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RESUMO
Enterococcus faecalis são organismos comensais bem adaptados para sobreviver nos tratos

intestinal, vaginal e na cavidade oral. Na endodontia, E. faecalis ocorre nos canais obturados e
infectados devido a sua habilidade de se desenvolver em altas concentrações de sal, grandes
variações de temperatura e de pH, na presença de detergentes, e de se adaptar a inanição por
longos períodos. Procedimentos mecânicos e químicos com diferentes substâncias foram
estudados e testados para a sua erradicação, o que ocorre, in vitro. No entanto, o ambiente no
interior do canal, a dentina e os fluidos são fatores que limitam a ação das substâncias, sua
erradicação permanece desafiadora.
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ABSTRACT

Enterococus faecalis are diner organisms who survive in intestinal and vaginal tracts and in
the oral cavity. In the field of Endodontics, E. faecalis occurs in infected and obtured tooth
canals due to the ability to develop in high salty concentrations, high temperature and pH
variations, in the presence of detergents, and finally to adapt to starving situations. Mechanic
and chemic procedures involving different substances were studied and tested. These studies
demonstrated that these procedures were able to eradicate E. faecalis in vitro. However, the
environment inside the canal, the dentine and the fluids affect the substance actions. As a
consequence, the eradiction of E. faecalis in vivo is still a challenge.

Key-words: E. faecalis, Eradication in vitro, Occurrence in vivo.
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1 INT RODUÇÃO

Nos últimos anos, o Enterococcus faecalis tem sido foco de crescente interesse tanto
na Medicina como na Odontologia. Pat6geno reconhecido nas infecções endodõnticas pós-

tratamento, o E. faecalis é freqüentemente isolado tanto na flora mista quanto em
monoculturas. E. faecalis é provavelmente a espécie que pode melhor se adaptar e tolerar as
condições ecologicamente requeridas no canal radicular obturado. A erradicação do

E.

faecalis do canal radicular com o preparo químico-mecânico e com a utilização de soluções
irrigadoras desinfetantes e curativos antibacterianos é diflcil.
Enterococos fazem parte da flora normal da cavidade oral e do trato gastrointestinal.
Eles são reconhecidos como patógenos humanos potenciais, causando 12% das infecções
hospitalares (JONES et al. 1997). Segundo Ruoff, de la Maza, Murtagh, Spargo & Ferraro
(1990) e Sahm (2000), o desenvolvimento de resistências múltiplas a vários antibióticos
apresenta sérios problemas terapêuticos porque E. faecalis é causa de cerca de 80% de todas
as infecções provocadas por enterococos. Infecções hospitalares e comunitária-adquiridas
causadas pelo gênero Enterococcus incluem infecções do trato urinário, bacteremia, infecções
intra-abdominais, e endocardite (LEWIS; ZERVOS, 1990; MURRAY, 1990; MOELLERING
JR, 1991; SCHABERG; CULVER; GAYNES; 1991). Enterococos são também
freqüentemente isolados de pacientes ventilados mecanicamente ou entubados (BHORADE et
al. 1999).
Enterococos desencadeiam problemas cada vez maiores na medicina (infecções
hospitalares adquiridas devido a uma resistência crescente a vários antibióticos), na
Engenharia de Alimentos e controle ambiental (E. faecalis como um indicador para
contaminação fecal em água e alimentos) e na Odontologia com casos de resistência ao
tratamento endodõntico. Conseqüentemente, existe uma necessidade de integrar

o

conhecimento de estudos médicos e odontológicos a respeito destes organismos.
Recentemente, E. faecalis tem sido mencionado com uma freqüência crescente no que
se refere a dentes com doença pós-tratamento (DPT), onde tem sido detectado também como
monoculturas. A prevalência do E. faecalis nos dentes obturados com periodontite apical tem
feito deste um foco de atenção como um fator etiologic° da DPT. Especula-se que a presença
do E. faecalis é estimulada pelas técnicas endodõnticas convencionais, principalmente pelo
uso de hidróxido de cálcio como curativo de demora.
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Com o objetivo de apreciar completamente a complexidade do microorganismo, seu
envolvimento nas DPTs e as possíveis maneiras de combatê-lo, é necessário descrever em
detalhes as informações conhecidas sobre o E. faecalis.
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Mediante uma revisão de literatura, esta monografia é o estudo de vários artigos e esta
fundamentada principalmente no conteúdo do artigo de Portenier, Waltimo e Hapasalo (2003)
intitulado Enterococos faecalis - the root canal survivor and "star" in post-treatment disease
publicado no Endodontic Topics, volume 6.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO ENTEROCOCOS

2.1.1 Enterococos

Até a metade dos anos 1980, os enterococos não eram considerados um gênero à parte,
apesar de suas características únicas, mas sim classificados entre os estreptococos. As
observações básicas em corantes, o formato da célula, a estrutura e a ausência de catalase
colocaram os enterococos no gênero Streptococcus. Com a classificação sorológica de
Lancefield e a descoberta de um antigeno do grupo D, enterococos foram classificados como
estreptococos sal-tolerantes do grupo D. Entretanto, o antígeno do grupo D é um ácido
lipoteicóico (ALT), uma das classes de compostos encontrada virtualmente em todas as
bactérias Gram-positivas, o que é muito diferente do grupo do antígeno carboidrato de outros
estreptococos. Isto levou a um interesse maior nas características fisiológicas e no parentesco
genético de estreptococos a outros cocos Gram-positivos. Em 1984, foi dado ao enterococos
uma condição formal de gênero após estudos de hibridização DNA-DNA e DNA-RNA terem
- o mais distante com os estreptococos, e dois novos gêneros,
demonstrado uma relay d
Lactococcus e Enterococcus, foram introduzidos. Os mais importantes Enterococcus spp.

estão listados na Tabela 1.
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Tabela 1 — Espécies mais importantes de Enteroocus e seu habitat:
E. faecalis

cavidade oral, trato gastrintestinal, animais, água, alimentos.

E. faecium

cavidade oral, trato gastrintestinal, animais, Agua, alimentos.

E. gallinarum

alimentos, humanos (não-freqüente).

E. casseliflavus

solo, plantas, alimentos, humanos (não-freqüente).

E. avium

animais.

E. hirae

animais.

E. durans

humanos, animais, alimentos.

