H. pylori, Pseudomonas 

sp., P. aeruginosa e vírus EBV-1. Para o biofilme subgengival, observou-se maior 

prevalência da família Enterobacteriaceae, Helicobacter sp., H. pylori, bem como todos os 

viruses da família Herpesviridae testados. Nas amostras de mucosa, observou-se maior 

prevalência de Candida sp., C. albicans, Helicobacter sp., viruses CMV e EBV-1. 
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Tabela 7. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas na saliva de pacientes com dependência química ou do grupo controle, segundo 

dados obtidos por amplificação do DNA microbiano por PCR. 

Grupos 

Microrganismos 
Dependentes Não Dependentes 

Comparações 

estatisticamente 

significativas (�) 

Candida sp. 21(42,0) 7 (14,0) � 

C. albicans 11 (22,0) 4 (8,0) �1 

C. parapsilosis 3 (6,0) 0 (0,0) -2 

C. tropicalis 4 (8,0) 1 (2,0) - 

C. glabrata 3 (6,0) 1 (2,0) - 

Enterobacteriaceae 22 (44,0) 6 (12,0) � 

Enterococcus sp. 16 (32,0) 9 (18,0) � 

E. faecalis 11 (22,0) 7 (14,0) - 

E. faecium 2 (4,0) 0 (0,0) - 

Helicobacter sp. 39 (78,0) 16 (32,0) � 

H. pylori 28 (56,0) 11 (22,0) � 

Pseudomonas sp. 12 (24,0) 5 (10,0) - 

P. aeruginosa 9 (18,0) 3 (6,0) - 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 8 (16,0) 1 (2,0) - 

Citomegalovírus 15 (30,0) 3 (6,0) � 

Epstein-Barr tipo 1 21 (42,0) 6 (12,0) � 
1Estatisticamente significante (P<0,05) 
2Sem significância estatística 



 40 

Tabela 8. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas no biofilme supragengival de pacientes com dependência química ou do grupo 

controle, segundo dados obtidos por amplificação do DNA microbiano por PCR. 

Grupos 
Microrganismo 

Dependentes  Não Dependentes 

Comparações estatisticamente 

significativas (�) 

Candida sp. 23 (46,0) 9 (18,0) � 

C. albicans 18 (36,0) 5 (10,0) �1 

C. parapsilosis 1 (2,0) 1 (0,0) -2 

C. tropicalis 0 (0,0) 1 (2,0) - 

C. glabrata 2 (4,0) 1 (2,0) - 

Enterobacteriaceae 28 (56,0) 9 (18,0) � 

Enterococcus sp. 22 (44,0) 9 (18,0) � 

E. faecalis 19 (38,0) 7 (14,0) � 

E. faecium 1 (2,0) 0 (0,0) - 

Helicobacter sp. 23 (46,0) 12 (24,0) � 

H. pylori 20 (40,0) 11 (22,0) � 

Pseudomonas sp. 16 (32,0) 5 (10,0) � 

P. aeruginosa 13 (26,0) 3 (6,0) � 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 1 (2,0) 1 (2,0) - 

Citomegalovírus 8 (16,0) 6 (12,0) - 

Epstein-Barr tipo 1 19 (38,0) 5 (10,0) � 
1Estatisticamente significante (P<0,05) 
2Sem significância estatística 
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Tabela 9. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas no biofilme subgengival de pacientes com dependência química ou do grupo 

controle, segundo dados obtidos por amplificação do DNA microbiano por PCR. 

Grupos 
Microrganismo 

Dependentes  Não Dependentes 

Comparações estatisticamente 

significativas (�) 

Candida sp. 9 (18,0) 5 (10,0) - 

C. albicans 8 (16,0) 5 (10,0) - 

C. parapsilosis 0 (0,0) 0 (0,0) - 

C. tropicalis 0 (0,0) 0 (0,0) - 

C. glabrata 0 (0,0) 0 (0,0) - 

Enterobacteriaceae 21 (42,0) 5 (10,0) �1 

Enterococcus sp. 10 (20,0) 6 (12,0) -2 

E. faecalis 9 (18,0) 6 (12,0) - 

E. faecium 0 (0,0) 0 (0,0) - 

Helicobacter sp. 29 (58,0) 10 (20,0) � 

H. pylori 23 (46,0) 10 (20,0) � 

Pseudomonas sp. 7 (14,0) 3 (6,0) - 

P. aeruginosa 6 (12,0) 0 (0,0) - 

Viruses herpéticos   - 

Herpes virus tipo 1 13 (26,0) 3 (6,0) � 

Citomegalovírus 24 (48,0) 11 (22,0) � 

Epstein-Barr tipo 1 30 (60,0) 9 (18,0) � 
1Estatisticamente significante (P<0,05) 
2Sem significância estatística 
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Tabela 10. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas na mucosa bucal de pacientes com dependência química ou do grupo controle, 

segundo dados obtidos por amplificação do DNA microbiano por PCR. 

Grupos 
Microrganismo 

Dependentes  Não Dependentes 

Comparações estatisticamente 

significativas (�) 

Candida sp. 29 (58,0) 11 (22,0) � 

C. albicans 21(42,0) 8 (16,0) �1 

C. parapsilosis 5 (10,0) 1 (2,0) -2 

C. tropicalis 5 (10,0) 1 (2,0) - 

C. glabrata 8 (16,0) 3 (6,0) - 

Enterobacteriaceae 12 (24,0) 7 (14,0) - 

Enterococcus sp. 14 (28,0) 8 (16,0) - 

E. faecalis 13 (26,0) 8 (16,0) - 

E. faecium 4 (8,0) 0 (0,0) - 

Helicobacter sp. 19 (38,0) 11 (22,0) � 

H. pylori 16 (32,0) 11 (22,0) - 

Pseudomonas sp. 9 (18,0) 5 (10,0) - 

P. aeruginosa 9 (18,0) 5 (10,0) - 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 8 (16,0) 3 (6,0) - 

Citomegalovírus 10 (20,0) 6 (12,0) � 

Epstein-Barr tipo 1 17 (34,0) 6 (12,0) � 
1 Estatisticamente significante (P<0,05) 
2 Sem significância estatística 

 

Quando esses dados são analisados em relação à condição periodontal das pacientes 

examinadas, independentemente da existência ou não de dependência química, verifica-se 

que, nas amostras de saliva, C. albicans e os viruses CMV e EBV-1 foram mais freqüentes 

entre os portadores de sangramento gengival e gengivite, enquanto as amostras de saliva de 

pacientes com periodontite apresentaram maior freqüência de viruses herpéticos CMV e 

EBV-1 e a família Enterobacteriaceae. 
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A presença de C. albicans, nas amostras de saliva, independentemente da dependência 

química ou não, se mostrou ligada a gengivite severa (teste de Mann-Whitney, P=0,037), o 

mesmo ocorrendo com os viruses CMV e EBV-1. Em pacientes com periodontite, maior 

profundidade clínica de sondagem mostrou correlação com a família Enterobacteriaceae e os 

viruses herpéticos CMV e EBV-1, onde sua ocorrência foi significativamente mais elevada 

nas pacientes com periodontite. 

Quanto ao biofilme supragengival, observou-se apenas uma maior proporção de 

amostras positivas para bactérias da família Enterobacteriaceae e vírus CMV, enquanto no 

biofilme subgengival, além desses agentes também se verificou uma maior ocorrência de 

Enterobacteriaceae e vírus EBV-1 nos pacientes com periodontite, quando comparados com 

os pacientes com gengivite. Outros agentes infecciosos, como vírus CMV, foram mais 

freqüentes no biofilme subgengival de pacientes com periodontite quando comparados com as 

pacientes periodontalmente saudáveis. O vírus Herpes simples tipo 1 somente se mostrou 

mais freqüente no biofilme subgengival de pacientes com dependência química, mas isso 

ocorreu independentemente da condição periodontal das pacientes. 

A presença dos microrganismos-alvo na mucosa bucal das pacientes estudadas, 

independentemente de sua condição periodontal, é apresentada na Tabela 14.  As mucosas se 

mostraram reservatórios de leveduras, bem como de microrganismos da família 

Enterobacteriaceae e do gênero Helicobacter, particularmente H. pylori. As condições 

periodontais não afetaram a ocorrência desses microrganismos nas superfícies de tecidos 

moles da cavidade bucal. 
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Tabela 11. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas na saliva de indivíduos com diferentes condições de saúde periodontal, 

independentemente da dependência de drogas lícitas ou ilícitas.  

Condição de saúde periodontal      N(%) 
Microrganismo 

1IPS  2IG 3IP 

Candida sp. 11 (22,45) 11 (36,67) 6 (46,15) 

C. albicans 2 (4,08) 7 (23,33) 6 (46,15) 

C. parapsilosis 0 (0,0) 2 (6,67) 1 (7,69) 

C. tropicalis 1 (2,04) 1 (3,33) 0 (0,0) 

C. glabrata 1 (2,04) 2 (6,67) 1 (7,69) 

Enterobacteriaceae 12 (24,49) 8 (26,67) 8 (61,54) 

Enterococcus sp. 10 (20,41) 9 (30,0) 6 (46,15) 

E. faecalis 8 (16,36) 6 (20,0) 4 (30,77) 

E. faecium 0 (0,0) 1 (3,33) 1 (7,69) 

Helicobacter sp. 29 (59,18) 18 (60,0) 8 (61,54) 

H. pylori 18 (36,73) 13 (43,33) 8 (61,54) 

Pseudomonas sp. 6 (12,24) 7 (23,33) 4 (30,77) 

P. aeruginosa 5 (10,2) 4 (13,33) 3 (23,08) 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 0 (0,0) 2 (6,67) 3 (23,08) 

Citomegalovírus 2 (4,08) 9 (30,0) 7 (53,85) 

Epstein-Barr tipo 1 7 (14,29) 11 (36,67) 9 (69,23) 
1Indivíduos periodontalmente sadios N= 49 
2Indivíduos com gengivite N= 30 
3Indivíduos com periodontite N= 13 
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Tabela 12. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas no biofilme supragengival de indivíduos com diferentes condições de saúde 

periodontal, independentemente da dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

Condição de saúde periodontal   N(%) 
Microrganismo 

1IPS  2IG 3IP 

Candida sp. 17 (34,69) 9 (30,0) 6 (46,15) 

C. albicans 12 (24,49) 7 (23,33) 4 (30,77) 

C. parapsilosis 0 (0,0) 1 (3,33) 1 (7,69) 

C. tropicalis 1 (2,04) 0 (0,0) 0 (0,0) 

C. glabrata 2 (4,08) 0 (0,0) 1 (7,69) 

Enterobacteriaceae 12 (24,49) 8 (26,67) 7 (53,85) 

Enterococcus sp. 18 (36,73) 7 (23,33) 5 (38,46) 

E. faecalis 14 (28,57) 6 (20,0) 5 (38,46) 

E. faecium 0 (0,0) 1 (3,33) 0 (0,0) 

Helicobacter sp. 27 (55,1) 11 (36,67) 7 (53,85) 

H. pylori 17 (34,69) 9 (30,0) 6 (46,15) 

Pseudomonas sp. 12 (24,49) 5 (16,67) 4 (30,77) 

P. aeruginosa 10 (20,41) 3 (10,0) 3 (23,08) 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 0 (0,0) 2 (6,67) 0 (0,0) 

Citomegalovírus 1 (2,04) 7 (23,33) 6 (46,15) 

Epstein-Barr tipo 1 4 (8,16) 15 (50,0) 5 (38,46) 
1Indivíduos periodontalmente sadios N= 49 
2Indivíduos com gengivite N= 30 
3Indivíduos com periodontite N= 13 
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Tabela 13. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas no biofilme subgengival de indivíduos com diferentes condições de saúde 

periodontal, independentemente da dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

Condição de saúde periodontal   N(%) 
Microrganismo 

1IPS  2IG 3IP 

Candida sp. 10 (20,41) 2 (6,67) 2 (15,38) 

C. albicans 9 (18,37) 2 (6,67) 2 (15,38) 

C. parapsilosis 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

C. tropicalis 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

C. glabrata 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Enterobacteriaceae 11 (22,45) 8 (26,67) 7 (53,85) 

Enterococcus sp. 7 (14,29) 6 (20,0) 3 (23,08) 

E. faecalis 8 (16,33) 5 (16,67) 2 (15,38) 

E. faecium 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Helicobacter sp. 20 (40,82) 8 (26,67) 6 (46,15) 

H. pylori 16 (32,65) 8 (26,67) 5 (38,46) 

Pseudomonas sp. 6 (12,24) 2 (6,67) 2 (15,38) 

P. aeruginosa 4 (8,16) 1 (3,33) 1 (3,33) 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 8 (16,33) 5 (16,67) 3 (23,08) 

