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RESUMO

Antigamente, os benefícios do uso de dentifrícios durante a escovação
dental eram restritos à limpeza e prevenção de cárie. Entretanto, as
formulações atuais podem conter princípios ativos que além de contribuir para
o controle mecânico também podem conter componentes que promovem o
controle químico do biofilme ou do processo de des/remineralização . O efeito
anti-cárie do fluoreto estanhoso é conhecido há mais de 50 anos e é
proporcionado pela sua ação antibacteriana. Contudo, devido ao gosto
adstringente e a formação de manchas extrínsecas na superfície dental, em
2000, o hexametafosfato de sódio foi adicionado pela primeira vez à sua
formulação. Essa alteração foi realizada mantendo os benefícios do fluoreto
estanhoso, tais como: efeitos anti-cárie, anti-placa, anti-gengivite e somando a
estes benefícios, o agente estabilizador, hexametafosfato de sódio. Este
componente promove a redução da hipersensibilidade dentinária e cálculo
dental sem promover manchamento dental. O objetivo desse estudo foi verificar
o efeito do fluoreto estanhoso sobre a microflora dental in vivo. Para isso, um
estudo in vivo duplo-cego foi realizado por 63 dias. O estudo contou com a
participação de 3 voluntários que usaram o dentifrício em duas fases distintas:
controle e teste. O biofilme dental supragengival da superfície vestibular dos
primeiros molares superiores foi coletado antes e após cada fase experimental
e foi utilizado para identificação das bactérias através do sequenciamento do
DNAr 16 S. Os resultados mostraram diferenças na composição dos gêneros
bacterianos entre os três voluntários. O voluntário 2, apresentou ao longo das
seis semanas maior abundância de Rothia, que representou 28,93% de todas
as sequencias, seguido por Streptococcus (27,29%) e Ralstonia (15,53%). O
voluntário 3, apresentou ao longo das seis semanas maior abundância de
Streptococcus, (35,24%), seguido por Lautropia (10,35%) e Neisseria (8,78%).
O voluntário 4, apresentou ao longo das seis semanas maior abundância de
Streptococcus(16,21%),

seguido

por

Escherichia-Shigella

(7,50%)

e

Aggregatibacter (6,80%). Com base nos dados obtidos, concluiu-se que o
fluoreto estanhoso foi capaz de alterar a microbiota residente, aumentando a
prevalência de microrganismos pioneiros do biofilme dental. Assim, estudos

devem ser realizados para verificar se o uso a longo prazo deste dentifrício não
poderia favorecer o aparecimento de outras doenças.
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ABSTRACT

In the past, the benefits of using toothpastes during dental brushing were
restricted to cleaning and preventing tooth cavity. However, current formulations
may contain active principles that, in addition to contributing to mechanical
control, may also contain components that promote the chemical control of the
biofilm or the des/remineralization process. The anti-caries effect of stannous
fluoride has been known for more than 50 years because of its antibacterial
action. However, due to the astringent taste and the formation of extreme spots
on the dental surface, in 2000, hexametaphosphate was removed from its first
time in its formulation. This change was made to maintain the benefits of
stannous fluoride, such as: anti-plaque, anti-plaque, anti-gingivitis, adding to the
benefits of hexametaphosphate of a stabilizing agent. This component
promotes the reduction of dentin hypersensitivity and dental calculus without
promoting dental staining. Thus, the study was done with the use of stannous
fluoride and changes the dental microflora in vivo. The double-blind study was
performed in vivo for 63 days. The study had the participation of 3 volunteers
who used the dentifrice in two distinct phases: control and test. The
supragingival dental biofilm of the buccal surface of the maxillary first molars
was collected before and after each experimental phase and was used to
identify the matrices by sequencing the 16S rDNA. An analysis of the results
showed that differences were observed in the composition of the bacterial
genera between the three volunteers. Volunteer 2, initiated during the month,
was higher in Rothia, representing 28.93% of all sequences, followed by
Streptococcus (27.29%) and Ralstonia (15.53%). The volunteer 3, compared to
the disadvantaged Streptococcus, (35.24%), followed by Lautropia (10.35%)
and Neisseria (8.78%). Voluntary 4 is higher than Streptococcus (16.21%),
followed by Escherichia-Shigella (7.50%) and Aggregatibacter (6.80%).
Therefore, studies must be carried out for the diagnosis of prolonged use of the
dentifrice could not favor the emergence of other diseases.
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1 INTRODUÇÃO

Os dentifrícios fluoretados surgiram na década de 1940, compostos por
diferentes tipos de fluoreto (fluoreto de sódio, monofluorfosfato de sódio,
outros). Porém, dentifrícios contendo fluoreto estanhoso mostraram-se mais
efetivos no controle e na reversão de lesões iniciais de cárie quando
comparados a dentifrícios contendo a mesma concentração de fluoreto (MAKIN
et al., 2013; FALLER et al., 2010).
Dois mecanismos podem explicar as propriedades anti-cárie do
fluoreto estanhoso. Um mecanismo é de que o estanho é capaz de facilitar a
retenção do flúor e consequentemente aumentar a remineralização do esmalte
e paralisar a desmineralização. O outro mecanismo é de que o fluoreto
estanhoso é capaz de inibir a acidogenicidade da placa dental através da
perturbação do sistema de transporte da membrana bacteriana e inibir os
sistemas enzimáticos essenciais para a fermentação de açúcares (CHENG et
al., 2017).
Os antimicrobianos encontrados nos dentifrícios tem o potencial de
reduzir os níveis do biofilme e possivelmente alterar a sua composição (REILLY
et al., 2014). Um método para avaliar se o uso de um dentifrício promove
alterações na taxa de bactérias orais durante um período de tempo é através
do sequenciamento do DNAr 16 S e por isso, avaliaremos se a exposição a
curto-prazo ao fluoreto estanhoso estabilizado afeta essas taxas microbianas
orais.

1.1. JUSTIFICATIVA
A microbiota residente bucal desempenha importante papel na
resistência inespecífica do hospedeiro frente aos patógenos exógenos, além de
estimular o sistema imunológico após o nascimento. No entanto, a microbiota
também pode contribuir para a patogenicidade de numerosas condições
clínicas e dessa forma seus constituintes comportam-se como anfibiontes, isto
é, microrganismos capazes de agredir o hospedeiro quando as condições
ambientais e imunológicas são favoráveis (FOSCHI et al., 2006). Como muitos
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pacientes falham no controle mecânico do biofilme, fazemos uso do controle
químico, em especial o uso contínuo dos dentifrícios. Nosso foco é o fluoreto
estanhoso, o qual é um anti-microbiano de amplo-espectro, que atua visando à
placa através de mecanismos bactericidas e bacteriostáticos (HE et al., 2013).
Esses agentes devem ser capazes de exercer seu efeito anti-placa,
interferindo na adesão microbiana e prevenção da formação do biofilme, sem
afetar a microbiota residente, mantendo o ambiente biológico compatível com a
saúde oral (BAEHNI; TAKEUCHI, 2003).
Assim, é importante verificar se o fluoreto estanhoso encontrado em um
dentifrício de uso contínuo é capaz de alterar a composição do microbioma
bucal.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral desse estudo será avaliar in vivo o efeito de um
dentifrício contendo fluoreto estanhoso estabilizado com hexametafosfato de
sódio sobre a composição da microflora dental.

1.2.2 Objetivos específicos

Avaliar a variação na composição da microflora dental através da
amplificação e do sequenciamento do gene marcador 16S rDNA.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ESMALTE DENTAL

O esmalte é composto por 92 % de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), 6
% de água e 2 % de matéria orgânica. O esmalte é um composto mineral e a
fase mineral consiste primariamente de sais fosfato de cálcio na forma de
cristais hexagonais (0.6-0.9 µm de hidroxiapatita carbonatados) dispersos em
um gel orgânico aquoso. Após a sua formação e calcificação, o esmalte sofrerá
mudanças por meio de ações químicas ou físicas do meio ambiente bucal. A
presença de água no esmalte dental é importante para várias propriedades
físico-químicas de sua estrutura. A permeabilidade, capacidade de troca de
íons, elasticidade e reatividade do esmalte depende da quantidade de água
que ele contém e que se apresenta na forma livre ou fortemente ligada
(BONTE et al., 1988).

2.2 PROCESSO DE DESMINERALIZAÇÃO X REMINERALIZAÇÃO DO
ESMALTE

A integridade físico-química do esmalte dentro do ambiente bucal
depende totalmente da composição e do comportamento químico dos fluídos
adjacentes. Os principais fatores que controlam a estabilidade da apatita do
esmalte são o pH e as concentrações ativas livres de cálcio, fosfato e flúor em
solução (FEJERSKOV et al., 1994).