Células de enterococos são esféricas ou ovóides, ocorrem em pares ou em pequenas
cadeias em ambiente liquido. Endosporos não são formados e algumas espécies podem ser
móveis por flagelos escassos. Eles formam colônias de aspecto branco cremoso, são Grampositivos, catalase-negativos e capazes de crescer em NaCl a 6,5%, em temperaturas variando
de 10°C a 45°C, e podem sobreviver 30 min em 60°C e em um pH acima de 9,6 (HARTKE et
al., 1998). A maioria dos enterococos são anaeróbios facultativos, mas algumas espécies são
aeróbias estritas. Uma larga escala de carboidratos são fermentados em "caldo" de glucose
com a produção de Acido Mc°, principalmente, com um pH final de 4,2 a 4,6, algumas vezes
com valores mais baixos. Os enterococos normalmente não reduzem nitrato e não digerem
pectina ou celulose. Eles são uma espécie onipresente e potencialmente patogênica, capaz de
adquirir uma resistência crescente ou uma tolerância fenotipica a vários desinfetantes ou
agentes físicos (FLAHAUT et al., 1996; GIARD et al., 1996; LAPLACE, BOUTIBONES,
AUFFRAY; 1993). 0 crescimento em bile-esculina é uma característica útil para identificar
enterococos. 0 E. faecalis possui um antígeno de parede celular de carboidrato do grupo D
(antígeno Lancefield), que consiste em um Acido teic6ico glicerol intracelular associado
membrana citoplasmática. A parede celular contém uma grande quantidade de
peptideoglicanos e Acido teicóico. Os peptideoglicanos (ligação cruzada açúcar-peptideo), que
é encontrada na maioria das paredes celulares bacterianas, ajuda na manutenção da forma do
micróbio e possui uma cadeia principal de polissacarideo de unidades alternadas de Nacetilglucosaminas (NAG) e ácidos N-acetilmurdmicos (NAM). A análise química e estrutural
dos polissacarideos capsulares tem mostrado moléculas de Acido teicóico glicerol ácidosimilar com uma cadeia estrutural de carboidrato e ácido siálico. Estes polissacarideos são
ligações cruzadas com pontes de peptideos e contribuem para a estrutura tridimensional do
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peptidoglicano.

Devido à localização do peptidoglicano no exterior da membrana

citoplasmática e sua especificidade, o passo transglicosilação tem sido indicado como um alvo
em potencial para medicamentos antibacterianos.

2.1.2 Virulência e patologia dos Enterococos

Enterococos possuem um número de fatores de virulência que permite aderência as
células hospedeiras e à matriz extracelular, facilitam a invasão tecidual, afetam a
imunomodulação e causam danos mediados por toxinas. Estes fatores incluem: 1) substâncias

de agregação (AS); 2) proteínas de superficie enterocácicas como esp; 3) gelatinase; 4) uma
toxina citolisina; 5) produção de superóxido extracelular; 6) polissacarideos capsulares; 7)
determinantes de resistência a antibióticos, os quais serão detalhados a seguir.
Substância de agregação (AS) é uma proteína 37kDa localizada na superfície, do tipo

adesina plasmideo-codificada. Esta adesina media o contato célula-célula, facilitando a troca
de plasmideo entre a cepa recipiente e a doadora (DUNNY, 1990; DUNNY, LEONARD,
HEDBERG; 1995; CLEWELL, 1993; WIRTH, 1994). Neste sentido, o material genético
como resistência a antibiótico pode ser transferido entre cepas de E. faecalis e outras espécies
(CLEWELL, 1981). A substância de agregação pode servir como um determinante de
virulência de E. faecalis em pelo menos quatro meios distintos; realiza um papel na
disseminação dos fatores de virulência plasmídeo-codificados, como a citolisina de
enterococos e determinantes de resistência antibiótica, entre as espécies; pode facilitar a
ligação de enterococcus as células epiteliais renais e intestinais, e a colonização dessas
superficies (KREFT et al., 1992; OLMSTED et al., 1994); pode também proteger contra
leucócitos polimorfonucleares (PMN) ou células de defesa mediadas por macrófagos através
de fagocitose da bactéria, de uma maneira que ativa os PMN ou macrófagos, mas não resulta
em extermínio do micróbio. 0 mecanismo para esta proteção pode se dar através de uma
modificação na maturação fagossomal (ARDUINO, MURRAY, RAKITA; 1994; RAKITA et
al., 1999; SOSSMUTH et al., 2000); finalmente, um estudo conduzido por CHOW et al.
(1993) mostrou que a substância de agregação e a citolisina têm ações cinegéticas,
aumentando a virulência pela ativação de um modo sensível ao quorum de regulação da
citolisina, podendo resultar em dano tecidual e profunda invasão tissular.
Proteína de Superficie esp. Esp é uma grande proteína de superfície do cromossomo

codificada com uma arquitetura particular contendo múltiplas figuras repetidas. 0 papel da
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esp na virulência não está esclarecido, mas especula-se que a regido de repetição central pode
servir para retrair a proteína da superficie bacteriana com o objetivo de escondê-la do sistema
imunológico, e que a região N-terminal da esp pode participar na interação com o hospedeiro.
0 gene esp-codificado (esp) tem sido seqiienciado em infecções derivadas de cepas de E.

faecalis e esta pouco presente em espécies menos patogênicas. Esta observação sugeriu um
papel para a esp como um fator de virulência no E. faecalis (SHANICAR et al., 1999).
TOLEDO-ARANA et al. (2001) demonstraram a relação da presença da esp e a capacidade de
formação do biofilme no E. faecalis. Os autores também comprovaram que nenhuma das
espécies de E. faecalis esp-defeituosas foi capaz de formar um biofilme, indicando uma
associação genética entre a presença de adesinas. Também foi especulado que esp pode ter
uma relação direta na atividade de ligação de ions ou moléculas à matriz extracelular ou uma
influência indireta na modulação da atividade de ligação a outras moléculas. SHANKAR et al.
(1999) sugeriram que a presença da esp poderia ser responsável pelo aumento da
hidrofobicidade e poderia, conseqüentemente, facilitar interações hidrofóbicas. Um estudo
recente mostrou que, na presença da proteína de superficie esp, a hidrofobicidade, a formação
do biofilme e a aderência a superficies bióticas foram aumentadas (TOLEDO-ARANA et al.,
2001).

Gelatinase. A função principal de proteases bacterianas é prover nutrientes peptidicos
ao organismo. Entretanto, é possível que as proteases causem danos diretos ou indiretos aos
tecidos do hospedeiro, e elas podem ser classificadas como fatores de virulência. Para E.

faecalis, duas proteases secretadas têm sido descritas: gelatinase e protease serina. Sua
secreção é auto-regulada através do sistema fsr. A gelatinase é uma metaloendopeptidase
plasmideo-codificada, que é uma proteína fortemente hidrofóbica e tem um pH variável, mais
favorável entre 6 e 8 (MAKINEN et al., 1989), a qual pode hidrolisar gelatina, caseína,
insulina, fibrinogênio, e pequenos peptideos (HASE, FINKELSTEIN, 1993). Mainen e
Mainen (1994) renomearam estas metalopeptidases do E. faecalis como cocolisinas (EC
3.4.24.30) devido a esta habilidade em inativar endotelina humana (um peptideo vasoativo).
Entretanto, o termo gelatinase é comumente utilizado na maioria dos estudos. Relata-se que o

E. faecalis isolado de pacientes hospitalizados tem uma produção aumentada de gelatinase
quando comparada com comunidades isoladas (COQUE, ARDUINO, MURRAY, 1995;
COQUE et al., 1996). No estudo de Kanemitsu et al. (2001), 45% dos E. faecalis isolados de
hospitais produziram gelatinase, enquanto nenhum dos E. faecium ou E. avium isolados eram
gelatinase-positivos. Estes achados são corroborados pelos resultados de Elsner et al. (2000)
que encontraram 55% das espécies de E. faecalis gelatinase-produtoras, enquanto nenhuma
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fabricação de gelatinase foi encontrada no E. faecium isolado.