Citomegalovírus 9 (18,37) 17 (56,67) 9 (69,23) 

Epstein-Barr tipo 1 9 (18,37) 20 (66,67) 10 (76,92) 
1Indivíduos periodontalmente sadios N= 49 
2Indivíduos com gengivite N= 30 
3Indivíduos com periodontite N= 13 

 

 



 47 

Tabela 14. Ocorrência de viruses da família Herpesviridae e de microrganismos 

oportunistas nas mucosas de indivíduos com diferentes condições de saúde periodontal, 

independentemente da dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

Condição de saúde periodontal   N(%) 
Microrganismo 

1IPS  2IG 3IP 

Candida sp. 22 (44,9) 11 (36,67) 7 (53,85) 

C. albicans 15 (30,61) 8 (26,67) 6 (46,15) 

C. parapsilosis 5 (10,2) 1 (3,33) 0 (0,0) 

C. tropicalis 5 (10,2) 0 (0,0) 1 (7,69) 

C. glabrata 8 (16,33) 2 (6,67) 1 (7,69) 

Enterobacteriaceae 10 (20,41) 6 (20,0) 3 (23,08) 

Enterococcus sp. 9 (18,37) 8 (26,67) 5 (38,46) 

E. faecalis 9 (18,37) 8 (26,67) 4 (30,77) 

E. faecium 1 (2,04) 3 (10,0) 0 (0,0) 

Helicobacter sp. 18 (36,73) 8 (26,67) 4 (30,77) 

H. pylori 15 (30,61) 8 (26,67) 4 (30,77) 

Pseudomonas sp. 9 (18,37) 4 (13,33) 1 (7,69) 

P. aeruginosa 9 (18,37) 4 (13,33) 1 (7,69) 

Viruses herpéticos    

Herpes virus tipo 1 7 (14,29) 3 (10,0) 1 (7,69) 

Citomegalovírus 10 (20,41) 5 (16,67) 1 (7,69) 

Epstein-Barr tipo 1 11 (22,45) 9 (30,0) 3 (23,08) 
1Indivíduos periodontalmente sadios N= 49 
2Indivíduos com gengivite N= 30 
3Indivíduos com periodontite N= 13 
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5. DISCUSSÃO 

O aumento generalizado no consumo de drogas, lícitas ou não, acaba por criar uma 

sociedade paralela, onde a própria dependente se refugia, quer pelos efeitos diretos da droga 

sobre sua sociabilidade, quer pela contravenção que incide sobre o consumo de drogas ilícitas, 

complementadas pelos efeitos sociais, psicológicos e familiares que, inegavelmente, estão 

ligados a essa dependência1. Como agravante, a maioria das usuárias de drogas é consumidora 

de vários compostos, concomitantemente, como também observado por Guindalini et al.11, 

mostrando que 96% das pacientes associavam o consumo freqüente de bebidas alcoólicas com 

duas ou mais drogas ilícitas, geralmente cocaína e crack, sendo que, em 92% dos casos, a 

associação envolvia mais de três drogas, enquanto 60% das pacientes em início de tratamento 

apresentavam dependência química a mais de cinco compostos diferentes. 

Dentro desses grupos de dependentes, por vezes o estresse da abstinência, bem como 

os efeitos diretos das próprias drogas ainda presentes ou seqüelas a elas associadas acabam 

por induzir quadros de alucinações, síndromes de perseguição, depressão profunda e angústia, 

como também observados no presente estudo6. No médio e longo prazos3, a manutenção 

dessas condições acaba por induzir uma progressiva perda da capacidade de reação frente a 

agentes infecciosos e outros fatores de agressão, em função, também, do efeito dessas drogas 

psicotrópicas sobre a regulação do sistema imunológico e o estresse ambiental42,43, 

freqüentemente associado ao processo de desintoxicação ou ligado aos problemas familiares e 

sociais nesses pacientes. 

A cocaína e seus derivados, como o crack, bem como outros compostos similares, 

exercem seus efeitos sobre o sistema nervoso central através do bloqueio da reabsorção pré-

sináptica de neurotransmissores como a dopamina, norepinefrina, acetilcolina e serotonina, o 

que potencializa e prolonga a ação dessas catecolaminas ao nível de sistema nervoso 

periférico e, principalmente, sistema nervoso central, induzindo a estimulação exacerbada dos 
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centros nervosos associados ao prazer, no sistema límbico44. No que concerne à sensação de 

analgesia, a mesma de dá pelo bloqueio da repolarização das membranas neuronais nos 

nervos periféricos, enquanto que a elevação plasmática dos níveis de catecolaminas acaba 

levando à hipertensão, taquicardia e arritmias, produzindo um aumento de 24 vezes no risco 

de infarto do miocárdio, além do seu potente efeito vasoconstritor, sendo que esses efeitos são 

independentes da dosagem utilizada e da rota de administração44. Como um todo, os efeitos 

simpatomiméticos acabam por elevar o consumo de oxigênio do miocárdio, o que associado 

com a vasoconstrição periférica e das coronárias, ligada ao uso freqüente de cocaína, crack, 

maconha, tabaco e outros compostos, pode produzir necrose tecidual, o que é bastante 

freqüente na gengiva e no palato duro.6 

No grupo de pacientes com dependência, o total de pessoas com histórico de 

cardiopatias ou hipertensão foi estatisticamente superior ao observado no grupo controle. 

Possívelmente estes quadros de hipertensão estejam ligados aos efeitos vasculares e 

neurológicos das drogas, porém, mesmo com o uso de anti-hipertensivos, 10% das pacientes 

não tiveram resposta favorável, sendo que estas eram dependentes de álcool e apresentavam 

uma média etária maior.  O uso da medicação anti-hipertensiva pode ter contribuído com a 

xerostomia observada em algumas pacientes27. 

Assim, sintomas como euforia, irritabilidade, desorientação, ansiedade podem ser 

fruto de interferências de compostos como o crack e a cocaína sobre o sistema nervoso, o qual 

ainda aumenta o período de atividade dos demais neurotransmissores, podendo ainda levar a 

alucinações, hipertermia, taquicardia, aumento da taxa respiratória, insônia e, por fim 

depressão6. No presente estudo, esses sinais e sintomas puderam ser observados ou foram 

relatados por pacientes com diferentes tipos de dependências químicas, o que sugere que além 

do efeito da droga, o próprio ambiente de desintoxicação e a abstinência podem estar 

associados a essas reações. 
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Dentre as drogas ilícitas, destaca-se a maconha, a qual é considerada de baixa potencia 

pela população em geral, além de possuir uma campanha quase universal sobre seus possíveis 

efeitos terapêuticos e a favor da descriminalização do seu uso, mas seu consumo na forma de 

cigarros ou dispositivos similares leva a um envelhecimento precoce da pele, a qual pode 

adquirir cor cadavérica, além de possuir uma grande maioria dos carcinógenos também 

presentes no tabaco e produzir arteritis freqüentes em seus usuários44. 

Outro composto que vem ganhando importante penetração nas camadas mais jovens 

de usuários de drogas é o êxtase ou 3,4-metilenodioximetamfetamina (MDMA), 

originalmente um componente intermediário na síntese de hemostáticos, foi utilizado até 1985 

como parte de psicoterapias e produz potente e duradoura euforia e desinibição. Sua síntese é 

realizada em laboratórios clandestinos, com a incorporação de resíduos de diversos 

compostos, como efedrina, pseudoefedrina, cafeína, aspirina, e paracetamol, produzindo 

grande atividade hepatotóxica, dependência, além de levar a depressão profunda, síndrome do 

pânico, agressividade e psicoses44. Algumas lesões bucais e cutâneas podem ser observadas 

em função de desequilíbrios no metabolismo dos hormônios esteróides, levando a um 

aumento na secreção de glândulas sebáceas. No presente estudo, nenhuma alteração ou 

enfermidade em particular pode ser relacionada com segurança ao consumo dessa droga.    

As maiores conseqüências bucais do emprego freqüente de êxtase, cocaína, crack e 

outros agentes, estão associadas com a vasoconstrição profunda e persistente que essas drogas 

induzem, particularmente no gênero feminino6, podendo levar à necrose tecidual19 e profundo 

retardo do processo de reparo20. Nesse sentido, a própria nicotina e outros compostos, 

presentes no tabaco, podem exacerbar os efeitos cardiovasculares da cocaína, uma vez que 

também possui potente atividade vasoconstritora e induz aumento da liberação e do tempo de 

atividade de mediadores adrenérgicos45, e como as duas drogas são utilizadas com freqüência 

simultaneamente, pode-se ter um efeito somatório de ambas. Por outro lado, essas drogas 
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podem mascarar parte dos efeitos vasculares dos processos inflamatórios periodontais, 

podendo contribuir para a aparente redução do sangramento à sondagem no grupo das 

dependentes químicas, embora esses dados não tenham sido quantificados mais 

adequadamente.  

Além desse aspecto, a nicotina poderia potencializar a perda óssea associada com as 

periodontites46, sendo que formas mais agressivas de periodontite e gengivite vêm sendo 

reconhecidas em pacientes com histórico de uso de tabaco e, mais recentemente, drogas 

ilícitas como o crack e a cocaína, sendo que a própria nicotina tem grande capacidade em 

aumentar o risco de infecções, como infecções respiratórias, gástricas, particularmente as 

associadas a H. pylori, meningite, tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, 

infecções em pacientes com fibrose cística e infecções pós-operatórias47. 

Possivelmente esse risco aumentado de infecções decorre, pelo menos parcialmente, 

do efeito dessas drogas psicotrópicas sobre o sistema imunológico, produzindo uma redução 

de reatividade imunológica, potencialização de reações de hipersensibilidade, levando a uma 

diminuição da resistência a infecções e da capacidade de reparo tecidual18. No caso do álcool, 

evidências mostram que seus efeitos deletérios se estendem ao sistema inato, além das 

alterações no sistema imune específico ou adaptativo18, sendo que um dos sítios mais afetados 

pela ingestão de álcool são as células dendríticas e demais células apresentadoras de 

antígeno48, além de produzir apoptose das células “natural killer”, redução da atividade 

citotóxica do sistema imunológico e modificação na expressão de citocinas e interleucinas, o 

que afetaria não apenas a resposta celular como também os mecanismos humorais de defesa9. 

Por outro lado, alguns desses compostos, como a nicotina, também são capazes de exacerbar 

algumas características associadas à virulência microbiana, como a capacidade de adesão, 

colonização e agressão dos patógenos47 . 



 53 

Como agravante, no que concerne às condições de saúde bucal, deve-se considerar que 

o consumo de drogas, lícitas ou não, tende a reduzir a capacidade cognitiva e, principalmente, 

a motivação para desempenhar as tarefas do cotidiano, como a higiene oral, sendo que a 

depressão e demais sinais e sintomas dessas drogas acabam por afetar diretamente a 

capacidade de manter uma boa higiene e dieta equilibrada, podendo acarretar fenômenos de 

desnutrição, anemia, entre outros21, colocando em risco o próprio sentido do tratamento 

odontológico instituído. Entretanto, as condições de higiene dos dois grupos de pacientes não 

foram estatisticamente diferentes, no que pode ter refletido o fato de que as pacientes com 

dependência química apresentavam condições familiares e sociais que, na maioria dos casos, 

colaboraram com a decisão de entrar em um tratamento de desintoxicação, de forma que 

comparações entre essas pacientes e os resultados dos demais estudos sobre pacientes com 

dependência química devem levar essa inserção familiar e social. 

A grande maioria dos sinais e sintomas observados pode ser diagnosticada pelo 

cirurgião-dentista, o qual deve estar ciente dos riscos de realizar procedimentos invasivos 

nesses pacientes, em função de quadros de imunossupressão, depressão psicológica, angústia, 

entre outros, que podem interferir com o sucesso do tratamento. Das manifestações listadas na 

Tabela 5, várias são reconhecidamente fatores de grande importância no sucesso de 

tratamento odontológico, como as doenças periodontais, retardo no reparo tecidual, 

xerostomia e a própria anemia, que pode ou não estar associada à desnutrição. 

A literatura descreve um maior risco de doenças periodontais nas pacientes com 

dependência química, as quais ainda podem, em função de particularidades hormonais do 

gênero feminino, ser ainda mais predispostas à inflamação gengival e perda de inserção 

conjuntiva2,3,26. Os resultados aqui apresentados dão suporte à observação de que as 

periodontites de fato incidem com maior freqüência em pacientes com dependência química, 

mesmo que a perda óssea não seja muito pronunciada na maioria deles. 
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Em teoria, a vasoconstrição associada ao consumo do êxtase, cocaína, crack, tabaco e 

outras drogas, ao reduzir a perfusão sanguínea junto aos tecidos bucais, poderia criar 

condições redox e de reatividade tecidual mais favoráveis à implantação ou proliferação de 

microrganismos oportunistas. Além desse aspecto, compostos como a nicotina parecem 

induzir maior perda óssea independentemente dos níveis de acúmulo do biofilme 

microbiano49, o que sugere interferência na susceptibilidade tecidual às infecções ou na 

biologia tecidual, bem como possibilidade de infecções específicas se desenvolverem nesses 

sítios periodontais. 