[Ca2(PO4)6(OH)]𝑛
Mineral sólido

10 Ca ++ + 6PO4 3- +2OHÍons em solução

O pH crítico é o pH no qual a saliva é exatamente saturada com relação
à apatita do esmalte. Desse modo, abaixo do pH 5,5 a saliva torna-se subsaturada com relação à hidroxiapatita. Com o pH baixo, o fosfato é convertido
em HPO4-2, H2PO4- e H3PO4, formas incompatíveis com a formação da apatita.
Por outro lado, os íons OH- combinam-se com os íons H+ para formar água.
Assim, o valor de pH em que se inicia a dissolução da hidroxiapatita
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corresponde ao pH crítico. Este pH vai depender das concentrações de cálcio e
fosfato na saliva (PEREIRA, 2014).
A saliva é um fluído biológico produzido no interior das glândulas
salivares, capaz de desempenhar funções, como: a lubrificação dos tecidos
duros e moles da cavidade bucal, a ação antimicrobiana, a manutenção da
integridade da mucosa, a limpeza, a remineralização dental, digestão
(HUMPREY et al., 2001). A saliva total é composta por fluídos das secreções
de todas as glândulas salivares maiores e menores. Juntamente com a porção
fluida do biofilme, interfere na solubilidade da estrutura dental (RUDNEY,
1995).
Em condições fisiológicas, a saliva é supersaturada em relação à apatita
do esmalte. No entanto, isso não resulta em deposição mineral sobre a
superfície do esmalte hígido e livre de biofilme, devido à presença de proteínas
salivares que inibem a precipitação de cálcio e fosfato. A redução do pH nos
fluidos adjacentes ao esmalte-dentina resultará em um aumento significativo da
solubilidade da hidroxiapatita, ou seja, atingido o pH crítico para esmalte e
dentina,

que

perderão

cálcio

e

fosfato,

sofrendo

desmineralização

(GONÇALVES, 2002).
Quando o ácido presente na interface é neutralizado por sistemas
tampão, cálcio, fosfato e proteínas existentes no biofilme e saliva e o pH
retorna a valores acima do pH crítico ocorre um acúmulo de cálcio e fosfato
disponíveis, favorecendo a remineralização, da apatita ou fluorapatita através
dos

íons

cálcio,

fosfato,

hidroxilas,

que

foram

liberados durante

a

desmineralização (PEREIRA, 2014).

2.3 CÁRIE DENTÁRIA

A cárie dentária é uma desmineralização da sub-superfície do esmalte
provocada pelo desequilíbrio do fenômeno de des/remineralização. A
desmineralização é causada pela ingestão frequente de carboidratos
fermentáveis pelo hospedeiro. A intensidade do desafio cariogênico depende
da relação entre frequência de consumo de carboidratos fermentáveis e o
controle mecânico periódico do biofilme pelo hospedeiro. Nenhum indivíduo é
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imune,

e

sim

isento

de

cárie

dentária,

enquanto

o

processo

de

des/remineralização estiver em equilíbrio (LIMA, 2007).
Os estágios iniciais da lesão de cárie são caracterizados por uma
dissolução parcial do tecido, deixando uma camada superficial bem
mineralizada com espessura entre 20 e 50 µm, e na sub-superfície, o corpo da
lesão com uma perda mineral de 30 a 50 % se estendendo em profundidade no
esmalte e na dentina (FEJERSKOV; KIDD, 2005).
O flúor presente no ambiente bucal é capaz de interferir na dinâmica do
processo de cárie, reduzindo a quantidade de mineral perdido durante o
fenômeno de desmineralização e ativando a reposição de mineral durante o
fenômeno de remineralização. Quando os microorganismos do biofilme dental
metabolizam os carboidratos da dieta do hospedeiro em ácidos, o pH crítico é
atingido e ocorre desmineralização. Contudo, em presença de flúor, uma certa
quantidade de mineral é simultaneamente reposta na forma de fluorapatita,
pois quando o pH < 5,5 > 4,5 o meio (saliva-biofilme) é sub-saturado em
relação a hidroxiapatita, que dissolve e supersaturado em relação a
fiuorapatita, que forma-se. Quando o pH retorna ao normal, a saliva repõe
naturalmente as perdas minerais sofridas, sendo esta propriedade ativada pela
presença do flúor no meio (saliva, biofilme ou fluido do esmalte-dentina).
Resultando no efeito do flúor que reduz a desmineralização e ativa a
remineralização. Assim, a perda líquida de mineral será menor na presença de
flúor do que na sua ausência. Desta forma, o flúor presente no fluido do
biofilme influencia o processo de desmineralização e remineralização do
esmalte dental e não o flúor incorporado no esmalte dental (FEJERSKOV;
CLARKSON, 1996; ten CATE, 1999).

2.4 BIOFILME DENTAL
Logo após o nascimento de uma criança, as bactérias começam a
colonizar

sua

cavidade

bucal.

Os

primeiros

microorganismos

são

predominantemente os Streptococcus (S. mitis, S. oralis, e S. salivarius).
Outras

bactérias

aparecem

como

transitórias

(Lactobacillus

spp.

e

Streptococcus do grupo mutans). Após os primeiros meses de vida, a
microbiota torna-se mais complexa com o estabelecimento de bactérias
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anaeróbias (Veillonella spp. e Prevotella spp.). Com a erupção dos dentes, a
composição da microbiota bucal sofre grande alteração. Nesta fase as
principais bactérias à aderirem a superfícies dentais são S. mutans, S.
sobrinus, S. sanguis e algumas espécies de Actinomyces, assim como o
aumento no número de espécies anaeróbias (BOWDEN; EDWARDSSON,
1994).
Dependendo da localização, a composição da microbiota presente no
biofilme varia de acordo com a disponibilidade de fontes de nutrientes, variação
de pH e potencial de óxido-redução de cada nicho em particular (MARSH,
2003).
Com o desenvolvimento do biofilme, a composição da microbiota
aumenta

em

estabelecidos,

diversidade
os

devido

membros

do

à

sucessão

ecossistema

bacteriana.
supragengival

Uma

vez

produzem

compostos que são nutrientes essenciais e fatores de crescimento para outros
microrganismos. Desta forma, o metabolismo bacteriano pode modificar o
ambiente local, desenvolvendo uma microbiota complexa. Finalmente, quando
a comunidade microbiana atinge o clímax, a composição local permanece
relativamente estável (MARSH, 1994).

2.5 DESEQUILÍBRIO DO MICROBIOMA DENTAL

As doenças mediadas pelo biofilme são um resultado do desequilíbrio no
microbioma residente, resultando em um ambiente com uma comunidade
microbiana composta por patógenos, devido a fatores de seleção ambientais.
Essas espécies competem com as espécies residentes já estabelecidas para
alcançar uma dominância em número a fim de causar uma doença. No
contexto da cárie, as bactérias com potencial cariogênico são encontradas
naturalmente no biofilme dental, mas em pH neutro, esses organismos são
fracamente competitivos e estão presentes em proporções menores no biofilme
dental. Nessa situação, com uma dieta convencional, os níveis de bactérias
com potencial cariogênico são clinicamente insignificantes e o processo des-
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remineralização está em equilíbrio. Os carboidratos fermentáveis são a classe
de nutrientes que mais afetam a ecologia microbiana da boca. (MARSH, 2003).
Em 1991, a “Hipótese Ecológica da Placa” foi proposta para explicar a relação
entre microbiota oral residente e cárie (FIGURA 1). Nessa hipótese, uma
mudança nas condições ambientais locais pode alterar a diversidade do
biofilme levando ao aumento de organismos mais preparados ao novo
ambiente. Na cárie, um aumento na frequência da ingestão de carboidratos
fermentáveis ou redução do fluxo salivar contribuem para a diminuição do pH
no biofilme. Isso seleciona espécies acidogênicas e acidúricas, mais
comumente Streptococcus mutans e Lactobacillus spp,. O aumento de
bactérias acidogênicas leva a um aumento da produção de ácidos,
aumentando o risco de desmineralização do esmalte dental (MARSH, 2003).