Hemolisina.

Hemolisina (citolisina),

uma toxina plasmideo-codificada (IKE,

CLEWELL, 1992), é produzida por E. faecalis beta-hemolitico isolado. Ela lisa eritrócitos,
neutrófilos e macrófagos polimorfonucleares, mata células bacterianas e pode levar à redução
da fagocitose (BOOTH et al, 1990; MIYAZAKI et al., 1993). Baseada na análise de
aminoácidos das citolisinas de E. faecalis purificadas, elas têm sido classificadas como
lantibiótico tipo A. Lantibióticos são peptideos sintetizados por ribossomos que contém o
aminoácido lantionina e outros aminoácidos modificados que não são normalmente
encontrados em proteínas. Outros exemplos de lantibióticos tipo A são epidermina, nisina,
subtilina e streptoccina (JACK, SAHL, 1995; SAHL, JACK, BIERBAUM, 1995). Além
disso, eles exibem atividade antibacteriana, formando poros na membrana citoplasmática de
células bacterianas e energizando vesículas fosfolipidicas artificiais. Em um estudo de Yke,
Hashimoto e Clewell (1987), aproximadamente 60% dos E. faecalis isolados derivados de
várias fontes eram hemoliticos. Os autores também mostraram que 85% das cepas hemoliticopositivas exibiram agregação, enquanto apenas 49% das cepas não hemoliticas produziram
uma resposta para agregação. Eritr6citos de diferentes espécies possuem diferentes níveis de
susceptibilidade a lises pelas bactérias. Enquanto eritrócitos de coelhos, cavalos ou humanos
são sensíveis, os de ovelhas ou gansos são parcialmente ou completamente resistentes
(BASINGER, JACKSON, 1968). Como o sangue de ovelhas é freqüentemente usado em
meios de agar, isto pode levar a identificação errônea de cepas de E. faecalis citolisinapositivas como não-hemoliticas.

Superóxido extracelular. A produção de superóxido extracelular também está
associada à virulência dos enterococos, e tem sido demonstrado que sua produção é
significativamente mais alta em cepas invasivas do que em comensais isoladas (HUYCKE,
GILMORE; 1997; HUYCKE, ABRAMS, MOORE, 2002: MUNDY, SAHM, GILMORE,
2000).

2.2 MODULAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DO HOSPEDEIRO

Os Polimorfonucleares (PMNs) constituem um componente critico da resposta
hospedeira humana contra infecções bacterianas. Bactérias invasoras são opsonizadas por
proteínas do complemento ou anticorpos e subseqüentemente fagocitadas e exterminadas
pelos PMNs. Estudos investigando os mecanismos imunológicos potenciais associados com a
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resistência a infecções causadas por enterococos concluíram que o extermínio dos enterococos
pelos neutrófilos é mediado primariamente pelo complemento (HARWEY, BAKER,
EDWARDS, 1992; RAKITA et al., 2000), com anticorpos realizando um papel menos
importante. A lise da célula bacteriana mediada pelo complexo de ataque da membrana
(CAM) pode não ter um importante papel na resposta imune aos enterococos devido
ausência de membrana externa em bactérias Gram-positivas.
As bactérias são opsonizadas principalmente pelo terceiro componente do
complemento (iC3b) e o fagócito se ligará a estas moléculas através do receptor CR3
(VANEK et al., 1993). A bactéria sera ingerida, os PMNs ativados pela formação do
fagossomo, eliminada e degradada através da explosão respiratória. Tem sido demonstrado
que a substância de agregação dos enterococos (AS) media a fagocitose de bactérias
opsonina-independentes pelos PMNs humanos. Entretanto, a substância de agregação (AS) conectada e internalizada de enterococos d(são) resistente(s) ao extermínio pelos macrófagos
através da inibição da explosão respiratória (SOSSMUTH et al., 2000). A resistência mediada
pela substância de agregação não é limitada aos PMNs, mas é também encontrada em outros
fagócitos, como macrófagos (RAKITA et al, 1999; SOSSMUTH et al, 2000). Estudos
mostraram diferenças significativas na maturação fagossomal induzida pelos dois mecanismos
de ligação (opsonina-dependente ou opsonina-independente) à CR3 que pode ter contribuído
para a sobrevivência intracelular da substância de agregação sustentando os E. faecalis. Um
pH fagossomal significativamente maior tem sido relatado após a ingestão de substância de
agregação (AS)-E. faecalis positiva não opsonizada, do que após a ingestão de AS-E. faecalis
negativa (SOSSMUTH et. al, 2000).
Um grupo funcional contendo carboidrato que não é o Acido siálico pode estar
envolvido na resistência (ARDUINO et al, 1994). Cápsulas bacterianas, principalmente
polissacarideos, reduzem a hidrofobicidade e a ligação a fagócitos. Por outro lado, a
substância de agregação aumenta a hidrofobicidade da superfície de enterococos, o que pode
induzir a localização de colesterol ao fagossoma e prevenir ou retardar a fusão com vesiculas
lisossomais. Microorganismos que resistem a opsonização e, conseqüentemente,a fagocitose,
utilizam Acido siálico, uma estrutura periodato-sensivel comum.
Ácidos lipoteicóicos membrano-associados são polimeros compostos por uma
estrutura de fosfoglicerolfosfato hidrofilico unido via um éster ligado a uma terminação
glicolipidica hidrofilica. Várias características biológicas dos ácidos lipoteicóicos de
enterococos têm sido investigadas. Demonstrou-se que o Acido lipoteicóico de enterococos se
combina reversivelmente a eritrócitos humanos, assim como o Acido lipoteicóico (ALT) do
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Streptococcus pyogenes (BEACHEY et al, 1979). 0 radical acil do Acido lipoteicóico é

essencial para a combinação. Ácido lipoteicóico é continuamente liberado da S. pyogenes
(ALKAN. BEACHEY, 1978), mas não se sabe se os enterococos também liberam Acido
lipoteicóico. Como o ácido lipoteicóico ligado a células eucarióticas retém sua especificidade
antigênica, isto pode ser relevante ao processo inflamatório local. Quando células hospedeiras
com ácido lipoteicóico (ALT) ligado são expostas ao plasma, elas sofrerão lise mediada pelo
complemento (HUMMEL. WINKELSTEIN, 1986). 0 Acido lipoteicóico de organismos
Gram-positivos clinicamente importantes incluindo enterococos também estimulam a
produção de interleucina-1, interleucina-6 e fator de necrose tumoral a de monacitos humanos
de culturas (BHAKDI et al., 1991). Os autores também afimam que os níveis dessas
monocinas estimuladas pelo ácido lipoteicóico de enterococos foram similares àqueles
observados após a exposição a lipopolissacarideos de Gram-negativos.