Entretanto, a despeito de avaliação da literatura, não estão disponíveis dados sobre a 

microbiota bucal de pacientes com dependência química, a não ser os relativos à microbiota 

anaeróbia periodontal em pacientes tabagistas50,51,52,53,54,55. Contudo, esses poucos estudos 

com tabagistas não se referem a patógenos superinfectantes e oportunistas, como H. pylori, 

bastonetes e cocos entéricos, pseudomonados e leveduras, geralmente associados a infecções 

graves, particularmente em ambiente hospitalar, sendo que pouco se sabe sobre o efeito do 

uso combinado desses compostos sobre a possibilidade da cavidade bucal se converter em 

reservatório desses microrganismos56. 

Os resultados microbiológicos apresentados evidenciaram que as pacientes 

dependentes, independentemente de suas condições periodontais, são colonizadas com uma 

maior freqüência por alguns microrganismos freqüentemente associados a infecções graves. 

Nesse sentido, a maior freqüência de detecção de microrganismos entéricos, Helicobacter sp. 

e H. pylori, além dos viruses CMV e EBV na saliva das pacientes com dependência também 

pode refletir a exposição dessas pacientes aos patógenos ambientais, como microrganismos 

entéricos, ou mesmo devido ao maior contato com líquidos orgânicos de outros usuários de 

drogas, particularmente as drogas injetáveis, embora os viruses EBV e CMV57, além dos 

demais agentes infecciosos, possam ser transmitidos através da própria saliva. 
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A presença desses agentes infecciosos, em maior freqüência do que a observado no 

grupo controle, na saliva das pacientes dependentes possui outra implicação relevante: a 

possibilidade de disseminação desses microrganismos entre as dependentes que ainda não os 

albergavam, através de contatos, íntimos ou não, durante a convivência no programa de 

desintoxicação. Corroborando com esse conceito, surtos de infecções associadas a 

microrganismos multirresistentes a antimicrobianos em comunidades de usuários de drogas 

são descritos na literatura e constituem sério problema de saúde pública de controle bastante 

complexo, uma vez que a maioria desses pacientes se mantém à margem do sistema de 

saúde58.  

Nesse sentido, muitos desses agentes infecciosos parecem facilitar a replicação, ou 

multiplicação dos demais patógenos no ambiente bucal, como demonstrado para os viruses 

HIV e os viruses herpéticos, o que poderia colaborar para a disseminação não apenas dos 

microrganismos alvo do presente estudo, mas também de vários outros grupos microbianos 

presentes no próprio biofilme e mucosas bucais57,59. Recentemente verificou-se que a cocaína 

e seus derivados, como o crack, podem exacerbar a proliferação do vírus HIV em linfócitos 

T4, o que colaboraria diretamente para afetar a resposta imune do hospedeiro, produzindo 

profunda redução do total de linfócitos auxiliares funcionais60. Se considerarmos que, por 

mecanismos diversos, os viruses CMV e EBV também são capazes de interagir com células 

linfocitárias, é possível que a maior freqüência de detecção desses viruses nas pacientes com 

dependência química possa refletir, mesmo que parcialmente, esse efeito facilitador 

representado pelas drogas descritas acima, o que necessita ser avaliado através de ensaios 

experimentais, sendo que os próprios viruses herpéticos poderiam exacerbar, posteriormente, 

a colonização da cavidade bucal por microrganismos oportunistas. 

A saliva constitui o principal veículo para a transmissão e disseminação de 

microrganismos presentes na cavidade bucal, uma vez que mesmo aqueles grupos bacterianos 
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que não são considerados membros da microbiota residente oral, como as famílias 

Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae61,62,63,64, H. pylori5,65,66,67, E. faecalis68 e viruses 

herpéticos69,70 podem ser nela encontrados, sendo que esse fenômeno se exacerba com 

membros da microbiota residente, como o gênero Candida71 . 

Embora a participação de leveduras do gênero Candida na microbiota bucal de 

pacientes imunocomprometidos venha sendo continuamente estudada71, a literatura relativa 

aos efeitos de drogas lícitas ou ilícitas sobre esse importante conjunto de microrganismos se 

mostra bastante escassa, sendo restrita aos efeitos do tabagismo e etilismo.  Essas leveduras 

fazem parte da microbiota bucal de 10-80% dos indivíduos sadios, mas normalmente suas 

populações são modestas se comparadas com outros microrganismos bucais. Entretanto, em 

pacientes com deficiências imunológicas ou na presença de outros fatores predisponentes, 

como diabetes, esses fungos podem proliferar e produzir quadros infecciosos graves, 

particularmente nas superfícies mucosas71,72. Dentre os fatores que mais exacerbam a 

colonização bucal por essas leveduras destacam-se o tabagismo e o alcoolismo, bem como a 

presença de próteses totais ou parciais71,73,74. Nesse sentido, todas as pacientes portadoras de 

prótese muco-suportada ou dento-muco suportada foram colonizadas por alguma espécie 

desse gênero. 

Dessa forma, é possível que a elevada freqüência de detecção desses fungos, 

particularmente nas pacientes com dependência química, venha a refletir os efeitos diretos das 

drogas sobre a mucosa e, muito possivelmente, sobre a resposta imune celular associada às 

superfícies mucosas. Além desse aspecto, não se pode negligenciar o fato de que a ocorrência 

de candidoses oportunistas em pacientes com imunossupressão e outras condições 

predisponentes é bastante freqüente e, por vezes, questão de tempo71. 

De maneira geral, essas enfermidades envolvem Candida albicans75,76 ,C. tropicalis, 

C. parapsilosis, C. glabrata e Candida krusei76, sendo freqüentes as infecções em que duas ou 
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mais espécies estão presentes71,76. O presente estudo mostrou que existe uma preponderância 

de C. albicans sobre as demais espécies em todas as amostras clínicas, tendo sido observada 

correlação estatisticamente significativa entre a ocorrência de leveduras e a presença de 

viruses herpéticos CMV e, especialmente, EBV. Nesse sentido, associações dessa mesma 

natureza somente foram observadas em pacientes HIV positivos portadores de gengivite 

necrosante77. Por outro lado, os dados do presente estudo não evidenciaram a presença de 

qualquer alteração periodontal necrosante, mesmo nas 3 pacientes HIV positivas que 

mostravam dependência química, tampouco verificou associação ecológica entre leveduras do 

gênero Candida e H. pylori, como relatado por Siavoshi et al78. 

A possível associação entre a ocorrência de EBV, CMV e Candida spp. nessas 

pacientes com dependência química pode estar ligada aos efeitos que esses viruses exercem 

sobre o sistema imunológico das mesmas, bem como a interação entre esses agentes 

infecciosos e o desenvolvimento de reações inflamatórias nos tecidos bucais, o que 

reconhecidamente favorece a proliferação de leveduras63,79. Essas considerações envolvem 

aspectos bastante complexos não apenas da interação do sistema parasita-hospedeiro, como 

ocorreria normalmente, mas também os efeitos que as drogas utilizadas possuem sobre os 

componentes desse sistema. 

Os dados de Gaetti-Jardim Jr. et al.63, com pacientes HIV-positivos sintomáticos, 

muitos dos quais usuários de drogas como cocaína e crack, sugeriram que a presença de C. 

albicans pode ter relação com a ocorrência de periodontite necrosante, enquanto os dados do 

presente estudo evidenciaram relação estatisticamente significativa entre ocorrência de C. 

albicans e o uso de drogas, e essa associação se mostrou mais relevante do que a existente 

entre as condições de saúde gengival e de higiene bucal, evidenciando que outros fatores 

possivelmente estão colaborando para uma maior prevalência de leveduras na cavidade bucal 

desses pacientes e que essa maior freqüência de detecção de fungos leveduriformes não é 
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apenas reflexo de higiene pessoal. Nesse particular, Gaetti-Jardim Jr. et al.63 e Gaetti-Jardim 

Jr. et al.64 consideraram a infecção com o vírus HIV, uso abusivo de antimicrobianos e drogas 

ilícitas como fatores adicionais para a colonização maciça por fungos na cavidade bucal. 

Contudo, essas leveduras, embora patogênicas, também acabam se convertendo em 

microrganismos indicadores de desequilíbrios na microbiota bucal. 

Outro grupo de patógenos oportunistas frequentemente associado a quadros de 

imunodepressão e consumo de drogas é representado pelos membros das famílias 

Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae56,63,64, particularmente em usuários de drogas80. 

Esses microrganismos apresentam elevada freqüência de resistência a drogas antimicrobianas 

e boa tolerância a condições ambientais desfavoráveis e sua presença na cavidade bucal81, 

normalmente transitória, pode se tornar estável em função dos desequilíbrios na microbiota 

residente 63 , quer pelo emprego de antimicrobianos, quer pela modificação da pressão seletiva 

associada ao sistema imunológico. 

Nesse sentido, Diz Dios et al.82 verificaram, através de cultura, que as enterobactérias 

podiam ser detectadas em 68% dos indivíduos HIV-positivos usuários de drogas ilícitas, 

notadamente cocaína, possivelmente em função dos diferentes tipos de imunossupressão que 

se estabeleciam nesses pacientes, sem que um fator principal viesse a ser responsabilizado. O 

mesmo ocorre no presente estudo, onde fatores locais como xerostomia, condições de saúde 

periodontal e higiene bucal estiveram associadas a ocorrência de infecções oportunistas, como 

também relatado por Dahlén56, além de retardo do processo de reparo e presença de 

microrganismos da família Enterobacteriaceae e, em menor extensão, Pseudomonadaceae. 

Esses microrganismos, em particular os pseudomonados, apresentam a capacidade de 

se perpetuarem em ambientes pobres em nutrientes e podem facilmente ser transmitidos entre 

diferentes indivíduos e para o ambiente externo, como em clínicas odontológicas83 ou mesmo 

efluentes hospitalares84, podendo ser adquiridos em ambiente de reclusão/internação, e 
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disseminados quando do retorno das pacientes ou internas ao seio familiar.  Nesse particular, 

a despeito da elevada freqüência de detecção de enterobactérias nas pacientes com 

dependência química, independentemente da condição de saúde dos tecidos periodontais, 

pode-se verificar uma associação positiva com pacientes portadoras de periodontite e 

gengivite.  

Enterobacteriaceae e outros microrganismos entéricos, bem como os pseudomonados, 

não são considerados como parte relevante da microbiota bucal, mas desequilíbrios nessa 

mesma microbiota podem criar condições favoráveis para a implantação desses 

microrganismos no biofilme63,64. Além desse aspecto, falta de higiene, imperfeições no 

tratamento de água e esgoto podem colaborar para a presença desses microrganismos na 

cavidade bucal85. 

Esses microrganismos ainda podem se converter em reservatórios de genes de 

resistência a antimicrobianos, particularmente para os �-lactâmicos86,87, que podem ser 

disseminados para os demais microrganismos do biofilme81. Por outro lado, a literatura sobre 

a participação desses microrganismos no desenvolvimento das doenças periodontais63,88 e nas 

estomatites bucais89,90 ainda é precária. 

Embora o papel de microrganismos entéricos na etiologia de infecções da região de 

cabeça e pescoço seja documentado, o papel desempenhado pelos mesmos na etiologia das 

doenças periodontais permanece sem o adequado esclarecimento. Por outro lado, a 

colonização da orofaringe por membros da família Enterobacteriaceae parece ser o principal 

fator associado à pneumonia por aspiração em indivíduos idosos ou imunologicamente 

debilitados91,92,  podendo representar risco de infecções sistêmicas90. 

No presente estudo, um dos fatores associado à colonização da cavidade bucal por 

Enterobacteriaceae foi a condição de higiene bucal, sendo mais freqüentes em pacientes com 

higiene precária, indivíduos com inflamação gengival, periodontite e consumo de drogas.  A 
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literatura não apresenta dados convincentes sobre o papel desempenhado por bactérias entéricas 

na patogênese das infecções periodontais, particularmente em pacientes com alterações profundas 

em sua fisiologia associadas ao histórico de uso de drogas ilícitas por anos. 

Nesse sentido, Gaetti-Jardim Jr. et al.63 evidenciaram relação entre bastonetes entéricos e 

necrose dos tecidos periodontais em pacientes HIV-positivos, enquanto Napeñas et al.93, sugerem 

um papel relevante nos casos de mucosite radio-induzida, uma vez que esses microrganismos 

podem exacerbar as condições inflamatórias dos tecidos do hospedeiro, podendo levar à formação 

de úlceras pela liberação de enzimas proteolíticas81, sendo que seu lipopolissacarídeo é o que 

apresenta a maior e mais intensa gama de atividades biológicas dentre aqueles que foram 

caracterizados93. 