FIGURA 1. HIPÓTESE ECOLÓGICA DA PLACA NA ETIOLOGIA DA CÁRIE
FONTE: Adaptado de Marsh (1994)

2.6 INFLUÊNCIA DA DIETA NA ETIOLOGIA DA CÁRIE DENTÁRIA
A alimentação e a nutrição contribuem para a promoção e proteção da
saúde, melhorando a qualidade de vida e prevenindo os distúrbios nutricionais.
Contudo, o padrão alimentar da população tem sido alterado ao longo dos anos
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e houve um aumento da frequência de ingestão de carboidratos (FEIJÓ;
IWASAKI, 2018).
A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença de carboidratos,
principalmente

a

sacarose,

que

servem

de

substrato

para

que

os

microrganismos da cavidade bucal sintetizem polissacarídeos extracelulares de
reserva e estruturais com um importante papel na formação da placa e,
também, na produção de ácidos orgânicos, que promovem a desmineralização
do esmalte e podem desencadear o processo de cárie (LIMA, 2007).
Simultaneamente ao aumento do risco à cárie dentária, o consumo
elevado de alimentos ricos em lipídeos e carboidratos também estão
associados à obesidade. Os hábitos alimentares inadequados na infância
atingiram proporções epidêmicas, levando ao sobrepeso e obesidade que
consequentemente

se

tornam

fatores

predisponentes

para

doenças

cardiovasculares (hipertensão, colesterol, dislipidemia), doenças respiratórias
(apneia obstrutiva do sono e asma), stress psicológico (depressão e baixa
autoestima), diabetes tipo 2 entre outras patologias (FEIJÓ; IWASAKI, 2018).
Os programas de prevenção de cáries concentram-se em uma dieta
balanceada,

modificação

das

fontes

e

quantidades

de

carboidratos

fermentáveis e integração de práticas de higiene oral no estilo de vida das
pessoas. O aconselhamento dietético é fundamental para qualquer programa
de prevenção e manutenção de saúde bucal, visto que os hábitos dietéticos
formam a base para o padrão alimentar (FEIJÓ;IWASAKI, 2018)

2.7 CONTROLE MECÂNICO DO BIOFILME

A necessidade de utilizar agentes de prevenção em biofilmes dentários
constitui uma importante área de estudo, uma vez que os biofilmes orais são
responsáveis por diversas infeções na cavidade oral como periodontites,
gengivites e cáries dentárias. Um conhecimento sobre a natureza e a fisiologia
dos biofilmes dentários é importante para a prevenção do desenvolvimento das

22
mesmas. O biofilme não pode ser eliminado, mas sim reduzido e controlado
através da higienização diária (ZINJGE et al., 2010).
O controle mecânico não profissional do biofilme dental mais difundido e
realizado com maior frequência é a escovação. Ela promove a prevenção de
doenças

periodontais;

manutenção

da

saúde

através

da

terapêutica

periodontal; manutenção do estado de saúde gengival para pacientes que
foram tratados (GEBRAN et al., 2002).
Entretanto, é comum observarmos na clínica odontológica que muitos
pacientes falham na prática de um padrão elevado de remoção de placa, já
que a gengivite é altamente predominante mesmo em idades precoces. Isso
supostamente origina-se tanto da falha no cumprimento das recomendações
sobre a limpeza dos dentes quanto da falta de destreza em relação aos hábitos
de limpeza dos dentes. O nível sócio-econômico e o conhecimento sobre o
processo de doença também influenciam o padrão e a qualidade da higiene
bucal. Por isso, a atuação complementar dos agentes químicos tem sido
elucidada como forma de superar a deficiência na higienização mecânica
dentária (ADDO-YOBO et al., 1991).

2.8 FLÚOR

Quimicamente, o flúor, F, é o elemento mais eletronegativo, sendo que a
sua afinidade eletrônica tem um valor de +328 KJ /mol. Quanto mais positiva
for a afinidade eletrônica de um elemento, maior é a afinidade de um átomo
desse elemento para aceitar um elétron, ou seja, o ânion é muito estável. O
flúor, como adquire carga negativa, tem maior afinidade para se ligar a íons
positivos como o cálcio e o sódio e formar compostos mais estáveis (PEREIRA,
2014).
Historicamente, o interesse pelo flúor surgiu de forma peculiar, pela
relação da sua exposição com o aparecimento de efeitos indesejáveis no
esmalte dentário, a fluorose dentária. A partir destes estudos é que foram
investigados os seus efeitos incluindo os seus benefícios anti-cárie (PEREIRA,
2014).
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Denninger fez um dos primeiros ensaios clínicos sobre flúor na segunda
metade do século XIX. Ele prescreveu fluoreto de cálcio para crianças e
gestantes, nos quais observou efeitos benéficos nos dentes e, em 1901,
Frederick MacKay, introduziu o íon fluoreto nos produtos usados para a higiene
oral (KIDD, 2007).
Dentifrícios fluoretados são extensivamente usados e tem sido
considerados

os

responsáveis

pelo

declínio

das

cáries

nos

países

desenvolvidos na década de 1980 (BRATTHALL et al., 1996) e nos países em
desenvolvimento na década de 1990 (CURY et al., 2004; CURY; TENUTA,
2014).
Existem duas formas de administração de flúor: o sistémico e o tópico. A
forma mais comum de administração sistêmica é a fluoretação das águas. No
caso do flúor tópico, este não necessita ser ingerido para ter efeitos na
cavidade oral. Este tipo de administração é conseguido através dos dentifrícios
e bochechos (PEREIRA, 2014).

2.9 FLUORETO ESTANHOSO (SnF2)
O fluoreto previne cárie pela inibição da desmineralização e aumento da
remineralização do esmalte dental e seu benefício foi confirmado na década de
40 (DEAN et al.,1942). Entretanto, ele não promove uma completa cura da
cárie dental e, portanto, é essencial desenvolver estratégias anti-cárie
complementares. Em 1955, a Procter & Gamble desenvolveram um dentifrício
à base de fluoreto estanhoso, capaz de reduzir a cárie em 53% (MUHLER et
al., 1954). Além de ser um agente anti-placa, anti-gengivite, reduz a halitose
(BAIG; HE 2005), diminui a hipersensibilidade dentinária por oclusão dos
túbulos e se liga à superfície do esmalte dental, protegendo contra erosão
ácida, devido a alta afinidade do íon Sn+2 pelos minerais da superfície dental.
Os benefícios terapêuticos parecem ser atribuídos em maior escala ao íon
estanho Sn+2 (FALLER; EVERSOLE, 2014).
O fluoreto estanhoso é um sal metálico, antimicrobiano, que age ligandose à membrana celular, alterando o metabolismo e diminuindo a adesão
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bacteriana as superfícies dentais. É instável em meio aquoso e em pH acima
de 4 sofre reação de oxidação e hidrólise, resultando na formação de espécies
inativas de estanho e precipitados, levando a uma significativa redução de
cáries, gengivite e hipersensibilidade dentinária (MENDES; ZENOBIO;
PEREIRA, 1995).
Por ter estabilidade limitada e causar manchamento dental, o fluoreto
estanhos foi substituído pelo fluoreto de sódio e monofluorfosfato de sódio nos
dentifrícios. Nos anos 2000, a Procter & Gamble estabilizaram o fluoreto
estanhoso pela adição do hexametafosfato de sódio aos dentifrícios, para
melhorar a retenção e cobertura à superfície do esmalte, além de aumentar o
efeito anti-cálculo pela inibição da formação de cristais de fosfatos
condensados na superfície dentária e impedir o manchamento dental (BAIG;
HE, 2005; FRIESEN et al., 2017). Um estudo in situ com dentifrícios contendo
ou fluoreto estanhoso ou fluoreto de sódio com hexametafosfato de sódio em
um sistema de carreamento de fase dual mostrou que o hexametafosfato de
sódio não interferiu na atividade do fluoreto, sendo que o fluoreto estanhoso foi
mais eficiente na prevenção da desmineralização da superfície radicular
(WEFEL et al., 2002).
O SnF2 reage com a superfície do esmalte para formar um complexo
estanho-fluorofosfato (Sn3F3PO4) que recobre a superfície do esmalte. Esses
complexos sólidos ou precipitados insolúveis ocluem parcial ou completamente
os

túbulos

dentinários.