2.3 RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DOS ENTEROCOCOS

A maioria dos enterococos é intrinsecamente ou naturalmente resistente a vários
antimicrobianos, incluindo 13-lactdmicos (cefalosporinas

e penicilinas semi-sintéticas

penicilinase-resistentes), clindamicina, baixas concentrações de aminoglicosideos

e

fluoroquinolonas. Eles são naturalmente sensíveis a ampicilina e vancomicina, mas podem
adquirir resistência a esses antibióticos após a exposição. Eles são capazes de desenvolver
resistência a tetraciclinas, macrolideos, glicopeptideos (vancomicina e teicoplanina),
cloranfenicol e a altas concentrações de/3 -lactfirnicos, e de aminoglicosideos. A aquisição de
resistência antibiótica ocorre tanto através da aquisição de genes resistentes nos plasmideos
ou transpossomos de outros organismos. De acordo com Dunny, Leonard, Hedberg (1995) e
Ike et al. (1983), Enterococos podem secretar feromônios, os quais estimulam a síntese da
substância de agregação de superficie (GALLI, LOTTSPEICH, WIRTH, 1990; YAGI et al,
1983). Isto facilita o contato entre as células e a formação do agregado unido, que finalmente
levará à troca de plasmideos carregando resistência.
Nos últimos anos, enterococos têm recebido atenção aumentada devido ao
desenvolvimento de resistência a múltiplas drogas antimicrobianas. Isto pode ser uma das
explicações para sua dominância em infecções nosocomiais. Além da resistência natural e
adquirida há muitos agentes, enterococos podem também desenvolver uma resistência,
plasmideo- e transpossomo-mediada à tetraciclina, eritromicina, altas doses de trimetoprima e
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altos níveis de clindamicina. Enterococos vancomicina-resistentes (EVR) provavelmente
representam o mais sério desafio entre os muitos micróbios com resistência antibiótica, como
uma fonte de infecções clinicas humanas nas últimas décadas. Dois fenótipos diferentes de
EVR transferíveis têm sido descritos: o fenótipo Vancomicina A (VanA), associado com um
alto nível de resistência induzivel a vancomicina e resistência cruzada a teicoplanina; e o
fenótipo Vancomicina B (VanB), que freqüentemente possui níveis variáveis de resistência
apenas a vancomicina. 0 mecanismo de resistência adquirida a glicopeptideos em enterococos
VanA e VanB é um grupo de genes codificados para uma parede celular precursora que se
liga a vancomicina pobremente (ARTHUR et al, 1994; LECLERQ, COURVALIN, 1997).
Ademais, a habilidade dos enterococcos de transferir plasmideos a estreptococos

e

estafilococos e as implicações de incluir uma possível difusão da resistência à penicilina e
vancomicina a estas e outras espécies também são preocupantes (CLEWELL, 1981;
MORRISON, WOODFORF, COOKSON, 1997; SHOWSH, DE BOEWER, CLEWEL,
2001).
Na Europa, assim como nos Estados Unidos, E. faecium vancomicina-resistente tem
causado a maioria das eclosões de infecções hospitalares e também provou ser ampicilinaresistente (Bonten, Willems & Weinstein, 2001). Em casos de resistência a gentamicina, a
maioria das amostras isoladas eram VanB E. faecium isolados e também eram resistentes a
ampicilina e tetraciclina (NELSON et al., 2000). Um estudo conduzido por Descheemaeker et
al. (2000) mostrou que enterococos gentamicina-resistentes isolados eram VanA E. faecium
(80%) e E. faecalis (15%).
Sundqvist e Figdor (2003) estudaram o Enterococcus e sua habilidade para se
desenvolver em alta concentração de sal (6,5% de NaC1), em grande variação de temperatura
(de 10 a 60 °C), e pH, além da resistência aos antibióticos por adquirirem genes resistentes, ou
pela mutação espontânea, tornando dificil de controlar numa infecção. Ele está presente nas
doenças pós-tratamento porque sobrevive à inanição, pode se alimentar do transudato do
fluido periapical, tem habilidade para utilizar o colágeno do interior da dentina. 0 processo de
adquirir substrato para se desenvolver envolve queda enzimática do soro e moléculas do
tecido, bem como habilidade para evitar a defesa do hospedeiro, induzindo uma reação
inflamatória do tecido periapical. As infecções persistem porque os microorganismos: 1)
sobrevivem ao tratamento antimicrobiano; 2) têm potencial de sobrevivência à inanição e, 3)
têm capacidade de inflamar o tecido do hospedeiro resultando na persistência da doença.
Love (2001) identificou o mecanismo pelo qual o E. faecalis sobrevive e se
desenvolve dentro dos tdbulos dentindrios e reinfecta um canal obturado pois suas células
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permanecem viáveis com capacidade de invadir os tilbulos dentinários e aderem ao colágeno
na presença de soro humano. Por esta razão, as células do E. faecalis no interior dos taulos
atuam como um patógeno no fracasso dos dentes tratados endodonticamente. Um estudo
conduzido por Figdor, Davies, Sudqvist (2001) explicou como o E. faecalis sobrevive em
canais obturados com lesão persistente, pois o E. faecalis é capaz de resistir à inanição
prolongada e suas células podem recuperar-se no soro humano. Assim ele sobrevive e persiste
na patogenia da raiz do canal, onde algumas células sobrevivem as medidas antimicrobianas
durante o tratamento do canal e da raiz, e são capazes de se multiplicar na presença de
nutrição soro-derivadas, mantendo uma lesão periapical. Pinheiro et al. (2004) testaram a
suscetibilidade antimicrobiana do E. faecalis isolado de canais obturados de dentes com
lesões periapicais, concluindo que os antibióticos mais efetivos in-vitro são: amoxicilina,
acidoamoxilclavulônico, vancomicina, moxifloxacina. Por outro lado, os antibióticos menos
efetivos são: clorofenicol, tetraciclina, doxiciclina e ciprofloxacina além das quase ineficazes
azitromicina e eritromicina.