É possível que em pacientes com xerostomia, resposta imune alterada, menor capacidade 

de reparo tecidual, como ocorre com usuários de cocaína, álcool, tabaco e outros fármacos27,56, os 

microrganismos entéricos, que ganham o interior da cavidade bucal, através de água83,85 e 

alimentos contaminados, problemas de higiene pessoal, supressão da microbiota e auto-

inoculação85,94, acabam não sendo eliminados e, subseqüentemente, podem corroborar para o 

quadro infeccioso periodontal, além de constituir fonte de infecção e disseminação de genes de 

resistência81, sendo que esses microrganismos são pouco sensíveis aos efeitos do tratamento 

periodontal95. Nesse particular, não se pode esquecer que o sistema de água do próprio 

consultório pode carrear esses microrganismos para o interior da cavidade bucal do paciente, 

sendo, esse fenômeno, responsabilidade do profissional83. 

Embora tenha sido observada uma maior ocorrência de pseudomonados no biofilme de 

pacientes com gengivite e periodontite, essa associação pode ser mais conseqüência das 

alterações periodontais causadas pela microbiota anaeróbia e não sua causa, visto que esses 

microrganismos, quando estão presentes, o fazem em baixas proporções no biofilme e, em 

função de seu metabolismo mais associado ao oxigênio molecular, as margens do sulco 
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gengival seriam as áreas mais freqüentemente colonizadas por esses bastonetes, onde os 

nutrientes exteriorizados através do fluído do sulco gengival ou oriundos da saliva/dieta 

podem chegar rapidamente e onde o oxigênio molecular está disponível em concentrações 

menos favoráveis aos anaeróbios obrigatórios.  

Na odontologia, o papel de microrganismos superinfectantes tem merecido destaque, 

particularmente quando esses microrganismos estão envolvidos em infecções refratárias às 

modalidades terapêuticas disponíveis, como ocorre com as infecções nosocomiais, 

endodônticas, periapicais e periodontais associadas ao gênero Enterococcus68. Dentre as 

espécies desse gênero, destaca-se E. faecalis pela sua resistência aos antimicrobianos e 

antibióticos, bem como pela sua prevalência na cavidade bucal23,65,88, bem como E. faecium, 

pela sua distribuição e relevância nas infecções nosocomiais96. Entretanto, pouco se conhece 

sobre a distribuição desses microrganismos em pacientes usuárias de drogas, não tendo sido 

observado nenhum estudo pertinente na literatura consultada. 

Os resultados das Tabelas 7, 8 e 9 sugerem que o habitat principal do gênero 

Enterococcus, na cavidade bucal, é o biofilme supragengival e as mucosas desses pacientes e 

não se pode esquecer que esse ambiente é fonte de recontaminação do sulco gengival e da 

saliva97. Esses cocos, em particular Enterococcus faecalis, e outros microrganismos entéricos 

têm sido associados à periodontite em pacientes grávidas98 e periodontite crônica em 

populações brasileiras65,88e outros povos latino-americanos25,62. Entretanto, os dados aqui 

apresentados não evidenciam qualquer correlação entre os parâmetros clínicos gengivais e 

periodontais e a ocorrência dos enterococos, independentemente do grupo experimental 

estudado. É possível que o papel periférico que esses microrganismos desempenham na 

gengivite e periodontite tenha sido ocupado por outros microrganismos entéricos ou mesmo 

por microrganismos bucais não avaliados no presente estudo. 
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Estudos mostram que Helicobacter pylori é a causa mais freqüente de gastrite e 

úlceras gástricas e possui forte relação com alguns tipos de câncer no estômago99,100, sendo 

freqüentemente encontrado em países em desenvolvimento101,102. A aquisição desse 

microrganismo se dá na infância, onde a transmissão intrafamilial é bastante relevante, 

possivelmente por contato oral-oral, gastro-oral e oro-fecal, sendo que a própria cavidade 

bucal poderia atuar como um reservatório do microrganismo103,104,105,106.  

Entretanto, a freqüência de detecção de H. pylori no presente estudo foi inferior à 

descrita na literatura104,106,107,108,109,110, em outras populações humanas, mas semelhantes aos 

resultados de Czesnikiewicz-Guzik et al.111, sendo que não foi observada qualquer relação 

entre a ocorrência desse microrganismo e as condições de saúde periodontal ou existência de 

quaisquer lesões bucais, como também observado por Berroteran et al.11 e Anand et al.106 . 

No presente estudo, o maior habitat na cavidade bucal para esses microrganismos foi o 

biofilme subgengival e, em menor extensão, o biofilme supragengival, enquanto que 

Czesnikiewicz-Guzik et al.111 evidenciaram que o biofilme supragengival é o grande 

responsável pela contaminação salivar e o maior reservatório desse bastonete na cavidade 

bucal, o que se torna mais relevante quando se verifica que a ocorrência desse microrganismo 

no biofilme pode constituir fonte para re-infecção da mucosa gástrica106, além de uma 

possível correlação com a ocorrência de halitose66. Contudo, existem discrepâncias entre a 

ocorrência desses microrganismos na cavidade bucal e o histórico de infecção gástrica108,111 , 

bem como freqüências bastante díspares desses microrganismos na saliva e no biofilme36. 

A relação entre o consumo de drogas lícitas e ilícitas e a freqüência de infecção 

gástrica por H. pylori permanece sem adequado esclarecimento e o mesmo ocorre com os 

dados relativos à cavidade bucal. Murray et al.112, no Reino Unido, evidenciaram uma baixa 

freqüência de infecção por esse microrganismo entre consumidores moderados de cerveja e 

vinho, sugerindo que a eliminação da infecção gástrica, em alguns adultos, poderia ser assim 
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potencializada pelo álcool ou algum componente das bebidas consumidas, como 

posteriormente confirmado por Kuepper-Nybelen et al.113, evidenciando que esses 

componentes de bebidas alcoólicas podiam potencializar a ação de drogas antimicrobianas 

sobre H. pylori, facilitando a erradicação desse microrganismo. Entretanto, Kuepper-Nybelen 

et al. 113 alertaram para o fato de que os indivíduos com consumo moderado de álcool eram os 

que apresentavam as condições socioeconômicas mais elevadas e a literatura evidencia uma 

maior prevalência de infecção por H. pylori em pacientes de baixa renda114, de forma que o 

efeito do álcool pode, na realidade, refletir as condições sociais das pacientes. 

Assim embora não exista uma uniformidade sobre a influência do álcool sobre H. 

pylori, evidências indicam que bebidas alcoólicas podem facilitar a erradicação desse 

microrganismo em regimes de tratamento intensivo com antiácidos associados com 

antimicrobianos, sendo que Baena et al.115 também responsabilizaram o etanol pela 

modificação na produção de muco protetor, aumentando-a, ao mesmo tempo em que o vinho 

apresentaria atividade antimicrobiana sobre esse microrganismo. 

Comparações sobre a freqüência de detecção desse microrganismo são problemáticas. 

Dois métodos são mais utilizados: a detecção de urease na saliva/biópsias e a detecção 

molecular por PCR, sendo que os dois métodos possuem limitações. Enquanto o teste da 

urease é pouco específico, uma vez que microrganismos bucais podem produzir ureases e, 

portanto, se comportar como H. pylori, criando resultados falso-positivos, a detecção por 

PCR, por ser muito sensível, também induz resultados falso positivos quando o paciente 

apresenta infecção gástrica e refluxo gastroesofageano, pela presença de poucas células 

bacterianas residuais na cavidade bucal116 . 

Assim, pelo menos para as pacientes com infecção gástrica por H. pylori, parte dos 

resultados positivos podem ser conseqüência de contaminação estomacal e não colonização da 

cavidade bucal, embora a presença de gastrite ou úlcera gástrica não tenha sido prevalente nas 
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pacientes estudadas, tendo sido relatada em 10% das pacientes com dependência química e 

4% das pacientes do grupo controle. Entretanto, uma análise dos dados sobre a ocorrência 

desse microrganismo no pacientes com ou sem qualquer enfermidade gástrica não produziu 

qualquer modificação dos dados apresentados no presente estudo. 

As freqüências de detecção de Helicobacter sp. e H. pylori foram significativamente 

maiores no grupo das dependentes químicas e esses valores foram semelhantes aos descritos 

na literatura para populações sem dependência, mas com infecção gástrica67,107,117,118,enquanto 

a presença desses microrganismos no grupo sem dependência química foi significativamente 

menor do que ao reportado pela literatura para pacientes sem infecções gástricas. Estudos 

recentes com populações brasileiras, como o realizado por Souto & Colombo68, em pacientes 

com periodontite, mostrou resultados semelhantes aos obtidos para as pacientes do grupo 

controle e confirma a presença desse microrganismo na cavidade bucal e uma maior 

prevalência do sulco gengival em relação à saliva, como também pode foi observado no 

presente estudo. 

Nesse sentido, como o uso freqüente de drogas por vezes se mostra coletivo e esse 

microrganismo pode estar associado a uma possível transmissão por saliva107, é factível, se 

não provável, que o ambiente de uso desses compostos lícitos ou ilícitos poderia criar 

condições de contato entre portadores de H. pylori e indivíduos susceptíveis, sendo que a 

dependência criaria portas de entrada e colonização para esses patógenos, enquanto que a 

imunodepressão ligada a elas poderia facilitar o desenvolvimento de infecções gástricas119, 

embora no presente estudo não tenha sido observada significância estatística entre 

dependência de drogas e ocorrência de enfermidades gástricas. 

Nesse sentido, mesmo que o álcool seja capaz de demontrar um sinergismo com 

alguns antimicrobianos, na erradicação desses patógenos gástricos, como acima citado, o 

efeito de cocaína-crack e de outras drogas é ulcerogênico, embora o mecanismo envolvido em 
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tal fenômeno não seja esclarecido119, por vezes associado com nefropatias e hepatopatias, 

como observado em quatro pacientes com dependência química. Além desse aspecto, é 

possível que em pacientes com uso múltiplo de drogas e problemas de reparo tecidual, esses 

microrganismos venham a se manter no interior de bolsas periodontais mais profundas e 

mesmo em feridas cirúrgicas, uma vez que esse gênero se mostra bastante oportunista. Essa 

ação sinergística entre o emprego de drogas e a ocorrência desses patógenos pode, portanto, 

estar na causa do desconforto gástrico e mesmo perfurações na mucosa bucal, esofagiana e 

gástrica, freqüentemente observadas nesses pacientes. 

Dentre todos os agentes infecciosos capazes de produzir infecções, os viruses da 

família Herpesviridae estão entre os mais prevalentes, sendo que os viruses HSV-1 CMV e 

EBV-1 vêm sendo associados com a patogênese de infecções bacterianas agudas ou 

agudizações de infecções bacterianas pré-existentes, na cavidade bucal57 . 

Os viruses herpéticos, em geral, e os viruses CMV e EBV, em particular, podem 

predispor à ocorrência de infecções bacterianas em indivíduos infectados, tanto por facilitar a 

exposição de novos receptores na superfície das células do hospedeiro, quanto por induzir a 

liberação precoce de IL-10 por monócitos, o que reduziria a expressão de moléculas do 

complexo de histocompatibilidade do tipo II, associadas à apresentação de antígenos, além de 

reduzir a atividade oxidativa de leucócitos, bem como a capacidade de fagocitose dos 

mesmos120 , além de induzir a liberação de IL-6 por fibroblastos e IL-1� e TNF-� a partir de 

monócitos120,121,além de outros peptídeos com importante atividade pró-inflamatória e 

poderiam estar ligadas ao início da periodontite e outros processos infecciosos em que o 

componente inflamatório se mostra proeminente57,122. 

Além dessas interações vírus-células do hospedeiro, outras mais complexas tem sido 

avaliadas, como as que Sugano et al.123 evidenciaram em linfócitos B, onde a reativação do 

vírus EBV criaria condições ideais para a proliferação de Porphiromonas gingivalis, 



 66 

principalmente através de sua capacidade de inibir os mecanismos protetores do hospedeiro, 

ao mesmo tempo em que extratos desse anaeróbio se mostraram capazes de induzir a 

reativação viral nesses linfócitos, sendo que que esse anaeróbio se mostra como um dos 

principais microrganismos nas mesmas lesões periodontais ativas nas quais o CMV está 

presente57,124 . 