Esse

efeito

é

importante

para

reduzir

a

hipersensibilidade dentinária (JORDAN et al., 1971).
O efeito anti-cárie do fluoreto estanhoso foi descrito há mais de 50 anos,
por sua capacidade de remineralizar o esmalte parcialmente desmineralizado
usando cálcio e fosfato presentes na saliva, além de reagir com o esmalte para
formar um fino complexo de fluorofosfato que recobre e protege a superfície do
esmalte (WHITE et al., 1995). Estudo in vivo realizado por um período de 2
anos avaliou a efetividade anti-cárie de dentifrícios contendo doses menores de
NaF

comparado

ao

dentifrício

contendo

fluoreto

estanhoso

com

hexametafosfato de sódio. Os resultados mostraram que não houve diferença
estatística significativa entre os grupos, porém o grupo que fez uso do
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dentifrício à base de fluoreto estanhoso apresentou um índice de cárie menor
do que os demais (STOOKEY et al., 2004).
Além disso, o fluoreto estanhoso tem atividade anti-bacteriana (ADDY et
al., 1997). Estudos mostraram que as propriedades anti-bacterianas do fluoreto
estanhoso estão associadas com uma larga absorção de estanho pelas células
bacterianas, alterando drasticamente o seu crescimento e metabolismo
bacteriano, levando à morte celular. Ramji et al. (2005) e Mankodi et al. (2005)
mostram que o efeito anti-bacteriano do fluoreto estanhoso ocorre por 2 modos
de ação. O fluoreto estanhoso exerce um efeito anti-bactericida provavelmente
devido às interações não-específicas com a membrana bacteriana, causando
ruptura da célula. Isso leva a sua lise e morte. O fluoreto estanhoso também
inibe atividades metabólicas como a glicólise, reduzindo o crescimento
bacteriano; previne a adesão bacteriana às superfícies orais; reduz os subprodutos bacterianos que ativam a resposta inflamatória levando à gengivite.
Elligsen et al. (1980) sugerem que a ação anti-bacteriana do fluoreto
estanhoso provém da oxidação pelo estanho dos grupos tiol das enzimas
envolvidas na glicólise bacteriana. White et al. (1995) mostraram que o SnF2
inibiu a glicólise no biofilme. Esse resultado mostra a eficácia na atividade antibacteriana pelo fluoreto estanhoso estabilizado em relação ao dentifrício controle. O
SnF2 inibe o crescimento de Streptococcus mutans e interfere na produção de
ácidos pela regulação de vias metabólicas principais. O fluoreto estanhoso
diminui a transcrição do gene da enzima envolvida na via da galactose.
Também inibe vários genes envolvidos no sistema fosfotransferase, que
transporta carboidratos para o interior da célula na primeira etapa da via
glicolítica (SHI et al., 2013). O efeito anti-gengivite do fluoreto estanhoso é
devido a sua capacidade de bloquear a reatividade dos ligantes de LPS
(lipopolissacarídeos) e LTA (ácido lipoteicóico) em receptores associados à
inflamação (HAUGHT et al., 2016). O SnF2 foi capaz de inibir vários subtipos de
metaloproteinases e outras enzimas pró-inflamatórias, mostrando a sua ação
anti-inflamatória e de prevenção da destruição tecidual em adição a uma bem
estabelecida atividade anti-bacteriana contra gengivite (GILDEA et al., 2007).
Recentemente, Klukowska et al., (2018) mostraram que o fluoreto estanhoso foi
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capaz de penetrar de 2 a 4 mm no sulco gengival e ficou retido por 12 horas, o
que contribui para seu efeito na saúde gengival.
Um estudo longitudinal de 18 meses avaliou o efeito da escovação com
gel fluoreto estanhoso a 0,4% ou gel de fluoreto de sódio a 0,22% na
inflamação gengival e no microbioma bucal. O estudo incluiu 281 participantes,
divididos em três grupos. Eles foram instruídos a escovar os dentes duas vezes
ao dia com um dentifrício contendo 0,76% de monofluorfosfato de sódio e
sílica, enxaguar a boca com água e subsequentemente escovar os dentes com
gel de fluoreto estanhoso a 0,4% no grupo 1; o grupo 2 recebeu gel de fluoreto
de sódio a 0,22%; o grupo 3 recebeu o gel placebo sem flúor. As amostras de
placa subgengival foram coletadas de seis sítios dentais, colocadas em 0,2ml
de diluente e avaliadas em microscópio Darkfield para contagem. A proporção
média de cada formato morfológico foi determinada baseada na contagem
microscópica total. Os resultados mostraram que o fluoreto estanhoso a 0,4% e
o fluoreto de sódio a 0,22% não foram mais eficazes na redução da gengivite
quando comparado ao gel placebo. Não houve alteração significativa na
microflora bucal após 6,12 ou 18 meses nos grupos que usaram o SnF 2 e NaF
quando comparado ao grupo placebo (WOLFF et al., 1989). He et al., (2013)
realizaram um estudo randomizado e duplo-cego para avaliar o efeito antiplaca, comparando a eficácia do controle de biofilme dos dentifrícios contendo
fluoreto estanhoso estabilizado e do dentifrício contendo triclosan com
copolímero usando o método digital plaque imaging analisis, que mede o
biofilme. O dentifrício contendo fluoreto estanhoso foi mais eficaz na inibição do
biofilme formado durante a noite. Estudo in vitro mostrou que dentifrício
contendo fluoreto estanhoso não só apresentou um melhor efeito inibitório nas
bactérias do biofilme bucal, mas também foi capaz de modular a composição
microbiana do biofilme (CHENG et al., 2017) .
Estudos in vitro e in vivo propõe mecanismos de ação que explicam a
sua capacidade de inibir o crescimento bacteriano através da inibição da
adesão

e

co-agregação

bacteriana,

conferindo-lhe

propriedades

anti-

bacterianas e anti-inflamatórias (CHENG et al., 2017; TINANOFF, 1995). Ota et
al. (1989) realizaram um estudo in vitro utilizando Streptococcus mutans para
avaliar o efeito do fluoreto estanhoso nas propriedades adesivas microbianas
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comparando com o fluoreto de sódio e verificaram que o fluoreto estanhoso
inibiu a co-agregação bacteriana para menos de 0,001% , enquanto o NaF não
apresentou efeito na agregação célula-célula microbiana. O dentifrício à base
de fluoreto estanhoso reduziu significativamente a glicólise no biofilme in vitro e
o seu crescimento in vivo quando comparado ao dentifrício à base de triclosan
(FRIESEN et al., 2017). Outro estudo comparou dentifrícios à base de SnF2,
NaF, peróxido de hidrogênio e enxaguante à base de óleos essenciais. Os
resultados mostraram que o dentifrício à base de SnF 2 apresentou efeitos
antimicrobianos substanciais. (BACCA et al., 1997). Posteriormente, Busscher
et al. (2007) realizaram estudo in vivo mostrando a capacidade do fluoreto
estanhoso em reduzir a viabilidade do biofilme em 71%. Em 2008, o mesmo
grupo também mostrou que o fluoreto estanhoso estabilizado reduz
significativamente a produção de polissacarídeos extra-celulares in vivo
comparado ao dentifrício contendo apenas fluoreto de sódio, auxiliando a
prevenir a adesão bacteriana e co-agregação, reduzindo a espessura e
viscosidade do biofilme.
He et al. (2017) avaliaram in vitro e in vivo o efeito anti-cálculo de um
dentifrício contendo fluoreto estanhoso estabilizado comparado a um dentifrício
contendo citrato de zinco por um período de 3 meses. No estudo in vitro, o
fluoreto estanhoso reduziu em 20% a formação de cálculo. No estudo in vivo, o
grupo que usou o fluoreto estanhoso apresentou redução de 15,1% na
formação de cálculo na semana 6 de tratamento e 21,7% menos cálculo na
semana 12, quando comparado ao grupo controle.
Scott et al. (2009) desenvolveram um modelo farmacocinético para o
fluoreto estanhoso em humanos após uso de dentifrício. Os resultados
mostraram que o fluoreto estanhoso é removido da saliva rapidamente, mas é
capaz de ficar retido no biofilme. O modelo carrega simultaneamente biofilme e
saliva e mostra o efeito prolongado anti-placa e anti-gengivite do fluoreto
estanhoso.
Grender et al. (2017) realizaram meta-análise utilizando 7 estudos
clínicos paralelos, controlados e randomizados para analisar a proporção de
efeitos adversos causados pelo uso de dentifrícios contendo fluoreto
estanhoso. O efeito relatado foi a descamação. Os resultados mostraram que
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não há diferenças significativas em estudos que utilizaram o dentifrício até 12
semanas. Outra meta-análise avaliou a segurança à cavidade oral do dentifrício
contendo SnF2 a 0,454% concluindo que este dentifrício foi bem tolerado com
uma suave e transiente descamação sendo o efeito adverso mais comumente
relatado (FARRELL et al., 2017). Um estudo clinico de 2 meses com dentifrício
a base de SnF2 a 0,454% mostrou redução da virulência do biofilme
subgengival, que foi medido através da resposta mediada por receptor hTLR2,
após 8 semanas (KLUKOWSKA, 2018).
Embora, os benefícios do fluoreto estanhos sejam amplamente descritos
nenhum estudo que avalie o seu efeito sobre a composição do biofilme dental
após seu uso foi encontrado.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Humanos da
Universidade Federal do Paraná, o qual foi deferido para realização do
experimento sob número de protocolo 2.569.773. Os voluntários selecionados
tomaram ciência do experimento, foram informados dos objetivos do estudo,
potenciais riscos e benefícios da sua participação e assinaram um “Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido” (APÊNDICE 2) . Todos os procedimentos
clínicos foram realizados na Clínica II de Periodontia do Curso de Odontologia
da Universidade Federal do Paraná e a parte experimental realizou-se no
laboratório 316 e nas dependências do Departamento de Bioquímica da
Universidade Federal do Paraná.