2.4 ECOLOGIA

2.4.1 Resposta ao estresse

A fase estacionária (fase de não-crescimento) é um estado comum na existência de
microorganismos na natureza. Diferentes estratégias têm sido desenvolvidas pelas bactérias
com o objetivo de sobrepor condições de poucos nutrientes (privação). Com grande tempo de
privação, o tamanho da célula diminui, e em uma privação de longo-prazo provavelmente
levará a um tamanho mínimo (HOLMQUIST, KJELLEBERG, 1993; KJELLEBERG et al,
1993). A taxa de síntese molecular é reduzida na transição da fase de crescimento para a fase
estacionária (GALDIERO et al, 1993; GIVSKOV et al, 1994; NYSTROM, OLSSON,
KJELLEBERG, 1992). De 3 a 7 semanas de condições oligotrópicas, E. faecalis desenvolve
uma superfície celular ondulada com formas irregulares e alterações significativas, com
envelopes colapsados detectados em algumas células (HARTKE et al, 1998). Ao contrário das
culturas em crescimento onde células são principalmente organizadas em longas cadeias,
células privadas são organizadas em pares, enquanto longas cadeias podem ser vistas apenas
raramente (HARTKE, et al, 1998).
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Bactérias com falta de glucose parecem ser mais resistentes a diferentes estresses

(GIARD et al, 1996; LAPLACE, THUAULT, HARTKE, 1997), sugerindo que condições de
poucos nutrientes induzem a aquisição de um fenótipo resistente no E. faecalis. Para cada tipo
de estresse, existe um tempo especifico requerido para atingir um máximo de resistência. Sob

condições de poucos nutrientes, a taxa de síntese de proteínas decresce; entretanto, a síntese
de "proteínas induzida pela privação" (FLAHAUT et al, 1996; FLAHAUT et al, 1996;
LAPLACE, THUAULT, HARTKE, 1997) será importante na proteção da célula contra a

privação. Muitos estudos recentes tern mostrado que a fase estacionária melhora a proteção
das células contra diferentes desafios de estresse como calor, peróxido de hidrogênio (H2 02),
acidez, sal (NaC1), hipoclorito de sódio (Na0C1), sais biliares e dodecil sulfato de sódio

(DSS) (FLAHAUT et al, 1997; GIARD et al, 1996; GIARD et al, 1997; LAPLACE,
THUAULT, HARTKE, 1997; RINCE, FLAHAUT, AUFFRAY, 2000).
Alterações fisiológicas dos organismos mediadas por células podem ser responsáveis
pela resistência microbiana a desinfetantes. Bactérias que são capazes de crescer em um

quimiostato em baixa temperatura e a taxas de crescimento submaximo causado pela
limitação de nutrientes são resistentes a vários desinfetantes (BERG, MATIN, ROBERTS,
1982; HARAKEH, BERG, HOFF, 1985). A clorina tem efeitos de ruptura em uma variedade
de componentes subcelulares e processos metabólicos incluindo a inibição da síntese de
proteínas (BENARDE, SNOW, OLIVIERI, 1967). Se as células do E. faecalis na fase de
crescimento são tratadas com baixas concentrações de hipoclorito, nenhum aumento de
resistência a altas concentrações de Na0C1 pode ser observado (LAPLACE et al, 1997;

SABLI, SETLOW, WAITES, 1996). Entretanto, bactérias em fase estacionária (induzida por
falta de glucose) mostraram uma resistência contra Na0C1 900 vezes maior do que as em fase
de crescimento (FLAHAUT et al, 1997).
Células de E. faecalis privadas de glucose desenvolvem uma proteção cruzada contra
o calor, 11202, acidez (pH 3.7), etanol (GIARD et al, 1996) e Na0C1 (LAPLACE et al., 1997).

0 tratamento de células de E. faecalis tanto com 0,08% de sais biliares como 0,01% DSS por
5 segundos foi suficiente para proporcionar uma resistência significativa em relação ao
respectivo detergente (FLAHAUT et al., 1996). Um tempo de 30 minutos induziu uma
sobrevivência de cerca de 100% das células. Ademais, foi demonstrado que células prétratadas com DSS (FLAHAUT et al., 1996) ou aquecidas (FLAHAUT et al, 1996) mostraram
uma proteção cruzada mais acentuada contra sais biliares e vice-versa; uma adaptação aos sais

biliares proporcionou proteção cruzada a DSS ou calor. Em contraste, nenhuma proteção
cruzada contra ácidos pixie ser mostrada após adaptação ao calor (FLAHAUT et al, 1996) ou
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estresse alcalino (FLAHAUT et al, 1997), e após uma adaptação aos sais biliares, as células
foram ainda mais sensibilizadas contra o tratamento acido. Nenhuma proteção cruzada entre
Acido e sal biliar pôde ser mostrada; um desafio ácido não induziu nenhum aumento na
tolerância a sais biliares (FLAHAUT et al, 1996). Entretanto, células que foram alcalinasadaptadas desenvolveram uma alta resistência contra sais biliares (FLAHAUT et al, 1997).
Flahaut et al. (1998) investigaram a resposta ao estresse em E. faecalis desencadeado pelo
peróxido de hidrogênio ( 11 202). Eles relataram que o pré-tratamento com uma concentração
subletal de H202 induziu uma tolerância de 100 vezes contra os efeitos letais do desafio H202

de 45mmol/L. Pré-tratamento com um ácido (pH 4,8) propiciou a proteção cruzada mais
eficiente contra 11202. NaC1 (6,5%) e tratamento com calor (50°C) aumentaram a tolerância a
H202, enquanto etanol (Flahaut et al, 1998) e alcalino (Flahaut, Hartke, Giard & Auffray,
1997; Flahaut et al., 1998) não. A Tabela 2 resume os principais resultados dos estudos de

resposta ao stress com E. faecalis.
Pré-tratamento

Stress

Mudanças na tolerância ao stress

Privação de glucose

Calor
11202
Acido (pH 3.7)
Etanol
Na0C1

Aumentou

0.08% bile

Aumentou

0.01% DSS

Respectivo
detergente

0.1% DSS

0.08% bile

Aumentou

0.01% DSS
Calor
Ácido

Aumentou
Aumentou
Diminuiu

Calor
Alcalino

Acido

Nenhuma mudança

Acido

Bile

Nenhuma mudança

Alcalino

Bile

Aumentou

11202
Acido (pH 4.8)
NaC16.5%
Calor (50°C)

H202

Aumentou

Etanol

H202
Na0C1

Nenhuma mudança

Calor
0.08% bile

Alcalino Na0C1
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2.4.2 0 estado viável, mas não cultivável (VMNC)