A presença de infecção periodontal por EBV e CMV simultaneamente está 

particularmente associada às modalidades mais agressivas de periodontite, principalmente por 

permitir a reativação de outras infecções latentes, em especial dos demais viruses herpéticos, e 

exacerbar a infecção bacteriana124,125,126, além de aumentar significativamente a proporção de 

linfócitos T8 citotóxicos/supressores nos tecidos periodontais, além de reduzir o número de 

linfócitos T4 auxiliares, o que levaria a uma significativa imunossupressão das defesas 

periodontais, o que poderia facilitar a implantação de periodontopatógenos e de 

microrganismos superinfectantes, como aqueles que são o alvo do presente estudo. 

A ocorrência de CMV e EBV-1, na saliva das pacientes com dependência química, foi 

estatisticamente mais elevada do que a observada nas pacientes do grupo controle, atingindo 

30% e 42% desse grupo amostral, respectivamente. No biofilme supragengival, apenas EBV-

1 foi detectado em freqüência superior nessas pacientes, enquanto, no sulco gengival, os três 

viruses herpéticos avaliados (HSV-1, CMV e EBV-1) foram observados em freqüência mais 

elevada nas pacientes do grupo teste, tendo sido observada maior prevalência de EBV-1 e 

CMV nas mucosas dessas pacientes. 

Não existem estudos relativos à ocorrência desses viruses na cavidade bucal de 

indivíduos com dependência química, sendo que os dados do presente estudo apenas podem 

comprovar a maior prevalência desses agentes infecciosos nos pacientes com gengivite e 

periodontite. Essa constatação é surpreendente, visto que é de conhecimento geral que os 

mesmos agentes virais podem facilmente ser transmitidos por líquidos orgânicos e são co-
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responsáveis pelos quadros de imunossupressão tão bem estudados e ligados ao vírus HIV, 

além de que o consumo de drogas ilícitas foi um dos grandes propulsores da disseminação 

desses agentes nas últimas 3 décadas ao redor do mundo.  

Nesse sentido, os dados apresentados, relativos a CMV nos pacientes com periodontite 

crônica, são semelhantes aos observados por Michalowicz et al.127, em pacientes com 

periodontite agressiva, e aos  observados por Wu et al.128 e de Botero et al.129, com pacientes 

com periodontite crônica. Entretanto, a maior prevalência desse vírus entre sadios, quando 

comparada com os dados da literatura citada acima, pode estar ligada à condição imunológica 

das pacientes e o modo de transmissão, uma vez que a maioria das pacientes sadias portadoras 

de HSV-1, CMV e EBV-1 também eram do grupo de pacientes com dependência química. 

Quando comparados com dados de outras populações com periodontite crônica, a ocorrência 

de CMV nos grupos amostrais estudados, com periodontite crônica, se mostra 

superior124,130,131. Entretanto, alguns estudos não observaram relação entre CMV e 

periodontite ou gengivite132,133 . 

A maior freqüência de detecção do vírus EBV em relação ao CMV na saliva das 

pacientes de ambos os grupos experimentais, como apresentado na Tabela 7, também foi 

observada em pacientes não imunocomprometidos e outros portadores do vírus HIV69, por 

outro lado, nas amostras de biofilme essa diferença se inverte. 

A transmissão desses viruses por contato direto e secreções orgânicas é bastante 

estabelecida, sendo notória a transmissão sexual do vírus CMV, embora existam evidências 

de que o vírus EBV também apresentaria essa capacidade134, sendo bastante freqüente na 

cavidade bucal, particularmente em pacientes com doenças periodontais57, como também 

observado no presente estudo.  

A despeito da possibilidade da co-infecção do sítio periodontal com EBV e CMV estar 

associada com atividade de perda de inserção conjuntiva124,130 e sangramento à sondagem130, 
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nos pacientes com sangramento gengival verificava-se a presença de complexa microbiota 

onde a presença desses viruses era freqüente, mas não obrigatória, enquanto nos sítios 

periodontais com maior profundidade clínica de sondagem apresentando evidências de 

periodontite ativa, a presença de CMV e EBV foi universal. Nesse sentido, Saygun et al.124 e 

Chalabi et al.131 evidenciaram que esses dois viruses estão mais ligados à perda óssea e do que 

ao sangramento gengival. 

A ocorrência de EBV-1 no grupo com periodontite crônica, composto de dependentes 

ou não de drogas, se mostrou semelhante à relatada para outros grupos com periodontite 

crônica ou agressiva124,127,131,135,136,137,138,139,140, gengivite131 ou periodontalmente sadios124,138. 

Possivelmente essas diferenças refletem mais o momento da coleta dos espécimes clínicos do 

que características da infecção periodontal nessas populações, uma vez que se a coleta de 

biofilme for realizada quando a infecção viral se encontra em declínio, como é característico 

das infecções herpéticas ou cíclicas, é possível, se não provável, que a detecção desses 

agentes infecciosos seja subestimada. 

Embora alguns estudos procurem associar o vírus HSV-1 com a severidade da doença 

periodontal130,141, sugerindo que a co-infecção com vírus CMV poderia estar ligada com o 

aumento da profundidade clínica de sondagem, sangramento e perda de inserção em pacientes 

com pouco acúmulo de biofilme microbiano137, poucas evidências sustentam qualquer 

participação mais efetiva desse agente na periodontite ou gengivite124, sendo que nos grupos 

amostrais aqui avaliados, HSV-1 não mostrou relação com qualquer parâmetro avaliado ou 

microrganismo estudado, diferentemente do relatado por Imbromito et al.142, onde esse vírus 

se mostrou associado às formas mais agressivas de periodontite. 

Os resultados do presente estudo também sugerem que a principal fonte de CMV e 

EBV presentes na saliva são as lesões periodontais nos pacientes com gengivite e 

periodontite, como inicialmente sugerido por Saygun et al.143. Entretanto, o papel 
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desempenhado por esses viruses necessita de maiores esclarecimentos, posto que a presença 

dos mesmos nos tecidos periodontais pode não estar necessariamente ligada à origem da 

patologia, mas sim refletir a presença de mais sangue no sulco gengival inflamado e bolsa 

periodontal, quando comparado com indivíduos sadios, ou mesmo a presença de linfócitos 

infectados com esses viruses nos tecidos periodontais, uma vez que a presença desses agentes 

infecciosos é comum em quase todas as populações do mundo144. Essa hipótese merece ser 

considerada, uma vez que o “nested” PCR é a metodologia mais sensível para a detecção 

desses agentes e pode detectar poucas cópias do genoma viral no tecido, mesmo em 

quantidades que provavelmente não teriam maiores implicações clínicas121. 

Por outro lado, a presença de EBV e CMV nos tecidos periodontais pode não ser tão 

comum quanto esses autores sugerem. Nesse sentido, a ocorrência de CMV em biópsias 

periodontais foi próxima de zero e EBV, mesmo nas biópsias periodontais131, apresentou  

freqüência de detecção compatível com os estudos que o implicam como possível agente de 

periodontites.  

Numerosos mecanismos podem estar envolvidos nas peculiaridades que se 

apresentaram na microbiota bucal das pacientes portadora de dependência química. Nessa 

linha, Baldwin et al.145 evidenciaram que a exposição do organismo, por curtos períodos de 

tempo, à cocaína e ao crack, seu derivado mais acessível no Brasil, induz a liberação de 

grandes quantidades de interleucina IL-8, um potente agente com atividade de quimiotaxia e 

ativação sobre leucócitos polimorfonucleados geralmente ligado às injúrias aos pulmões. 

Contudo, o hábito crônico de fumar crack ou utilizar cocaína reduz significativamente a 

produção de citocinas por macrófagos e a capacidade dessas células em levar patógenos 

bacterianos à morte intracelular, aumentando significativamente a susceptibilidade dos 

pacientes á infecções145. 
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Ainda nessa linha, o ato de fumar crack está profundamente ligado ao hábito de 

consumir cocaína, tabaco, maconha e outras drogas, sendo que esses compostos levam à 

significativa hiperplasia e metaplasia do epitélio pulmonar, quando comparados com 

indivíduos sem esses hábitos, e o efeito das diferentes drogas lícitas ou ilícitas é uma 

somatória da atividade de cada uma146. Alterações semelhantes foram observadas em células 

epiteliais bucais146 e, desde que a aderência microbiana a essas células é uma etapa 

extremamente relevante do processo de colonização da cavidade bucal, é possível que tais 

células expressem receptores diferentes do que aqueles observados em indivíduos não 

fumantes ou que não consomem tais drogas lícitas ou ilícitas, podendo facilitar a adesão e 

proliferação desses microrganismos e, talvez, até exacerbar a capacidade de invasão 

bacteriana, o que poderia explicar a maior freqüência de microrganismos associados com 

adesão aos tecidos moles e com capacidade ulcerogênica, como H. pylori, nas pacientes com 

dependência química. 

Em função dos efeitos dos diferentes grupos de drogas, bem como o longo histórico de 

seu consumo, torna-se praticamente impossível se determinar até que ponto as associações 

entre os diferentes modelos de usos dessas drogas e os parâmetros microbiológicos e clínicos 

são de fato reproduzíveis. Entretanto, os resultados sugerem que, de fato, tais compostos 

podem ter potentes efeitos sobre a homeostase da cavidade bucal e sobre sua microbiota, 

comprometendo a eficácia do tratamento odontológico e convertendo a cavidade bucal em um 

significativo reservatório de microrganismos e viruses associados a importantes doenças 

infecciosas na área médico-odontológica. 
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6. CONCLUSÕES 

 
Os dados do presente estudo são demasiadamente amplos e trazem consigo numerosas 

implicações que merecem ser avaliadas futuramente, sendo que nos permitiram concluir que: 

a) O grupo amostral com dependência química apresenta freqüência aumentada de 

alterações comportamentais e psicológicas; 

b) A ocorrência de enfermidades também se mostra mais elevada entre essas pacientes, 

com destaque para a ocorrência de reações inflamatórias e infecciosas, sendo que na 

cavidade bucal observou-se nestas pacientes, prevalência estatisticamente significante 

das doenças periodontais, não tendo sido possível correlacionar essas enfermidades e o 

padrão de consumo de uma droga ou associação em particular; 

c) O consumo dessas drogas aumentou significativamente a ocorrência de 

microrganismos superinfectantes e viruses herpéticos nas amostras clínicas; 

d) A composição da microbiota bucal dos dois grupos amostrais também reflete a 

condição periodontal das pacientes e não apenas o histórico do consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, o que deve ser levado em consideração quando da avaliação dos 

efeitos da dependência química sobre parâmetros microbiológicos bucais. 

 

 

 

 



 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 



 74 

���������	
�� 

 
1. Duailibi LB, Ribeiro M, Laranjeira. Profile of cocaine and crack users in Brazil. Cad. 
Saúde Pública 2008; 24: Sup 4: 545-557. 
 
2. Brazier, WJ.; Dhariwal, DK.; Patton, DW.; Boshop, K. Ecstasy related periodontitis and 
mucosal ulceration - a case report. Brit. Dent. J  2003; 194: 197-199. 
 
3. Amaral, CSF; Luiz, RR; Leão, ATT. The relationship between alcohol dependence and 
periodontal disease. J. Periodontol. 2008; 79: 993-998. 
 
4. Rooban, ART; Joshua, RKE. Dental and oral health status in drug abusers in Chennai, 
India: a cross-sectional study. J. Oral Maxillo Facial Surg 2008; 12: 16-21. 
 
5. Ahmed, M.; Islam, S.; Hoffman, GR. Widespsread oral and oropharyngeal  mucosal 
oedema induced by ecstasy (MDMA): a case for concern. Brit. J. Oral Maxillofac. Surg 2007; 
45: 496-498. 
 
6. Brand HS, Gonggrijp S, Blanksma, CJ. Cocaine and oral health. Brit. Dent. J 2008; 204: 
365-369. 
 
7. O’Connor AD, Rusyniak DE, Bruno A. Cerebrovascular and cardiovascular complications 
of alcohol and sympathomimetic drug abuse. Med. Clin. N. Amer.  2005; 89: 1343-1358.  
 
8. D’Onofrio G,  Becker B, Woolard RH. The Impact of alcohol, tobacco, and other drug use 
and abuse in the emergency department.  Emerg. Med. Clin. N. Amer. 2006; 24: 925-967.  
 
9. Irwin, MR.; Olmos, L.; Wang, M.; Valadares, EM.; Motivala, SJ.; Fong, T.; Newton, T.; 
Butch, A.; Olmstead, R.; Cole, S. W. Cocaine dependence and acute cocaine induce decreases 
of monocyte proinflammatory cytokine expression across the diurnal period: autonomic 
mechanisms. J. Pharmacol. Experiment. Ther. 2007; 320: 507-515. 
 
10. Lange RT, Iverson GL, Franzen MD. Effects of day-of-injury alcohol intoxication on 
neuropsychological outcome in the acute recovery period following traumatic brain injury. 
Arch. Clin. Neuropsychol. 2008; 23: 809-822. 
 