3.2. SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS
Neste estudo participaram 9 voluntários que foram selecionados por meio
de um convite a colegas da pós-graduação em Bioquímica da UFPR e pessoas
do meio externo. Após a manifestação de interesse dos voluntários, foi
verificado que eles atendiam aos critérios de inclusão, tais como: a) acima de
18 anos; b) gozar de boa saúde sistêmica e bucal; c) compreender e assinar
um termo de consentimento informado que permita a realização do estudo, e
critérios de exclusão, tais como: a) fumantes; b) utilização de antibiótico nos
últimos 2 meses antes da pesquisa; c) gestantes ou lactantes; d) ter qualquer
doença que possa afetar as avaliações; e) presença de gengivite ou
periodontite (BELLAMY et al., 2014).
Previamente à fase experimental, os voluntários foram submetidos a um
exame clínico e periodontal para sua seleção. Os parâmetros clínicos
analisados foram: profundidade à sondagem (PS), índice de placa visível (IPV)
e o índice de sangramento gengival (ISG) para obtenção do periograma.
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Utilizou-se a sonda Carolina do Norte da Hu-Friedy para o exame e espelho
clínico intra-bucal número 5. O periograma foi realizado para seleção dos
voluntários, no início e no final da fase experimental.
O índice de placa visível (IPV) é o índice que trata da presença e ausência
de biofilme visível na margem gengival, ambos após leve secagem com jato de
ar.
IPV=0 ausência
IPV=1 acúmulo de biofilme
O índice de sangramento gengival (ISG) refere-se à presença ou ausência
de sangramento na gengiva marginal após estimulação com sonda periodontal.
A sonda penetra minimamente no sulco gengival e percorre toda sua extensão.
Após 10 segundos, nota-se presença ou não de sangramento.
ISG = 0 ausência de sangramento
ISG=1 presença de sangramento
O índice de profundidade a sondagem (PS) é a distância da margem
gengival até a base do sulco gengival e avalia se o paciente apresenta-se com
saúde gengival ou presença de gengivite ou periodontite. Para sua realização,
utiliza-se a sonda milimetrada paralela ao longo eixo do dente nas faces livres
e inclinada nas superfícies proximais.
PS =<3mm = normal
PS > 3mm = presença de doença periodontal
Os voluntários com profundidade de sondagem acima de 3mm foram
descartados.
3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Este estudo clínico “in vivo” duplo-cego foi realizado para avaliar o efeito
do dentifrício à base de fluoreto estanhoso sobre a composição do microbioma
dental no período de 63 dias, seguindo o modelo proposto por Koopman et al.,
2017.
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Este estudo contou com a participação de nove indivíduos adultos
jovens, sendo cinco do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com a faixa
etária de 18 a 33 anos. Para a pesquisa, foram escolhidos apenas três
voluntários. Essa escolha baseou-se na qualidade de DNA que foi extraída
posteriormente das amostras.
O dentifrício selecionado para o estudo contém fluoreto estanhoso com
hexametafosfato de sódio como princípio ativo. Os dentifrícios foram
manipulados na farmácia Phyto Fórmula, situada em Curitiba, PR e 3 grupos
de dentifrícios contendo 50 g de pasta em cada tubo foram preparados: o
dentifrício de lavagem (wash out) contendo a pasta base sem flúor; o
dentifrício controle denominado B contendo 350 ppm de fluoreto de sódio e o
dentifrício teste denominado A contendo 0,007 M de hexametafosfato de sódio,
1100 ppm de fluoreto estanhoso e 350 ppm de fluoreto de sódio.
Antes de iniciar o estudo e entre os períodos experimentais, os
voluntários utilizavam o dentifrício de lavagem (wash out) por 7 dias, para
eliminação do efeito residual do dentifrício utilizado anteriormente. Nesse
período, os voluntários escovaram os dentes com dentifrício sem flúor, pois
residem em Curitiba, região que contém água fluoretada na concentração 0,8
mg F/L.
Os voluntários receberam uma “Lista de Instruções” (ANEXO 1),
contendo informações por escrito sobre os cuidados que deveriam tomar
durante o estudo e não sabiam da composição dos dentifrícios A e B , desde o
início até o final do estudo. Um kit-padrão contendo o dentifrício a ser utilizado
e escova dental macia foi entregue para cada voluntário. No dia de cada fase
experimental, os voluntários foram orientados a não higienizarem os dentes
nem ingerir alimentos após acordar e dirigirem-se à Clinica II de Periodontia do
Curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná para realização das
coletas. Todas as coletas foram realizadas no período da manhã.
O delineamento experimental do estudo encontra-se no ANEXO 2. Na
primeira etapa da fase experimental, foi feito o preenchimento da ficha de
anamnese (APÊNDICE 1) e o periograma. O biofilme foi coletado e o voluntário
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recebeu a lista de instruções e o dentifrício de wash out para ser usado por 07
dias.
No início da segunda etapa da fase experimental foi realizada a coleta
do biofilme e entrega do dentifrício A para todos os voluntários. O voluntário foi
orientado a usar esse dentifrício por 03 semanas.
Na terceira etapa da fase experimental, uma nova coleta de biofilme foi
realizada no início e o voluntário foi instruído a usar novamente o dentifrício
wash out por 07 dias.
Na quarta etapa da fase experimental, a coleta de biofilme foi realizada
e o dentifrício B foi entregue para todos os voluntários. O voluntário foi
orientado a usar esse dentifrício por 03 semanas.
Na quinta etapa da fase experimental, coletou-se o biofilme e o
voluntário foi instruído a usar o dentifrício wash out por 07 dias.
Na última etapa da fase experimental, foi realizado novo periograma e
coleta do biofilme.
A coleta do biofilme supragengival foi realizada com cureta periodontal
mini Gracey 5-6, esterilizada, na face vestibular dos primeiros molares
superiores. As amostras do biofilme dental coletadas foram dispensadas em
tubos de centrífuga de 1,5mL, contendo 500µL de solução tampão GET (50
mmol/L de glicose; 10 mmol/L EDTA e 25 mmol/L Tris HCl pH 8). Todos os
tubos de centrífuga esterilizados foram devidamente rotulados com a
codificação do voluntário. Após a coleta, os tubos foram armazenados em
isopor com gelo para serem transportados até o laboratório 316 de Bioquímica,
no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFPR. No laboratório,
os tubos foram homogeneizados no agitador Vortex, o biofilme foi fracionado
em três tubos, pegando-se 125 µl do tubo 1 e colocando-se 125 µl no tubo 2 e
125 µl no tubo3 e as amostras foram então armazenadas em -20ºC para
posterior análise (KOOPMAN et al., 2017).
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3.4 EXTRAÇÃO DE DNA
A extração de DNA do biofilme coletado da superfície dental foi realizada
pela técnica Fenol-Clorofórmio. Para isso, utilizou-se 300 µL de tampão GET
(50 mmol/L de glicose; 10 mmol/L EDTA e 25 mmol/L Tris HCl pH 8) e em
seguida adicionou-se 5 µl de lisozima (25 µg/ml) e os tubos foram incubados
na estufa à 30ºC por 30 minutos. Em seguida, foi adicionado 50 µL de SDS
10% em cada tudo seguidos de 5 µl de proteinase K (40 µg/ml) e os tubos
foram incubados na estufa Dry Block à 60ºC por 1 hora.
Em seguida, foram adicionados 250 µL de solução fenólica (fenol:
clorofórmio: álcool isoamílico na proporção 25:24:1). Posteriormente, os tubos
foram então, centrifugados à 14.500 rpm por 5 minutos e a fase aquosa foi
coletada. O DNA foi precipitado pela adição de 0,7 volumes de álcool
isopropanol e homogeinização. Os tubos são mantidos no freezer por 10
minutos e posteriormente centrifugados por 30 minutos. O pellet foi lavado com
etanol 80% e centrifugado por 5 minutos. O pellet foi seco a vácuo por 30
minutos e o DNA foi ressuspenso em 30 µL de água Milliq.
A identificação das bactérias do biofilme dental foi realizada através do
sequenciamento do DNAr 16S, baseado no estudo publicado por WEISBURG
et al., 1991.
3.5 SEQUENCIAMENTO E ANÁLISE BIOINFORMÁTICA
O DNA extraído foi quantificado por espectrofotometria a 260nm
utilizando espectrofotômetro NanoDrop® 2000 (ThermoScientific). Para avaliar
a integridade do DNA extraído, todas as amostras foram submetidas a
eletroforese em gel de agarose 1%, coradas com uma solução de brometo de
etídeo 1% e visualizadas com luz ultravioleta em transiluminador de luz
ultravioleta.
Um fragmento de 250 bases da região variável V4 do gene ribossomal
16S rDNA foi amplificado utilizando os primers universais 515F e 806R nas
seguintes condições de PCR: 94°C por 3 min; 18 ciclos de 94°C por 45 seg,
50°C por 30 seg e 68°C por 60 seg; seguido de 72°C por 10 min. A partir
destes amplificados foi construída a biblioteca metagenômica utilizando o kit
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comercial Nextera DNA Library Preparation Kit da Illumina®. Os amplificados
foram reunidos em pools e posteriormente sequenciados no sequenciador
MiSeq da Illumina® (DEGNAN; OCHMAN, 2012).
As leituras ou reads obtidas foram analisadas na plataforma QIIME
(Quantitative Insights Into Microbial Ecology) (CAPORASO et al., 2010;
CAPORASO et al., 2011), seguindo um fluxo de trabalho desde a remoção de
sequências de baixa qualidade, filtração, remoção de quimeras e classificação
taxonômica. As sequências foram classificadas em gêneros bacterianos
através do reconhecimento de unidades taxonômicas operacionais (OTUs).
Neste caso, a identidade (>97%) entre as sequências foi comparada a uma
base de dados de sequências ribossomais SILVA database (YILMAZ et al.,
2013) do ano 2017.
Para