Após longos períodos de privação, o número de células "cultiváveis" it'd decrescer
enquanto o número total de bactérias continua no nível inicial. Uma explicação consiste no
fato de que as células estão mortas e conseqüentemente "não-cultiváveis". Entretanto,
resultados de estudos recentes de Lléo, Tafi, Canepari (1998) e Lléo et al. (2001) indicaram
uma nova explicação: as células entraram em um estado no qual são viáveis, mas "nãocultiváveis" com técnicas microbiológicas padrão. Até o momento, não existem técnicas
adequadas que comprovem a viabilidade das células neste estado fisiológico. Como
conseqüência, ressuscitação ou restauração da divisão celular apoiaria a hipótese VMNC.
Tem sido estabelecido em vários estudos que mudanças nas condições como alterações de
temperatura, ou adição de nutrientes levará a ressuscitação de bactérias "não cultiváveis"
(KAPRELYANTS, GOTTSCHAL, KELL, 1993; Lléo et al, 2001). Entretanto, estudos
utilizando culturas mistas recuperadas indicam que a ressuscitação não ocorre (BOGOSIAN,
MORRIS, O'NEIL, 1998; BOGOSIAN et al, 2000). Experimentos com duas cepas distintas
mostraram que as células "não-cultiváveis" estavam mortas e que as células novas crescidas
remanesceram "cultiváveis" (BOGOSIAN, MORRIS, O'NEIL, 1998). Além disso, os autores
também concluíram que a adição de nutrientes não levou a ressuscitação. Whitesides e Oliver
(1997) mostraram que após um aumento de temperatura, células "não-cultiváveis" de Vibrio

vilnificus puderam ser ressuscitadas. Uma explicação para estes resultados poderia residir no
fato de que as células estavam passando por um estado de injúria antes de morrer, sendo
tratadas como limite de detecção. Pelo aumento da temperatura elas puderam recuperar-se das
injúrias e crescer. A repetição dos experimentos por Bogosian et al. (2000) levou

a conclusão

que a alternância de temperatura não teve nenhum efeito nas células "não-cultiváveis".
Conseqüentemente, estudos recentes que objetivaram mostrar que E. faecalis pode
atingir o estado VMNC e recomeçar a divisão celular (LLÉO, TAFI, CANEPARI, 1998;
LLÉO, 2001; SIGNORETTO et al, 2000) devem ser considerados com cautela, especialmente
quando a técnica de cultura mista recuperada não foi utilizada.
No futuro, técnicas excluindo o crescimento de células remanescentes "cultiváveis"
devem ser utilizadas com o objetivo de evitar interpretação errônea dos resultados. Ademais,
deve ser esclarecido se células "não-cultiváveis" retêm sua infectividade. Bactérias que são
capazes de entrar no estado VMNC não são detectáveis (pelo menos não com as técnicas
microbiológicas atuais), e se elas mantiverem sua infectividade, elas poderiam representar um
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risco à saúde humana. No caso de elas não reterem sua infectividade, deve ser esclarecido se a
infectividade é reposta após a ressuscitação.

2.4.3 E. faecalis e formação de biofilme

Muitos microorganismos são capazes de formar comunidades microbiais ligadas
superfície, conhecidas como biofilme. Biofilme pode ser definido como comunidades de
microorganismos unidos a uma superfície e embebidos em uma matriz de polissacarideos e
proteínas formando uma camada viscosa. A matriz tipicamente corresponde a 85% do volume
do biofilme. É dificil produzir biofilme em laboratórios, porque muitas espécies adaptadas a
laboratórios perderam sua habilidade de aderir as superfícies. Embora as bactérias que
formam um biofilme não se dividam, elas são viáveis e cultiváveis uma vez que sejam
separadas do biofilme. Uma vantagem de formar o estado biofilme-unido é acelerar a troca de
elementos transmissíveis, genéticos. Tem sido demonstrado que existem taxas aumentadas de
conjugação em biofilme bacterianos (ANGLES, MARSHALL, GOODMAN, 1993;
HAUSNER, WUERTZ, 1999). Entretanto, contrários as propostas de que a ligação a um
biofilme resultará em uma mudança drástica na expressão genética, Whiteley et al. (2001)
mostraram diferenças na expressão apenas para poucos genes.
Biofilme pode contaminar implantes e cateteres, sendo fonte de 60% das infecções
adquiridas em ambiente hospitalar (O'TOOLE, KAPLAN, KOLTER, 2000). Um pequeno
período após a introdução do aparelho plástico no corpo, proteínas do hospedeiro e
glicoaminoglicanas são absorvidas para a superfície do biomaterial. Características do
biomaterial, assim como a composição dos fluidos do hospedeiro, influenciará na absorção.
Se a bactéria entrar em contato com

o aparelho, pode se ligar as proteínas ou

glicoaminoglicanas por interações receptor-especificas ou hidrofóbicas. Tem sido
demonstrado que enterococos, como outros microorganismos Gram-positivos, são capazes de
aderir e formar biofilme em superfícies plásticas (NEELY, MALEY, 2000). Entretanto, vários
fatores responsáveis pela formação do biofilme e sua manutenção são desconhecidos
(O'TOOLE, KAPLAN, KOLTER, 2000). Infecções biofilme-baseada são raramente
eliminadas totalmente, mesmo em indivíduos com uma resposta imune inata competente e
adaptativa. Devido aos complexos imunes e aos neutrófilos invasores, os tecidos adjacentes
ao biofilme podem sofrer danos colaterais (HOIBY et al, 1995). A terapia antibiótica pode
eliminar os sintomas e as bactérias que foram liberadas do biofilme, mas não erradica as
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células que estão embebidas no biofilme. Assim, após a terapia antibiótica uma infecção
recorrente pode ocorrer.
Um biofilme imaturo de E. faecalis, formado em apenas 12 h, em filtros de celulose
mostrou variação no número de células viáveis extraídas do biofilme, enquanto um estado
pseudo-estável foi desenvolvido e mantido de 12 a 96 h. Durante este período de tempo, o
número de células ligadas ao biofilme e aquelas perdidas por perfusão foi constante (FOLEY,
GILBERT, 1997). Por outro lado, Lima, Fava, Siqueira Jr. (2001) concluíram que biofilme de
3 dias perdeu mais células do que o número de células aderidas. Condições anaeróbicas ou a
presença de 5% de CO2 não têm um efeito na adesão dos enterococos As placas de poliestireno
microtiter, com exceção de E. hirae. Contudo, a presença de carboidratos no meio poderia
aumentar intensamente a formação do biofilme de E. faecalis (BALDASSARI et al., 2001).
Os autores também demonstraram que E. faecium tiveram uma maior habilidade de aderir As
placas de poliestireno microtiter e formar um biofilme do que E. faecalis. Com a maturação,
biofilme em filtros de celulose mostraram uma diminuição da suscetibilidade a antibióticos e
uma taxa de crescimento reduzido em relação a culturas planctônicas. Ademais, biofilme
foram resistentes a vancomicina em uma concentração quatro vezes maior do que a
concentração minima inibitória (CMI) e menos suscetíveis a teicoplanina (FOLEY,
GILBERT, 1997). Os autores também sugeriram que diferentes mecanismos de resistência a
antibióticos estão envolvidos e que a resistência pode não ser causada pela presença do
glicocalice. Como as células derivadas do biofilme e crescidas novamente em culturas
planctônicas têm a mesma CMI das células originais, a resistência do biofilme
aglicopeptideos esta supostamente relacionada A expressão de um fenótipo de biofilme.
Lima, Fava, Siqueira Jr. (2001) testaram os efeitos de diferentes medicamentos
contendo clorexidina ou antibióticos sobre biofilme de 1 ou 3 dias de E. faecalis em filtros de
membrana nitrato de celulose. Na presença de clindamicina ou clindamicina combinada ao
metronidazol, o número de células foi reduzido no biofilme de 1 dia. Além disso,
medicamentos contendo clorexidina foram capazes de reduzir intensamente o número de
células bacterianas de E. faecalis no biofilme de 1 e 3 dias. Spratt et al. (2001) mostraram que
2,25% Na0C1 foi o medicamento mais efetivo sobre o biofilme de 2 dias de E. faecalis,
enquanto 10% de iodo povidona (Betadine) necessitou de 60 minutos para eliminar 100% das
células, e na presença de 0,2% de gluconato de clorexidina a maioria das células sobreviveu
após 60 mM. Entretanto, o biofilme no estudo de Spratt et al (2001) desenvolvidos em filtros
de membrana nitrato de celulose, não foram padronizados antes do teste, enquanto Lima,
Fava, Siqueira Jr. (2001) e Foley, Gilbert (1997) relacionaram seus resultados ao número
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inicial de células aderidas.
A primeira hipótese para a resistência de biofilme bacterianos a antibióticos