11. Guindalini, C.; Vallada, H.; Breen, G.; Laranjeira, R. Concurrent crack and powder 
cocaine users from Sao Paulo: Do they represent a different group. BMC Public Health 2006; 
6:10 doi:10.1186/1471-2458-6-10. 
 
12. Grant, JD. ;Scherrer, JF.; Lynskey, MT.; Lyons, MJ.; Eisen, SA.; Tsuang, MT.; True, 
WR.; Bucholz, KK. Adolescent alcohol use is a risk factor for adult alcohol and drug 
dependence: evidence from a twin design. Psychol. Med 2006; 36: 109-118. 
 
13. Reichert J, Araújo AJ, Gonçalves CMA, Godoy I, Chatkin JM, 
Sales MPU, Santos SRRA. Diretrizes para cessação do tabagismo – 2008. J. Bras. Pneumol. 
2008: 34: 845-880. 
 



 75 

14. Sofuoglu M; Babb DA., Hatsukami DK. Effects of progesterone treatment on smoked 
cocaine response in women. Pharmacol. Biochem. Behav.  2002; 72: 1-2, 431-435. 
 
15. Fox HC, Hong KA, Paliwal P, Morgan PT, Sinhá R. Altered levels of sex and stress 
steroid hormones assessed daily over a 28-day cycle in early abstinent cocaine-dependent 
females. Psychopharmacology 2008; 195: 527-536.  
 
16. Ballard KA, Pellegrino TC, Alonzo NC, Nugent AL, Bayer BM. Enhanced immune 
sensitivity to stress following chronic morphine exposure. J Neuroimmune Pharmacol 2006; 
1: 106-15. 
 
17. Godbout JP, Glaser R. Stress induced immune dysregulation: implications for wound 
healing, infectious disease and cancer. J Neuroimmune Pharmacol  2006; 1: 421-7. 
 
18. Waldschmidt, T.J.; Cook, RT.; Kovacs, EJ. Alcohol and inflammation & immune 
responses: summary of the 2006 alcohol and immunology research interest group (AIRIG) 
meeting. Alcohol. 2008; 42: 137-142. 
 
19. Jaffe, JA; Kimmel, PL. Chronic Nephropathies of Cocaine and Heroin Abuse: A critical 
review. Clin. J. Am. Soc. Nephrol 2006; 1: 655-667. 
 
20. Pieper, B, Hopper, JA.  Injection Drug Use and Wound Care. Nurs. Clin. N. Amer 2005; 
40: 349–363. 
 
21. Nogueira Filho GR, Tramontina VA, Pereira SLS, Sallum EA, Nociti Júnior FH, Toledo 
S. et al. O fumo como fator de risco à doença periodontal. Revista de Periodontia 1997; 6: 1, 
20-23. 
 
22. Feng, Z.; Weinberg, A. Role of bacteria in health and disease of periodontal tissues. 
Periodontology 2000; 40: 1, 50-76. 
 
23. Haffajee, AD. ; Bogren A; Hasturk H; Feres M; Lopez NJ; Socransky SS. Subgingival 
microbiota of chronic periodontitis subjects from different geographic locations. J. Clin. 
Periodontol. 2004; 31: 996-1002. 
 
24. Ebersole, JL. Holt SC, Hansard R, Novak MJ. Microbiologic and immunologic 
characteristics of periodontal disease in hispanic Americans with type 2 diabetes. J. 
Periodontol.2008; 79: 637-646. 
 
25. Herrera, D. Contreras A, Gamonal J, Oteo A, Jaramillo A, Silva N, Sanz M, Botero JE, 
León R. Subgingival microbial profiles in chronic periodontitis patients from Chile, Colombia 
and Spain. J. Clin. Periodontol.2008; 35: 106-113. 
 
26. Yokoyama M, Hinode  D, Yoshioka M, Fukui M,  Tanabe S, Grenier D, et al. 
Relationship between Campylobacter rectus and periodontal status during pregnancy. Oral 
Microbiol. Immunol. 2008; 23: 55-59. 
 
27. Dahlén G. Bacterial infections of the oral mucosa. Periodontology 2000; 49: 13-38. 
 



 76 

28. Quiding-Järbrink M, Bove M, Dahlén G. Infections of the esophagus and the stomach. 
Periodontology 2000; 49: 166-178. 
 

29. Ronderos M, Ryder MI. Risk assessment in clinical practice. Periodontology 2000; 34: 
120-135. 
 

30. Van der Velden U, Abbas F, Armand S, Loos BG, Timmerman MF, Van der Weijden 
GA, et al. Java project on periodontal diseases. The natural development of periodontitis: risk 
factors, risk predictors, and risk determinants. J. Clin.  Periodontol. 2006; 33: 540-548. 
 
31. Ainamo, J.; Bay, I. Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. 
J.1975; 25: 4, 229-35. 
 
32. O’Leary, TJ.; Drake, RB.; Naylor, JE. The plaque control record. J. Periodontol.1972; 43: 
38-56. 
 
33. Cheng S, McCleskey FK, Gress MJ, Petroziello JM, Liu R, Namdari H, Beninga K, 
Salmen A, Delvecchio VG. A PCR assay for identification of Enterococcus faecium. J Clin 
Microbiol 1997; 35(5): 1248-1250. 
 
34. Lu JJ, Perng CL, Shyu RY, Chen CH, Lou Q, Chong SKF, Lee CH. Comparison of five 
PCR methods for detection of Helicobacter pylori DNA in gastric tissues. J. Clin. Microbiol. 
1999; 37: 772-774. 
 
35. Ke D, Picard FOJ, Martineau F, Menard C, Roy PH, Ouellette M, Bergeron MG. 
Development of a PCR assay for rapid detection of enterococci. J Clin Microbiol 1999; 37: 
3497-3503.  
 
36. Song Q, Haller B, Schmid RM, Adler G, BODE G. Helicobacter pylori in dental plaque: a 
comparison of different PCR primer sets. Dig. Dis. Sci 1999;  44: 479-484. 
 
37. Lundström, AM, Sundaeus V, Bölin I. The 26-kilodalton, AhpC homologue, of 
Helicobacter pylori is also produced by other Helicobacter species. Helicobacter 2001; 6: 1, 
44-54. 
 
38. Ahmad S, Khan Z, Mustafa A S, Khan ZU.  Seminested PCR for diagnosis of candidemia: 
comparison with culture, antigen detection, and biochemical methods for species 
identification. J. Clin. Microbiol.2002; 40: 2483-2489. 
 
39. Spilker T, Coenye T, Vandamme P,. LiPuma JJ. PCR-based assay for differentiation of 
Pseudomonas aeruginosa from other Pseudomonas species recovered from cystic fibrosis 
patients. J Clin Microbiol. 2004; 42 (5): 2074-2079. 
 
40. Fenollar, F.; Roux, V.; Stein, A.; Drancourt, M; Raoult D. Analysis of 525 samples to 
determine the usefulness of PCR amplification and sequencing of the 16S rRNA gene for 
diagnosis of bone and joint infections. J. Clin. Microbiol. 2006; 44: 1018-28. 
 
41. Imbromito, AV. et al. Detection of Epstein-Barr virus and human cytomegalovirus in 
blood and oral samples : comparison of three sampling methods. J. Oral. Sci. 2008 ; 50: 25-
31. 
 



 77 

42. Glaser R, Kiecolt-Glaser, J-K.  Stress-induced immune dysfunction: implications for 
health. Nature Rev. 2005; 243-251. 
 
43. Curtin NM, Boyle NT, Mills KHG, Connor TJ. Psychological stress suppresses innate 
IFN-c production via glucocorticoid receptor activation: reversal by the anxiolytic 
chlordiazepoxide. Brain Behav. Immun. 2009; 23: 535-547. 
 
44. Gontijo B, Bittencourt FV, Lourenço LFS. Skin manifestations of illicit drug use. An Bras 
Dermatol. 2006; 81: 4, 307-17. 
 
45. Hanna, ST. Nicotine effect on cardiovascular system and ion channels. J.Cardiov. Pharmacol 

.2006; 47: 348-58. 
 
46. Bosco AF, Bonfante S, Almeira JM, Luize DS, Nagata MJH, Garcia VG. A histologic and histometric assessment 
of influence of nicotine on alveolar bone loss in rats. J. Periodontol., 2007; 78: 527-532. 
 
47. Bagaitkar J, Demuth DR, Scott DA. Tobacco use increases susceptibility to bacterial 
infection. Tobacco Induced Diseases 2008; 4: 12. doi:10.1186/1617-9625-4-12.   
 
48. Heinz R, Waltenbaugh C. Ethanol-consumption modifies dendritic cell antigen 
presentation in mice. Alcohol. Clin. Exp. Res 2007; 31(10): 1759–1771. 
 
49. Bergstrom J, Eliasson S. Cigarette smoking and alveolar bone height in subjects with a 
high standard of oral hygiene. J. Periodontol. 1987; 14: 466-9. 
 
50. Zambon, JJ; Grossi, SG; Machtei, EE; Ho, AW; Dunford, R; Genco, RJ. Cigarette 
smoking increases the risk for subgingival infection with periodontal pathogens. J Periodontol. 

1996; 67(10 Suppl): 1050-1054. 
 
51. Kamma, JJ; Nakou, M; Baehni, PC. Clinical and microbiological characteristics of 
smokers with early onset periodontitis. J Periodontal Res. 1999; 34(1): 25-33. 
 
52. Eggert, FM; McLeod, MH; Flowerdew, G. Effects of smoking and treatment status on 
periodontal bacteria: evidence that smoking influences control of periodontal bacteria at the 
mucosal surface of the gingival crevice. J Periodontol. 2001; 72(9): 1210-1220. 
 
53. Haffajee, AD; Socransky, SS. Relationship of cigarette smoking to the subgingival 
microbiota. J Clin Periodontol. 2001; 28(5): 377–388. 
 
54. Van Winkelhoff, AJ; Bosch-Tijhof, CJ; Winkel, EG; van der Reijden, WA. Smoking 
affects the subgingival microflora in periodontitis. J Periodontol. 2001; 72(5): 666-671. 
 
55. Gomes, SC; Piccinin, FB; Oppermann, RV; Susin, C; Nonnenmacher, CI; Mutters, R; 
Marcantonio, RA. Periodontal status in smokers and never-smokers: clinical findings and 
real-time polymerase chain reaction quantification of putative periodontal pathogens. J 

Periodontol. 2006; 77(9): 1483-1490. 
 
56. Dahlén G. Non-odontogenic infections in dentistry.  Periodontology 2000; 49: 7-12. 
 
57. Slots J. Oral viral infections of adults. Periodontology 2000; 49: 60-86, 2009. 
 



 78 

58. Gilbert M, MacDonald J, Louie M, Gregson D, Zhang K, Elsayed S, Laupland K, Nielsen 
D, Wheeler V, Lye T, Conly J. Prevalence of USA300 colonization or infection and 
associated variables during an outbreak of community-associated methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus in a marginalized urban population. Can. J. Infect. Dis. Med. 
Microbiol. 2007; 18(6): 357-362. 
 
59. Saygun I, Kubar, A., Özdemir, A., Yapar, M., Slots, J. Herpesviral-bacterial 
interrelationships in aggressive periodontitis. J. Periodont. Res.2004; 39: 207-212. 
 
60. Duncan R, Shapshak P, Page JB, Chiappelli F, McCoy CB, Messiah SE. Crack cocaine: 
effect modifier of RNA viral load and CD4 count in HIV-infected African American women. 
Front. Bioscience 2007; 12: 1488-1495. 
 
61. Goldberg S, Cardash H, Browning H, Sahly H, Rosenberg M. Isolation of 
Enterobacteriaceae from the Mouth and Potential Association with Malodor. J Dent Res 1997; 
76: 1770. 
 
62. Botero, JE. Contreras A, Lafaurie G, Jaramillo A, Betancourt M, Arce RM. Occurrence of 
periodontopathic and superinfecting bacteria in chronic and aggressive periodontitis subjects 
in a Colombian population. J. Periodontol. 2007; 78: 696-704. 
 
63. Gaetti-Jardim JR, E. Nakano, V.; Wahasugui TC; Cabral, FC.; Gamba, R.; Avila-Campos, 
M.J.  Occurrence of yeasts, enterococci and other enteric bacteria in subgingival biofilm of 
hiv-positive patients with chronic gingivitis and necrotizing periodontitis. Braz. J. Microbiol. 
2008: 39: 257-61. 
 
64. Gaetti-Jardim JR., E.; Marcelino, S. L.; Sukekava, F. Ocorrência de bactérias entéricas em 
amostras de biofilme subgengival de pacientes com gengivite, periodontite crônica ou 
periodontite agressiva. Rev. Periodontia 2008; 18: 92-98. 
 