gerar

a

classificação

das

comunidades

bacterianas

por

identificação de OTUs, foram utilizadas 5.616 leituras por amostra, com a
finalidade de normalizar os dados e não comparar amostras com diferente
número de leituras, evitando dessa forma um viés na taxonomia.

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA
O teste de qui quadrado foi utilizado para avaliar os diferentes gêneros
bacterianos (p < 0.05). Os dados foram considerados significativos quando
p<0,05.

Para

análise

dos

componentes

principais

dos

gêneros

das

comunidades bacterianas, foi realizado o método de distância Bray-Curtis, no
qual obteve-se uma figura. Ele foi usado para construir e representar a
distância filogenética entre amostras, ou seja um resumo da composição
bacteriana de cada amostra. Cada ponto na figura representa um ponto de
coleta.

4 RESULTADOS
A análise dos resultados mostrou uma variabilidade gênica nos gêneros
bacterianos entre os três voluntários. Realizou-se uma média dos dados
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obtidos nas seis coletas de cada voluntário e as figuras 2,3 e 4 foram
elaboradas. O voluntário 2, apresentou ao longo das seis semanas maior
abundância de Rothia (28,93%) por Streptococcus (27,29%) e Ralstonia
(15,53%) (FIGURA 2). O voluntário3, apresentou ao longo das seis semanas
maior abundância de Streptococcus, (35,24%) (FIGURA 3), seguido por
Lautropia (10,35%) e Neisseria (8,78%). O voluntário 4, apresentou ao longo
das seis semanas maior abundância de Streptococcus(16,21%)(FIGURA 4),
seguido por Escherichia-Shigella (7,50%) e Aggregatibacter (6,80%).
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FIGURA 2. DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS BACTERIANOS MAIS ABUNDANTES NO
VOLUNTÁRIO 2.
FONTE: A autora (2018)
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FIGURA 3. DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS BACTERIANOS MAIS ABUNDANTES NO
VOLUNTÁRIO 3.
FONTE: A autora (2018)
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FONTE: A autora (2018)
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Pelo teste de qui quadrado ( p < 0.05) foram identificados 22 gêneros
com abundância significativamente diferente entre a coleta 1 e a 6 no voluntário
2 (FIGURA 5). A comparação mostrou diminuição significativa dos gêneros
Actinomyces, Rothia e Streptococcus no ponto 6 quando comparado ao ponto
1 (FIGURA 5). Adicionalmente, foi observado aumento significativo do gênero
Ralstonia na coleta 6 quando comparada à coleta1.

FIGURA 5. GÊNEROS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES EM ABUNDÂNCIA ENTRE A
COLETA 1 E A COLETA 6 NO VOLUNTÁRIO 2. Comparação pelo teste de qui quadrado (P <
0.05) com posterior teste de correção de Bonferroni. W1 = semana 1; SC6 = sample collection
6.
FONTE: A autora (2018)
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Na figura 6, podemos observar um aumento significativo no gênero
Rothia spp. quando comparamos as coletas 3 e 5, referentes ao tratamento
com o dentifrício teste e dentifrício controle, respectivamente.

FIGURA 6. GÊNEROS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES EM ABUNDÂNCIA ENTRE
COLETA 3 E COLETA 5 NO VOLUNTÁRIO 2. Comparação pelo teste de qui quadrado (P <
0.05) com posterior teste de correção de Bonferroni. SC3 = sample collection 3; SC5 = sample
collection 5.
FONTE: A autora (2018)

Uma clara diferenciação das comunidades bacterianas por semana foi
observada no voluntário 2 pela análise de componentes principais (PCA).
Assim, o eixo PC1 (variável tratamento entre semanas) explicaria 79.4% das
mudanças nas comunidades bacterianas a nível de gênero ao longo do tempo
avaliado (FIGURA 7). No PCA é possível observar a composição de
microrganismos da coleta 1 é mais próxima da coleta 2 e com o progresso das
fases experimentais esta composição varia mais, como observado na coleta 6
quando comparado à coleta 1.
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FIGURA 7. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) DOS GÊNEROS DAS
COMUNIDADES BACTERIANAS. A figura foi construída empregando o método de distância
Bray-Curtis e representa a distância filogenética entre amostras, ou seja um resumo da
composição bacteriana de cada amostra. Cada ponto na figura representa um ponto de coleta.
W1 = semana 1; SC2 = sample collection 2; SC3 = sample collection 3; SC4 = 4; SC5 = sample
collection 5; SC6 = sample collection 6.
FONTE: A autora (2018)

Por outro lado, referente à biodiversidade das comunidades bacterianas,
foi observada diminuição significativa da riqueza pelos índices chao1 e número
de OTUs na coleta 6 pelo teste de qui quadrado (p < 0.05) quando comparada
à coleta 1 (FIGURA 8).

FIGURA 8. RIQUEZA DAS COMUNIDADES BACTERIANAS DETERMINADA PELO ÍNDICE
CHAO1 E PELO NÚMERO DE OTUS OBSERVADOS. Asterisco significa diferença significativa
entre os diferentes pontos de coleta pelo teste de qui quadrado (P < 0.05).
FONTE: A autora (2018)
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No voluntário 3, pelo teste de qui quadrado (p < 0.05), a comparação
mostrou diminuição significativa dos gêneros Streptococcus na coleta 5 quando
comparado a 3 (FIGURA 9). Adicionalmente, um aumento significativo do
gênero Neisseria, Lautropia e Aggregatibacter na coleta 5 foi observado
quando comparada a coleta 3.

FIGURA 9. GÊNEROS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NA SUA ABUNDÂNCIA ENTRE
A COLETA 3 E 5 NO VOLUNTÁRIO 3. Esses pontos estão relacionados às fases
experimentais do estudo Comparação pelo teste de qui quadrado (P < 0.05) com posterior teste
de correção de Bonferroni. ; SC3 = sample collection 3; SC5 = sample collection 5.
FONTE: A autora (2018)

Na

análise

de

componentes

principais

(PCA),

observou-se

a

diferenciação das comunidades bacterianas por coleta no voluntário 3. Assim, o
eixo PC1 (variável tratamento entre semanas) explicaria 63.1% das mudanças
nas comunidades bacterianas a nível de gênero ao longo do tempo avaliado
(FIGURA 10). No PCA é possível observar como a comunidade da coleta 1
está mais distante da coleta 2, porém, cada coleta vai ficando mais próximo
conforme avança o tempo e o tratamento.
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FIGURA 10. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) DOS GÊNEROS DAS
COMUNIDADES BACTERIANAS. A figura foi construída empregando o método de distância
Bray-Curtis e representa a distância filogenética entre amostras, ou seja um resumo da
composição bacteriana de cada amostra. Cada ponto na figura representa um ponto de coleta.
W1 = semana 1; SC2 = sample collection 2; SC3 = sample collection 3; SC4 = sample
collection 4; SC5 = sample collection 5; SC6 = sample collection 6.
FONTE: A autora (2018)