é a

penetração reduzida ou lenta do medicamento através do biofilme. Estudos têm mostrado que
antibióticos podem penetrar rapidamente através da matriz de biofilme (STEWART, 1996;
SUCI et al, 1994). Contudo, o antibiótico pode ser desativado no biofilme. O biofilme da cepa
selvagem de Klebsiella pneumoniae desativou a ampicilina na camada superficial, enquanto o
biofilme de cepas P-lactamase-negativas da mesma bactéria não (ANDERL, FRANKLIN,
STEWART, 2000). De acordo com De Beer, Srinivasan, Stewart (1994), Kumon et al. (1994),
Shigeta et al. (1997), outra razão para a penetração mais lenta poderia ser a absorção do
antibiótico na matriz do biofilme. Um estudo de De Beer Srinivasan, Stewart (1994) mostrou
uma penetração limitada de clorina na matriz do biofilme.
A segunda hipótese é baseada em possíveis mudanças no ambiente químico do
biofilme. Xu et al. (1998) mostraram que o oxigênio pode ser completamente consumido,
criando condições anaeróbias nas porções profundas do biofilme. Alguns antibióticos
requerem condições aeróbicas para serem efetivos; conseqüentemente, bactérias em camadas
profundas de um biofilme com condições anaeróbicas serão protegidas. Tack e Sabath (1985)
mostraram que aminoglicosideos são claramente menos efetivos em condições anaeróbicas do
que em condições aeróbicas. Produtos acidicos acumulados não-aproveitados também podem
levar a uma diferença no pH e assim ter um efeito antagônico sobre o antibiótico. Também
tem sido sugerido que a depleção de um substrato ou o acúmulo de produtos não-aproveitados
pode resultar em bactérias entrando em um estado de não crescimento. Isto poderia proteger a
bactéria de ser eliminada pela penicilina, já que esta se direciona para a síntese da parede
celular e conseqüentemente mata apenas células em crescimento (TUOMANEN et al, 1986).
Ademais, mudanças nas condições osmóticas dentro do biofilme podem resultar em respostas
de estresse osmótico (PRIGENT-COMBARET, 1999). Estas respostas podem levar a
alterações na proporção relativa de porinas, de modo que a permeabilidade da membrana
celular aos antibióticos seja reduzida.
A terceira hipótese é ainda especulativa e sugere que a subpopulação de bactérias em
um biofilme forma um estado fenotipico. Neste estado, as bactérias são altamente protegidas e
a diferenciação celular é similar à formação de esporos. Esta hipótese é apoiada por estudos
recentes, indicando que em biofilme imaturos ou novos, a suscetibilidade a antibióticos é
dramaticamente reduzida mesmo que a camada formada seja muito fina para representar uma
barreira de penetração tanto para o medicamento como para substratos metabólicos (FOLEY,
GILBERT, 1997; DAS et al, 1998; COCHRAN, MCFETERS, STEWART, 2000; LIMA,
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FAVA, SIQUEIRA JR., 2001; SPRATT, et al, 2001). Em resumo, está claro que todos os
mecanismos dependem da natureza multicelular do biofilme, o que explica também porque as
bactérias que são perdidas de um biofilme se revertem rapidamente para um fenótipo
suscetível.

2.4.4 Aderência a proteínas extracelulares

A aderência de bactérias a tecidos do hospedeiro é um passo importante na invasão do
tecido e no estabelecimento da infecção. As bactérias podem aderir-se à matriz extracelular do
hospedeiro através de ligantes-adesina específicos. A matriz extracelular (MEC) é composta
por glicoaminoglicanos, tais como heparina, sulfato de heparan, sulfato de condroitina, e
glicoproteinas, tais como coldgeno, fibronectina, lactoferrina, laminina, vitronectina

e

albumina. 0 colágeno é a proteína tissular predominante; albumina está presente em alta
concentração no soro; e a fibronectina é encontrada em forma solúvel no plasma sanguíneo e
em uma forma menos solúvel no tecido conjuntivo e nas membranas basais de células
mamárias. Em casos de endocardite, a superfície do tecido coronário endotelial prejudicada é
exposta, e as bactérias que possuem um local especifico de ligação para a fibronectina são
capazes de se ligar (KERENYI, 1985).
Resultados relativos à ligação de E. faecalis a fibronectina são contraditórios.
Shorrock e Lambert (1989) relataram que E. faecalis ligam-se a fibronectina em um nível
significativo, enquanto outros estudos têm reportado um baixo grau de ligação da fibronectina
pelo E. faecalis (XIAO et al., 1998; ZAREBA et al., 1997). Xiao et al. (1998) relataram que a
37°C, E. faecalis mostraram pouca aderência a laminina imobilizada, coldgeno do tipo I e IV.
A aderência foi aumentada quando os experimentos foram realizados a 46°C. Nenhum
aumento na aderência foi relatado para fibronectina e fibrinogênio a 46°C. Como uma
redução na aderência foi encontrada após a digestão proteolitica das proteínas (XIAO et al,
1998; ZAREBA et a, 1997) e tratamento por calor (SHORROCK, LAMBERT, 1989; XIAO
et al, 1998; ZAREBA et al, 1997) foi sugerido que os componentes de ligação a proteínas
estão envolvidos no processo de aderência. Entretanto, um estudo de Rozdzinski et al., (2001)
mostrou que na presença de substâncias de agregação, a aderência de enterococos a
fibronectina foi aumentada. Além disso, Shorrock e Lambert (1989) demonstraram que a
ligação de E. faecalis a fibronectina ou albumina não aparenta envolver ácido lipoteicóico.
Diferenças nos resultados destes estudos podem ser explicadas por vários fatores,
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como a utilização de diferentes cepas, diferenças nas condições de crescimento e diferenças
nos protocolos experimentais. Ademais, alguns estudos analisaram a ligação de enterococos a
proteínas da matriz extracelular (MEC), enquanto outros analisaram o oposto, o que faz com
que a comparação entre os resultados dos diferentes estudos seja difícil.