65. Souto R, Colombo APV. Detection of Helicobacter pylori by polymerase chain reaction 
in the subgingival biofilm and saliva of non-dyspeptic periodontal. patients. J Periodontol 
2008; 79: 97-103a. 
 
66. Suzuki  N, Yoneda M, Naito T, Iwamoto T, Masuo Y, Yamada K, et al. Detection of 
Helicobacter pylori DNA in the saliva of patients complaining of halitosis. J. Med. Microbiol. 
2008; 57: 1553-1559. 
 
67. Yamada R, Yamaguchi A, Shibasaki K. Detection and analysis of Helicobacter pylori 
DNA in the gastric juice, saliva and urine by nested PCR. Oral Sci. Int. 2008; 24-34. 
 
68. Souto, R.; Colombo, APV. Prevalence of Enterococcus faecalis in subgingival biofilm 
and saliva of subjects with chronic periodontal infection. Arch. Oral Biol. 2008b; 53: 155-
160. 
 
69. Miller CS,  Berger JR, Mootoor Y, Avdiushko SA, Zhu H, Kryscio RJ. High prevalence 
of multiple human herpesviruses in saliva from human immunodeficiency virus-infected 
persons in the era of highly active antiretroviral therapy. J.Clin. Microbiol. 2006; 44: 2409-
2415. 
 



 79 

70. Adjei AA, Armah HB, Gbagbo F, Boamah I, Adu-Gyamfi C, Asare I. Seroprevalence of 
HHV-8, CMV, and EBV among the general population in Ghana, West Africa. BMC 
Infectious Diseases 2008; 8: 111, 1471-2334. 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-8-111.pdf. Acesso em 19/03/2009. 
 
71. Samaranayake LP, Leung WK, Jin L. Oral mucosal fungal infections. Periodontology 
2000; 49: 39-59.  
 
72. Heimdahl A. Prevention and management of oral infections in cancer patients. Support 
Care Cancer 1999; 7: 224-8. 
 
73. Ramirez-Amador V, Silverman S Jr, Mayer P, Tyler M, Quivey J. Candidal colonization 
and oral candidiasis in patients undergoing oral and pharyngeal radiation therapy. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997; 84(2): 149-53. 
 
74. Mizugai H, Isogai E, Chiba I. Effect of denture wearing on occurrence of Candida species 
in the oral cavity. J Appl Res. 2007; 7(3): 250-4. 
 
75. Stinnet EA, Childers NK, Wright JT, Rodu BK, Bradley EL. The detection of oral 
Candida in pediatric leukemia patients. Pediatr Dent 1992; 14: 236-9. 
 
76. Jham BC, França EC, Oliveira RR, Santos VR, Kowalski LP, Freire ARS. Candida oral 
colonization and infection in Brazilian patients undergoing head and neck radiotherapy: a 
pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103: 355-8. 
 
77. Cobb, CM.; Ferguson, BL.; Keselyak, MT.; Holt, LA.; MacNeill, SR.; Rapley, JW. A 
TEM/SEM study of the microbial plaque overlying the necrotic gingival papillae of HIV-
seropositive, necrotizing ulcerative periodontitis. J. Periodont. Res. 2003; 38 (2): 147-55. 
 
78. Siavoshi, F; Salmanian, AH; Kbari, FA; Malekzadeh, R; Massarrat, S. Detection of 
Helicobacter pylori-specific genes in the oral yeast. Helicobacter 2005; 10: 318-322. 
 
79. Wang, J.; Ohshima, T.; Yasunari, U.; Namikoshi, S.; Yoshihara, A.; Miyazaki, H.; Maeda, 
N. The carriage of Candida species on the dorsal surface of the tongue: the correlation with 
the dental, periodontal and prosthetic status in elderly subjects. Gerodontology 2006; 23(3): 
157-63. 
 
80. Gordon R J, Lowy FD. Current Concepts: Bacterial Infections in Drug Users. New Engl. 
J. Med.2005; 353 (18): 1945-1954. 
 
81. Gonçalves, MO, Coutinho-Filho WP, Pimenta FP, Pereira GA, Pereira JA, Mattos-
Guaraldi AL, Hirata R Jr. Periodontal disease as reservoir for multi-resistant and hydrolytic 
enterobacterial species. Lett. Appl. Microbiol. 2007; 44: 488-494. 
 
82. Diz Dios, P.; Feijoo, J.; Alvarez, FJ.; Castro, M.; Varela, J. Oral Enterobacteriaceae in 
HIV patients. I International Conference of AIDS, Berlin, Ger,  436. 1993. 
 
83. Szyma�ska J, Sitkowska J, Dutkiewicz J. Microbial contamination of dental unit 
waterlines. Ann. Agric. Environ. Méd. 2008; 15: 173-179.  
 



 80 

84. Fuentefria DB, Ferreira AE, Graf T, Corção G. Pseudomonas aeruginosa: disseminação de 
resistência antimicrobiana em efluente hospitalar e água superficial. Rev. Soc. Bras. Med. Trop.2008; 
41(5): 470-473. 

 
85. Slots J, Rams TE, Feik D, Taveras HD, Gillespie GM. Subgingival microflora of 
advanced periodontitis in the Dominican Republic. J. Periodontol. 1991; 62: 543-547. 
 
86. Gaspareto PB, Martins AF, Zavascki AP, Barth AL. Occurrence of blaSPM-1 and blaIMP-1 genes of 
metalo-lactamases in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from three universitary 
hospitals in the city of Porto Alegre, Brazil. Braz. J. Microbiol.2007; 38: 108-109. 
 
87. Gräf T, Fuentefria DB, Corção G. Ocorrência de cepas de Pseudomonas aeruginosa 
multirresistentes produtoras de metalo-�-lactamase bla

SPM-1 
em amostras clínicas. Rev. Soc. Bras. 

Med. Trop. 2008; 41: 306-308. 
 
88. Barbosa, FCB; Mayer, MPA.;Saba-Chufji, E.;Cai, S. Subgingival occurrence and 
antimicrobial susceptibility of enteric rods and pseudomonads from Brazilian periodontitis 
patients. Oral Microbiol. Immunol. 2001; 16: 306-310. 
 
89. Girard JR., B., Landry, RG.; Giasson, L. Denture stomatitis: etiology and clinical 
considerations. J. Can. Dent. Assoc. 1996; 62: 808-812. 
 
90. Daniluk T, Fiedoruk K, Sciepuk M, Zaremba ML, Rozkiewicz D, Cylwik-Rokicka D, 
Tokajuk G, Kedra BA, Anielska I, Stokowska W, Górska M, Kedra BR. Aerobic bacteria in 
the oral cavity of patients with removable dentures. Adv. Med. Sci. 2006; 51: 86-90. 
 
91. Gosney, M. Punekar S, Playfer JR, Bilsborrow PK, Martin MV. The incidence of oral 
Gram-negative bacteria in patients with Parkinson`s disease. Eur. J. Int. Med. 2003; 14: 484-
487. 
 
92. Paju, S.; Scannapieco, FA. Oral biofilms, periodontitis, and pulmonary infections. Oral 
Dis.2007; 13: 508-512. 
 
93. Napeñas JJ, Brennan MT, Bahrani-Mougeot FK, Fox PC, Lockhart PB. Relationship 
between mucositis and changes in oral microflora during cancer chemotherapy. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103: 48-59. 
 
94. Frahm, E.; Obst, U. Application of the fluorogenic probe technique (TaqMan PCR) to the 
detection of Enterococcus spp. and Escherichia coli in water samples. J. Microbiol. Methods, 
2003; 52: 123-131. 
 
95. Hanookai D, Nowzari H, Contreras A, Morison JL, Slots J. Herpesviruses and 
periodontopathic bactéria in trisomy 21 periodontitis. J. Periodontol. 2000; 71: 376-383.  
 
96. Vankerckhoven V,  Vancanneyt M, Snauwaert C, Swings, J, Klare I, Van Autgaerden T, 
Chapelle S, Lammens C,  Goossens H. Genotypic diversity, antimicrobial resistance, and 
virulence factors of human isolates and probiotic cultures constituting two intraspecific 
Groups of Enterococcus faecium isolates. Appl. Environ. Microbiol. 2008; 74: 4247-4255. 
 



 81 

97. Dahan, M. Timmerman MF.; Van Winkelhoff AJ.; Van Der Velden U. The effect of 
periodontal treatment on the salivary bacterial load and early plaque formation. J. Clin. 
Periodontol.2004; 31: 972-977. 
 
98. Persson  GR, Hitti J, Paul K, Hirschi R, Weibel M, Rothen M, Persson RE. Tannerella 
forsythia and Pseudomonas aeruginosa in subgingival bacterial samples from parous women. 
J. Periodontol.2008; 79: 508-516. 
 
99.Megraund F.; Lamonliatte, H. Helicobacter pylori and duodenal ulcer. Dig. Dis. Sci.1992;  
37: 769-72. 
 
100. Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S, Matsumura N, Yamaguchi S, Yamakido M, et al. 
Helicobacter pylori infection and the development of gastric  cancer. N. Engl. J. Med. 2001;  
345: 784-789. 
 
101. Sack, B.; GYR, K. Helicobacter pylori in the developing world. J. Diarrhoeal. Dis. 
Res.1994; 12: 144-145. 
 
102. Pounder, RE.; NG, D. The prevalence of Helicobacter pylori infection in different 
countries. Aliment. Pharmacol. Ther. 1995; 9: 33-39. 
 
103. Banatvala, N; Lopes, CR; Owen,R; Abdi,Y; Davies,G; Hardie. J. et al. Helicobacter 
pylori in dental plaque. Lancet 1993; 341:380. 
 
104. Song, QS.; Zheng, ZT.; YU, H. Helicobacter pylori in dental plaque. Chin. J. Internal. 
Med. 1994; 33: 459-461. 
 
105. Pytko-Polonczyk J, Konturek SJ, Karczewska E, Biela�ski W, Kaczmarczyk-
Stachowska A. Oral cavity as permanent reservoir of Helicobacter pylori and potential source 
of reinfection. J. Physiol. Pharmacol. 1996; 47: 121-129. 
 
106. Anand, PS.; Nandakumar, K.; Shenoy, KT. Are dental plaque, poor oral hygiene, and 
periodontal disease associated with Helicobacter pylori infection? J. Periodontol. 2006; 77: 
692-698. 
 
107. Li C, Ha T, Ferguson Jr DA, Chi DS, Zhao R, Patel NR, Krisnaswamy G, Thomas E. A 
newly developed PCR assay of H. pylori in gastric biopsy, saliva, and feces. Evidence of high 
prevalence of H. pylori in saliva supports oral transmission. Dig. Dis. Sci. 1996; 41: 2142-
2149. 
 
108. Czesnikiewicz-Guzik, M. Karczewska E, Biela�ski W, Guzik TJ, Kapera P, Targosz A, 
Konturek SJ, Loster B. Association of the presence of Helicobacter pylori in the oral cavity 
and in the stomach. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55: 105-115. 
 
109. Liu, Y, Lin H, Bai Y, Qin X, Zheng X, Sun Y, Zhang Y. Study on the relationship 
between Helicobacter pylori in the dental plaque and the occurrence of dental caries or oral 
hygiene index. Helicobacter 2008; 13: 256-260. 
 



 82 

110. Liu, Y. Yue H, Li A, Wang J, Jiang B, Zhang Y, Bai Y. An epidemiologic study on the 
correlation between oral Helicobacter pylori and gastric H. pylori. Curr. Microbiol. 2009; 
116: 4,284-008-9341-3. http://www.springerlink.com/content/c25750343r073p45/fulltext.pdf. 
Acesso em 8/02/2009. 
 
111. Czesnikiewicz-Guzik, M. et al. Implications of oral Helicobacter pylori for the outcome 
of its gastric eradication therapy. J. Clin. Gastroenterol. 2007;  41: 145-151. 

 
112. Murray LJ, Lane AJ, Harvey IM, Donovan JL, Nair P, Harvey RF. Inverse relationship 
between alcohol consumption and active helicobacter pylori infection: the Bristol 
Helicobacter project. Amer. J. Gastroenterol. 2002; 97: 2750-2755. 
 
113. Kuepper-Nybelen, J.; Thefeld, W.; Rothenbacher, D. Brenner, H. Patterns of alcohol 
consumption and Helicobacter pylori infection: results of a population-based study from 
Germany among 6545 adults. Aliment Pharmacol. Ther. 2005; 21: 57-64. 
 
114. Murray LJ, Bamford KB, McCrum EE, Evans AE. Epidemiology of Helicobacter pylori 
infection in 4742 randomly selected subjects from Northern Ireland. Int J Epidemiol 1997; 26: 
880-7. 
 