Pelo teste de qui quadrado (P < 0.05) foram identificados 36 gêneros
com abundância significativamente diferente entre a coleta 1 e 6 no voluntário 4
(FIGURA 11). A comparação mostrou diminuição significativa dos gêneros
Achromobacter, Bosea, Pseudomonas e Flavobacterium na coleta 6 quando
comparado a 1 (FIGURA 11). Adicionalmente, foi observado aumento
significativo do gênero Ralstonia e Veillonella na coleta 6 quando comparada a
1.
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FIGURA 11. GÊNEROS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NA SUA ABUNDÂNCIA
ENTRE A COLETA 1 E 6 NO VOLUNTÁRIO 4. Comparação pelo teste de qui quadrado (P <
0.05) com posterior teste de correção de Bonferroni. W1 = semana 1; SC6 = sample collection
6.
FONTE: A autora (2018)
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FIGURA 12. GÊNEROS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NA SUA ABUNDÂNCIA
ENTRE A COLETA 3 E 5 NO VOLUNTÁRIO 4. Comparação pelo teste de qui quadrado (P <
0.05) com posterior teste de correção de Bonferroni. SC3 = sample collection 3; SC5 = sample
collection 5.
FONTE: A autora (2018)

Uma menor diferenciação das comunidades bacterianas foi observada
por semana no voluntário 4 pela análise de componentes principais (PCA).
Assim, o eixo PC1 (variável tratamento entre semanas) explicaria 40,9% das
mudanças nas comunidades bacterianas a nível de gênero ao longo do tempo
avaliado (FIGURA 13).
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FIGURA 13. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) DOS GÊNEROS DAS
COMUNIDADES BACTERIANAS. A figura foi construída empregando o método de distância
Bray-Curtis e representa a distância filogenética entre amostras, ou seja um resumo da
composição bacteriana de cada amostra. Cada ponto na figura representa a coleta. W1 =
semana 1; SC2 = sample collection 2; SC3 = sample collection 3; SC4 = sample collection 4;
SC5 = sample collection 5; SC6 = sample collection 6.
FONTE: A autora (2018)

Os resultados obtidos estão resumidos na tabela 1. O voluntário 2
apresentou variação quantitativa de gêneros bacterianos após o tratamento
com fluoreto estanhoso, enquanto que nos demais voluntário foi observada
variação qualitativa. Da mesma forma após o tratamento com fluoreto
estanhoso o voluntário 2 parece ter recuperado o perfil inicial de
microrganismos após período de wash out, diferente do observado para os
demais voluntários.
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TABELA 1. ESPÉCIES BACTERIANAS PREVALENTES EM CADA FASE DO ESTUDO.

INICIO
DO
EXPERIMENTO

ANTES
DO
TRATAMENTO
A

APÓS
TRATAMENTO
A
(DENTIFRÍCIO
TESTE)

ANTES DO
TRATAMENTO B

APÓS
TRATAMENTO
B (DENTIFRÍCIO
CONTROLE)

FINAL DO
EXPERIMEN
TO

VOLUNT
ÁRIO 2

Rothia36%
Streptococcus
26%
Achromobacter
14%
Haemophilus
1%
Actinomyces
5%

Rothia26%
Streptococcus
39%
Haemophilus
10%
Actinomyces
5%
Capnocytopha
ga1%

Rothia 67%
Streptococcus
17%
Haemophilus
3%
Actinomyces
4%

Rothia 28%
Streptococcus
33%
Capnocytophag
a 11%
Haemophilus
3%
Actinomyces
5%

Streptococcus
50%
Rothia 17%
Haemophilus
10%
Actinomyces
6%
Capnocytopha
ga 2%

Ralstonia
93%
Haemophil
us 2%

VOLUNT
ÁRIO 3

Achromobacter
24%
Bosea12%
Streptococcus
1%
Neisseria 7%
Pseudomonas
37%
Flavobacterium
10%

Streptococcus
49%
Haemophilus
28%
Neisseria7%
Lautropia 2%

Streptococcus
77%
Lautropia5%
Neisseria2%
Haemophilus5
%
Capnocytopha
ga1%

Lautropia27%
Streptococcus
42%
Neisseria9%
Capnocytophag
a3 %
Haemophilus
5%

Streptococcus
27%
Lautropia12%
Haemophilus
5%
Neisseria12%

Neisseria
22%
Streptococ
cus 16%
Lautropia
16%

VOLUNT
ÁRIO 4

Bosea11%
Paenibacillus
6%
Azohydromona
s 4%
Klebsiella 5%
Flavobacterium
13%
Pseudomonas
18%
Streptococcus2
%
Gemella 2%

Streptococcus
12%
EscherichiaShigella 38%
Aggregatibact
er 8%
Ralstonia1%
Veilonella2%
Neisseria 3%
Pseudomonas
2%
Fusobacterium
1%
Klebsiella 1%
Haemophilus
2%

Streptococcus
33%
Aggregatibacte
r 14%
Porphyromona
s 3%
Cardiobacteriu
m 7%
Gemella 1%

Porphyromonas
9%
Streptococcus
21%
Fusobacterium
2%
Veilonella4%
Gemella 1%

Neisseria 9%
Aggregatibacte
r 19%
Streptococcus
26%
Gemella 1%

Ralstonia
33%
Veilonella
21%
Klebsiella
11%
Streptococ
cus 4%
Escherichia
Shigella6%

FONTE: A autora (2018)
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5 DISCUSSÃO

O objetivo desse estudo foi investigar o efeito de um dentifrício contendo
fluoreto estanhoso sobre a composição da microbiota do biofilme dental.
Neste estudo os gêneros mais encontrados foram Rothia spp.,
Streptococcus spp., Ralstonia spp., Lautropia spp, Neisseria spp. Estudos
prévios determinaram a diversidade bacteriana na cavidade bucal em 9 sítios,
sendo que na face vestibular dos dentes superiores foram encontradas
predominantemente Streptococcus mitis, Granulicatella spp., Gemella spp. Os
microrganismos mais comumente encontrados na cavidade bucal de indivíduos
saudáveis são Streptococcus spp., Veillonella spp., Neisseira spp., Prevotella
spp. e Fusobacterium spp. (AAS et al., 2005). Dos microorganismos acima
citados, foram encontrados neste estudo Streptococcus spp., Gemella spp,
Fusobacterium spp e Prevotella spp.
No voluntário 2 houve redução da biodiversidade das espécies
bacterianas do início ao final do estudo. Alguns estudos, mostraram que o SnF2
afeta a composição do microbioma bucal humano. Yankell et al., (1978)
verificaram redução na produção de ácidos pelas bactérias na saliva de
voluntários que utilizaram enxaguante bucal contendo SnF 2. Andres et al.,
(1974) observaram que o enxaguante bucal contendo SnF2 em altas
concentrações (1250 ppm F-) usado diariamente reduziu 99% do número de
bactérias/mL de saliva, enquanto o NaF na mesma concentração pouco
influenciou o número de bactérias salivares. Gross et al., (1977) também
realizaram um estudo in vivo para avaliar o efeito do enxaguante bucal
contendo SnF2 (100 ppm F-) na formação inicial do biofilme dental. A contagem
de bactérias totais em biofilme maduro (2 dias) reduziu em 98% . Acredita-se,
que essa redução no número de bactérias no biofilme ocorre porque o SnF2
diminui a energia de superfície do esmalte, o que reduz a capacidade da
matéria orgânica e das bactérias aderirem ao esmalte dental.
Uma diferença estatística entre as espécies bacterianas encontradas no
início da pesquisa e ao final também foi observada. Espécies bacterianas
Gram-negativas, tais como, Achromobacter spp., Bosea spp., Pseudomonas
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spp. e Flavobacterium spp. apareciam em maior proporção na microbiota dos
voluntários no início do estudo e ao longo do estudo, sua quantidades foram
reduzidas. Resultados semelhantes foram obtidos por Weber et al. (1995). Eles
realizaram uma série de estudos in vitro e avaliações clínicas para examinar a
atividade antimicrobiana do SnF2 estabilizado e também a segurança
microbiana a longo prazo, o qual refere-se à 6 meses da duração do estudo.
Os resultados dos estudos in vitro mostraram que o SnF2 exerce uma atividade
antimicrobiana de amplo espectro contra bactérias Gram-positivas e Gramnegativas, especialmente contra Streptococcus mutans. Quanto ao estudo
clínico para avaliar a atividade anti-placa a curto prazo, não houve diferença
estatística significativa quando comparado ao grupo controle negativo, o que
sugere que o SnF2 não altera a viabilidade nem a composição do biofilme
bacteriana. Separadamente, o potencial de desenvolvimento de resistência
bacteriana ao SnF2 também foi avaliado clinicamente e in vitro e nenhuma
alteração na susceptibilidade bacteriana foi observada. Esses resultados
sugerem que o SnF2 é seguro para utilização na cavidade oral.
Nos voluntários 2 e 4 houve um aumento na espécie Fusobacterium
spp., que é uma das espécies mais abundantes na cavidade oral, tanto em
indivíduos saudáveis quanto em doentes. Apresenta maior prevalência em
pacientes com varias formas de doença periodontal, infecções endodônticas e
na presença de outras espécies bacterianas, como Porphyromonas spp.
e Streptococcus spp., observa-se um sinergismo na virulência (MOORE;
MOORE, 1994).
Lautropia spp. é uma bactéria Gram-negativa, não-patogênica, muito
comum na cavidade oral e no trato respiratório superior. Na cavidade oral, seu
habitat é a gengiva marginal. Por ser anaeróbia facultativa, pode estar em
qualquer localização no biofilme. É exclusiva do microbioma bucal e sua
relação é de simbiose devido a sua presença na placa dental e sua presença
significativa em pacientes tipicamente saudáveis (GERNER-SMIDT et al.,
1994). Este microrganismo foi encontrado apenas no voluntário 3 e apresentou
resistência ao tratamento, permanecendo até a ultima etapa do estudo.
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Nos voluntários 2 e 3, observou-se o aumento de Capnocytophaga, um
bacilo Gram-negativo que faz parte da microbiota residente, porém considerada
oportunista, sendo mais prevalente em pessoas com gengivite do que em
indivíduos saudáveis (PUDAKALKATTI et al., 2016). Esses dados concordam
com resultados obtidos por Reilly et al., (2014), que avaliaram in vivo a
influência de gel de 0.4% de SnF2 sobre o biofilme . Ao final do estudo, as
espécies bacterianas prevalentes foram Streptococcus spp, Capnocytophaga
spp, Neisseria spp, Lautropia spp., dentre outras que não foram observadas
neste estudo. Eles concluíram que o fluoreto estanhoso exerceu efeito sobre a
ecologia do biofilme.
Outras espécies incomuns na cavidade oral foram encontradas em maior
número com o passar do tempo durante o estudo. Nos voluntários 2 e 4,
observamos um aumento no número de Ralstonia spp., um bacilo Gramnegativo, considerado um patógeno oportunista, capaz de sobreviver em
ambientes com poucos nutrientes e conhecido por ser resistente a alguns
antibióticos e antissépticos (BOUTROS et al., 2002).
No voluntário 3, foi observado o aumento durante as fases experimentais
de Aggregatibacter spp. É uma bactéria Gram-negativa, anaeróbia facultativa,
associada à periodontite juvenil agressiva localizada. Este microrganismo
possui vários mecanismos de evasão, tais como produção de fatores de
imunossupressão, secreção de proteases capazes de clivar IgG, produção de
leucotoxinas (RAJA et al., 2014).
No voluntário 4 observou-se um aumento na concentração de Veilonella
spp. após tratamento contendo fluoreto estanhoso e ao final do estudo. Essa
espécie é Gram-negativa, anaeróbia estrita, muito encontrada no biofilme e
gengiva, não-patogênica e com capacidade de co-agregação com outros
microrganismos em uma relação de mutualismo (HUDER; DIMROTH, 1993).
Também foi encontrada a espécie Klebsiella spp, que é uma bactéria Gramnegativa pouco encontrada na cavidade bucal, tendo maior prevalência no
intestino. Acredita-se que sua presença na cavidade bucal está relacionada à
presença de coliformes na água e alimentos. Pode ser encontrada em
indivíduos saudáveis, porém considerada oportunista e multi-resistente a
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antibióticos (LEÃO-VASCONCELOS et al., 2015). Essa espécie foi encontrada
apenas nesse voluntário e foi resistente ao tratamento.
Assim, nosso estudo e a literatura mostram que o fluoreto estanhoso
altera a composição do biofilme, reduzindo espécies bacterianas residentes e
permitindo a manutenção de outras espécies incomuns na cavidade oral, que
podem atuar como oportunistas, de acordo com as condições do meio.
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6 CONCLUSÃO
Com base nos dados obtidos, podemos concluir que o fluoreto
estanhoso foi capaz de alterar a microbiota residente, aumentando a
prevalência de microrganismos pioneiros do biofilme dental. Assim, estudos
devem ser realizados para verificar se o uso deste dentifrício à longo prazo não
poderia favorecer o aparecimento de outras doenças.
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APÊNDICE 1 – FICHA DE ANAMNESE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS BIOQUÍMICA
FICHA DE ANAMNESE – AVALIAÇÃO IN VIVO DO EFEITO DO FLUORETO
ESTANHOSO ESTABILIZADO COM HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO
NO MICROBIOMA DENTAL
Nome:
Data de Nascimento

/

/

R.G.

Fem. Naturalidade:

Data Exp.

Estado

/

/

Sexo: Masc.

Estado Civil

Profissão:
Endereço:
Bairro

Cidade

Estado

Telefone:

Nome da Mãe:
Em caso de emergência avisar:

Telefone:

ANAMNESE – HISTÓRIA MÉDICA
Questionário de Saúde:
Você ou alguém da sua família tem ou teve alguma destas doenças?
Hipertensão l
Diabetes

Sim

Sim

Não Asma

Não

Febre Reumática

Sim

Sim

Anemia

Não Distúrbios Sanguíneos
Sim

Não

Tuberculose
Hepatite

Sim

Sim

Sim

Não Artrite

Não

Não

Sim

Sim

Não

Doença Cardíaca
Alergia

Convulsões
Distúrbios Renais
Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não
Não

Distúrbios Hepáticos

Sinusite

Sim

Não

D.S.T.

Sim

Câncer

Sim

Não

(AIDS, Sífilis,

Sim

Não

Blenorragia...)
Distúrbios de Ouvido, Nariz ou Garganta

Sim

Não Distúrbios Gastrointestinais

Sim

Não Outros:
Está sob cuidados médicos?

Sim

Não Qual o motivo?

tempo? Faz uso de alguma medicação?
tempo? Já fez alguma cirurgia?
tempo?

Sim

Sim

Não Qual?

Não Qual?

Há

quanto

Há

quanto

_Há

quanto
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É alérgico a medicamentos?
Já desmaiou alguma vez?

Sim
Sim

Não Qual?
Não Qual o motivo?

Quando se corta, a ferida sangra muito ou demora para cicatrizar?

Sim

Fumante?
tempo?

Ex- fumante:

Há quanto tempo?

Está grávida?

Sim

Está amamentando?

Quantos cigarros por dia?

Não
Há quanto

Não Há quanto tempo?
Sim

Não Há quanto tempo?

HISTÓRIA ODONTOLÓGICA
Suas gengivas sangram com
facilidade?

☐ Sim

Não

Sente mau hálito?

☐ Sim

Não

Já teve instrução de higiene oral?

☐ Sim

Não

Já levou anestesia local?

☐ Sim

Não

Foi tudo
bem?

☐ Sim

Não

Já extraiu algum dente?

☐ Sim

Não

Foi tudo
bem?

☐ Sim

Não

Já fraturou algum osso no seu
rosto?

☐ Sim

Não

Já teve alguma dificuldade associada ao tratamento odontológico?
Quando foi seu último tratamento odontológico?

Sim

EXAME INTRAORAL
Lábios

Normal

Bochechas

☐ Alterado
Vestíbulo

Alterado

Normal

Retromolar

☐ Alterado
Palato

Língua

☐ Alterado

Orofaringe

☐ Alterado

complementares:

Normal
Alterado

Sim

Não Utilização de próteses
Não

Normal
Alterado

Normal

Aparelho ortodôntico

Normal
Alterado

Normal

Assoalho Bucal

Normal

Sim

Anotações

Não
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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APÊNDICE 3 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO 1 – ORIENTAÇÕES AOS VOLUNTÁRIOS

1. Utilize apenas as pastas de dente designadas em cada fase do experimento.
2. Não utilize qualquer agente químico auxiliar, como enxaguatórios bucais,
durante a pesquisa.
3. Caso

necessite

utilizar

qualquer

agente

antimicrobiano

(antibióticos,

antifúngicos) durante as fases da pesquisa, favor informar a equipe
responsável.
4. Escovar os dentes 3 vezes ao dia (período da manhã, tarde e noite) usando
apenas a escova dental e a pasta que foi fornecida e após a escovação
noturna, não se alimentar ou beber, exceto água.
5. Nos dias das coletas, não higienizar pela manhã e nem comer ou beber, exceto
água, 2h antes da coleta.
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ANEXO 2 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

FONTE: A autora (2018)