115. Baena JM, Lopez C, Hidalgo A, Ramz F, Jiménez S, Garcia M, Hernandez MR. Relation 
between alcohol consumption and the success of Helicobacter pylori eradication therapy 
using omeprazole, clarithromycin and amoxillin for 1 week. Eur J Gastroenterol Hepatol 
2002; 14: 291-6. 
 
116. Sugimoto M, Wu J-Y, Abudayyeh S, Hoffman J, Brahem H, Al-Khatib K, Yamaoka Y, 
Graham DY. Caution regarding PCR Detection of Helicobacter pylori in clinical or 
environmental samples. J. Clin. Microbiol. 2009 (in press). doi:10.1128/JCM.01563-08. 
 
117. Kuwahara T, Shibasaki K, Yamaguchi A. Study of molecular typing of Helicobacter 
pylori in saliva and gastric mucosa. Jpn J. Maxillofac. Surg. 2000; 46: 497-502. 
 
118. Berroteran A, Perrone M, Correnti M, Cavazza ME, Tombazzi C, Lecuna V .Detection 
of Helicobacter pylori DNA in the oral cavity and gastroduodenal system of a Venezuelan 
population. J Med Microbiol 2002; 51: 764-770. 
 
119. Schuster KM, Feuer WJ, Barquist ES.  Outcomes of cocaine-induced gastric perforations 
repaired with an omental patch. J. Gastrointest. Surg.2007; 11: 1560-1563. 
 
120. Morgensen, TH.; Paludan, SR. Molecular pathways in virus induced cytokine 
production. Microbiol. Mol. Biol. Rev.2001; 65: 131-150. 
 
121. Wara-Aswapati, N.; Boch, JA.; Auron, PE. Activation of interleukin 1b gene 
transcription by human cytomegalovirus - Molecular mechanisms and relevance to 
periodontitis. Oral Microbiol. Immunol. 2003; 18: 67-71. 
 
122. Botero, JE.; Contreras, A.; Parra, B. Profiling of inflammatory cytokines produced by 
gingival fibroblasts after human cytomegalovirus infection. Oral Microbiol. Immunol. 2008b;  
23: 291-298. 
 



 83 

123. Sugano N, Rams TE, Feik D, Taveras HD, Gillespie GM. Relationship between 
Porphyromonas gingivalis, Epstein-Barr virus infection and reactivation in periodontitis. J. 
Oral Sci. 2004; 46: 203-206. 
 
124. Saygun I, Kubar A, Sahin S, Sener K, Slots J. Quantitative analysis of association 
between herpesviruses and bacterial pathogens in periodontitis. J Periodont Res 2008; 43: 
352–359. 
 
125. Slots, J.  Saygun I, M Sabeti, A Kubar. Epstein-Barr virus in oral diseases. J. Periodont. 
2006; 41: 235-244. 
 
126. Botero, JE; Parra B, Jaramillo A, Contreras A. Subgingival human cytomegalovirus 
correlates with increased clinical periodontal parameters and bacterial co-infection in 
periodontitis. J. Periodontol. 2007b: 78: 2303-2310. 
 
127. Michalowicz, BS, Ronderos, M, Contreras A, Câmara-Silva R, Slots J. Human 
herpesviruses and Porphyromonas gingivalis are associated with early-onset periodontitis. J. 
Periodontol .2000; 71: 981-988. 
 
128. Wu YM, Jie Yan, David M. Ojcius, Li-Li Chen, Zhi-Yuan Gu, Jian-Ping Pan. 
Correlation between infections with different genotypes of human cytomegalovirus and 
Epstein-Barr virus in subgingival samples and periodontal status of patients. J. Clin. 
Microbiol.2007b; 45: 3665-3670. 
 
129. Botero, JE., Vidal C, Contreras A, Parra B. Comparison of nested polymerase chain 
reaction (PCR), real-time PCR and viral culture for the detection of cytomegalovirus in 
subgingival samples. Oral Microbiol. Immunol.2008a; 23: 239-244. 
 
130. Kamma, JJ.; Contreras, A.; Slots, J. Herpes viruses and periodontopathic bacteria in 
early-onset periodontitis. J. Clin. Periodontol.2001; 28: 879-885. 
 
131. Chalabi, M.; Moghim S; Mogharehabed A; Najafi F; Rezaie F.. EBV and CMV in 
chronic periodontitis: a prevalence study. Arch. Virol. 2008; 153: 1917-1919. 
 
132. Watanabe SA, Correia-Silva J de F, Horta MC, Costa JE, Gomez RS. EBV-1 and 
HCMV in aggressive periodontitis in Brazilian patients. Braz Oral Res. 2007 ; 21: 336-341,  
 
133. Rotola A. Cassai E, Farina R, Caselli E, Gentili V, Lazzarotto T, Trombelli L.  Human 
herpesvirus 7, Epstein-Barr virus and human cytomegalovirus in periodontal tissues of 
periodontally diseased and healthy subjects. J. Clin. Periodontol. 2008; 35: 831-837. 
 
134. Pagano J. S. Is Epstein-Barr virus transmitted sexually? J. Infect. Dis. 2007; 195: 469-70. 
 
135. Ting, M.; Contreras, A.; Slots, J. Herpesvirus in localized juvenile periodontitis. J. 
Periodont. Res. 2000; 35: 17-25. 
 
136. Idesawa M. ;Sugano N, Ikeda K, Oshikawa M, Takane M, Seki K, Ito K. Detection of 
Epstein-Barr virus in saliva by real-time PCR. Oral Microbiol. Immunol. 2004; 19: 230-232. 
 



 84 

137. Ling, L.J; Ho CC, Wu CY, Chen YT, Hung SL. Association between human 
herpesviruses and the severity of periodontitis. J. Periodontol. 2004; 75: 1479-1485. 
 
138. Klemenc, P. Skaleri�b U, Artnikc B. , Nograšekb P., Marina J. Prevalence of some 
Herpesviruses in gingival crevicular fluid. J. Clin. Virol. 2005; 34: 147-152. 
 
139. Konstantinidis, A. Sakellari, D., Papa, A., Antoniadis, A. Real-time polymerase chain 
reaction quantification of Epstein-Barr virus in chronic periodontitis patients. J. Periodont. 
Res . 2005; 40: 294-298. 
 
140. Kubar, A. Saygun, I., Özdemi, A., Yapar, M., Slots, J . Real-time polymerase chain 
reaction quantification of human cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in periodontal 
pockets and the adjacent gingival of periodontitis lesions. J. Periodont. Res.2005; 40: 97-104. 
 
141. Slots, J. Herpesviruses in periodontal diseases. Periodontology 2000; 38: 33-62. 
 
142. Imbromito, AV. , Okuda OS, Maria de Freitas N, Moreira Lotufo RF, Nunes FD. 
Detection of Herpesviruses and periodontal pathogens in subgingival plaque of patients with 
chronic periodontitis, generalized aggressive periodontitis, or gingivitis. J. Periodontol. 
2008b;  79: 2313-2321. 
 
143. Saygun, I. Kubar, A., Özdemi, A., Slots, J.  Periodontitis lesions are a source of salivary 
cytomegalovirus and Epstein-Barr virus. J. Periodont. Res. 2005; 40: 187-191. 
 
144. Sunde PT, Olsen I, Enersen M, Beiske K, Grinde B. Human cytomegalovirus and 
Epstein-Barr virus in apical and marginal periodontitis: a role in pathology? J. Med. Virol 
2008; 80: 1007-11. 
 
145. Baldwin GC, Buckley DM, Roth MD, Kleerup EC, Tashkin DP. Acute activation of 
circulating polymorphonuclear neutrophils following in vivo administration of cocaine. A 
potential etiology  for pulmonary injury. Chest 1997;111:698-705. 
 
146. Woyceichoski IEC, Arruda EP, Resende LG, Machado MAN, Grégio AMT, Azevedo 
LR, Lima AAS. Cytomorphometric analysis of crack cocaine effects on the oral mucosa. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105: 745-9. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 86 

Anexo a - Certificado do comitê de ética em Pesquisa (CEP). 
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Anexo b - Normas da Revista selecionada para a publicação do Artigo. 
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Anexo c – Formulário empregado na anamnese das pacientes. 
 

Ocorrência de Alterações Comportamentais, Psicológicas, de Higiene bucal e Presença 
de Microrganismos Superinfectantes e Viruses da Família Herpesviridae em Pacientes do 

Gênero Feminino Mantidas a Programa de Desintoxicação para Dependentes Químicos 
 

FICHA ODONTOLÓGICA 
 

I - ANAMNESE 
 
1 Identificação 

 
 

Data do exame:____/____/____ 

 
QUEIXA 
PRINCIPAL:_______________________________________________________________. 
 
HISTÓRIA DA DOENÇA  
ATUAL:__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Nome 
Completo:_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____ 
 
DN: ___/_____/_____             Etnia: B(   )      NB(  )                     Idade:__________            Gênero: (   ) M    
(   ) F 
Endereço:_________________________
_________________________________
_________________________________
___ 
 
Complemento:_____________________
_________________________________
___ 
 
Bairro:___________________________
__ 
 
Cidade:______________________  
UF:___ 

Telefone:_______________
_ 
 
Profissão:______________
__ 
 
Escolaridade: 
______________________
_ 
 
Estado Civil: 
______________________
_ 

Nacionalidade:______________
__ 
 
Naturalidade:_______________
__ 
 
Procedência:________________
_ 
 
Responsável:_______________
__________________________
__________________________
____ 
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HISTÓRIA 
ODONTOLÓGICA:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
HISTÓRIA 
MÉDICA:__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________. 
 
HÁBITOS: 
Tabagismo (    ) 
Tipo: 
________________Quantidade/dia:_________________Tempo:_______________________ 
 
 
Etilismo (   ) 
Tipo: 
________________Quantidade/dia:_________________Tempo:_______________________ 
Outros:_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
. 
(   ) Número de escovação diária    (   ) Fio dental    (   ) Colutório    (   ) Flúor – Solução 
 
Pressão Arterial:_______________.Pulso:_____________.Temperatura:___________. 
 
 

II-EXAME FÍSICO 

 

EXTRABUCAL:____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

CADEIAS 
GANGLIONARES:________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 
INTRABUCAL (Mucosa interna dos lábios, Gengiva ou Rebordo Alveolar, Palato Duro e Mole, Assoalho, 
Mucosa Jugal, 
Língua,Orofaringe)___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA PRÉVIA 

 
Avaliação dos dentes 
1. (   ) Ausência de cáries; 
2. (   ) Presença de cáries discretas; 
3. (   ) Cáries óbvias; 
4. (   ) Cáries extensas generalizadas; 
5. (   ) Edêntulo. 
 
Uso de Prótese: Sim (   )        Não (   ) 
Tipo; Total (  )   Parcial (  ) 

 

Dentosuportada (  )   Mucosuportada (  )   Dentomucosuportada (  )   Implante (  ). 

 
Higiene bucal    
1. (   ) Excelente, sem biofilme ou cálculo visível; 
2. (   ) Boa, pouco biofilme e sem cálculo; 
3. (   ) Regular, biofilme moderado e cálculo visível; 
4. (   ) Higiene bucal precária; 
5. (   ) Edêntulo. 
 
 
Condições periodontais  
1. (   ) Gengiva sadia; 
2. (   ) Gengivite; 
3. (   ) Perda óssea significante (40%), mínima mobilidade dentária; 
4. (   ) Doença avançada, mobilidade dentária generalizada; 
5. (   ) Edêntulo. 
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ODONTOGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADOS SOBRE A LESÃO 
 
Forma: _________ Localização: _________ Limites: ______________ Cor: ___________ 
Tamanho: _________ Base: _________ Consistência: __________ Número: _______ 
Contorno: __________ Bordas: _____________ Superfície: ____________ 
 
 
LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA DA LESÃO: 

 
 
 
DADOS SOBRE A NEOPLASIA MALIGNA 
 
Identificação da neoplasia 
Diagnóstico Clínico:_________________________________________________. 
Diagnóstico anátomo-patológico: ______________________________________. 
Localização:_______________________________________________________. 
Estadiamento: ___________Poderia colcocar as opçòes___________________________________. 
Data do diagnóstico ____/_____/______. 
Comorbidades associadas ___________________________________________. 
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EXAMES 
COMPLEMENTARES:______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 
COMPLICAÇÕES ORAIS 
 
(   ) Agudas                 (    ) Tardias           (   ) Não desenvolveu 
         
1.(   ) Xerostomia                                         6. (   ) Trismo 
2. (   ) Disgeusia                                          7. (   ) ORN 
3. (   )  Candidíase                                       8. (   ) Cárie de radiação 
4. (   ) Herpes                                               9. (   ) Outros: __________________ 
5. (   ) Mucosite 
 
 
EVOLUÇÃO:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 
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