2.4.5 Infecções causadas por Enterococos

2.4.5.1 Infecções não-orais causadas por enterococos

E. faecalis é responsável por cerca de 80% de todas as infecções causadas por
enterococos enquanto que E. faecium é responsável pelos 20% restantes das infecções
(RUOFF et al., 1990; SAHM, 2000). Em uma pesquisa de 15.000 isolados, apenas 2% das
linhagens de E. faecalis eram resistentes a ampicilina e a vancomicina comparados com 83%
das cepas de E. faecium. Entretanto, mesmo que o E. faecalis seja menos resistente a

antibióticos, ainda é responsável pela maior parte das infecções. Estas observações indicam a
existência de fatores de virulência adicionais que acentuam a virulência do E. faecalis.

Enterococos são responsáveis por 8-15% das endocardites infecciosas (MANDELL et al.,
1970; MOULY et al., 2002; OLAISON, SCHADEWITZ, 2002; WILSON, GERACI, 1983), e
têm uma alta afinidade pelo tecido cardíaco valvular como estreptococos e estafilococos
(MCCORMICK et al., 2000; VERCELOTTI et al., 1984; WHITENER et al., 1993).

2.4.5.2 Infecções do trato urinário

Enterococos causaram 5 a 15% das infecções do trato urinário nosocomiais, como
relatado nos Estados Unidos (FRIDKIN, GAYNES, 1999; MORRISON JR., WENZE, 1986;

ZHANEL et al., 2003). Um estudo mostrou que o patógeno mais comum isolado em
infecções do trato urinário foi Escherichia coli e foi responsável por 47% das infecções
(GORDON, JONES, 2000). EVR puderam ser recuperados em estudos nos Estados Unidos, e
foram responsáveis por cerca de 5 a 10% das infecções do trato urinárias causadas por

enterococos, enquanto no Canadá enterococos não foram comumente isolados (GORDON,
JONES, 2000; ZHANEL et al., 2003). Como infecções do trato urinarias causadas por
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enterococos são mais prováveis de serem adquiridas em hospitais ou em ambientes de
tratamento em longo prazo, eles serão de alto risco a múltiplas resistências contra antibióticos
(TERPENNING et al., 1994; TERPENNING et al., 1988; TRICK et al., 2001).
A bacteremia é a maior conseqüência desta resistência bacteriana aos antibióticos.
Nos anos 1980, enterococos foram a sexta maior causa de bacteremia nosocomial.
Entretanto, hoje esta incidência têm sido aumentada dramaticamente e enterococos são a
terceira principal causa de bacteremia nosocomial (RICHARDS et al., 2000). Mais de dois
terços das cepas isoladas são de E. faecalis e aproximadamente um terço é de E. faecium
(FERNANDEZ-GUERRERO et al., 2002; VERGIS et al., 2001). Além disso, Vergis et al
(2001) também demonstraram que cerca de 35% das cepas de bateemia enterocócica isoladas
eram resistentes a vancomicina. Os portais de entrada para a bacteremia causada por
enterococos eram cateter genito- urinário, infra-abdominal ou intravascular (CABALLEROGRANADO et al., 2001; PESET et al., 2000; VERGIS et al., 2001). 0 portal mais comum de
infecções entre os pacientes com bacteremia causada por enterococos vancomicina-resistentes
foi cateteres vasculares (VERGIS et al, 2001).
Como o tratamento para a endocardite é mais dificil do que o de bacteremia causado
por uma fonte especifica, não cardíaca, é importante saber que a bacteremia não é secundária
endocardite. Fernandez-Guerrero et al (2002) demonstraram que pacientes com bacteremia
causada por enterococos adquirida em hospitais são propensos a desenvolver endocardite
infecciosa. Entretanto, Maki e Agger (1099) não encontraram nenhuma correlação entre
bacteremia Hospital-adquirido e endocardite. Noskin, Peterson, Warren (1995) e Vergis et al
(2001) tam reportado que, apesar da fonte ser conhecida, a taxa de mortalidade total de
bacteremia causada por enterococos foi cerca de 19%. Noskin, Peterson, Warren (1995)
relataram que bacteremias causadas por E. faecium tiveram uma taxa de mortalidade maior do
que aquelas causadas por E. faecalis, causando 50% e 11% das mortes, respectivamente.

2.4.5.3 Infecções intra-abdominais

Enterococos podem ser freqüentemente isolados de infecções intra-abdominais, assim
como infecções pélvicas e de tecidos moles nesta regido. Eles raramente se apresentam como
monoinfecções nestes locais, mas são mais comumente isolados de uma flora microbiana
mista. Discute-se se estes organismos realizam um papel importante em infecções de
ferimentos, já que não é claro se o dano tecidual ou formação de abscesso é causada por
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enterococos ou por outros microrganismos presentes.Entretanto, enterococos podem causar
doenças sérias, como a Endocardite.
Endocardite causada por enterococos é uma condição séria, porque é de dificil
tratamento, ainda que os enterococos causadores da endocardite sejam suscetíveis a
antibióticos. Enterococos exibem uma resistência de baixo nível, intrínseca a muitos
antibióticos (ex. P-lactfimicos, aminoglicosideos, clindamicina

e lincomicina e

fluoroquinolonas e glicopeptideos). A severidade da infecção causada por enterococos
aumentada devido à aquisição de resistência de alto nível e resistência multidroga que estes
organismos apresentam. Para uma terapia efetiva, duas drogas de efeito sinergistico são
geralmente necessárias (GAVALDA et al., 1999; MATSUMOTO et al., 1980; TANDIFORD
et al., 1970). No caso de enterococcus vancomicina resistente ou enterococos
aminoglicosideo-resistentes de alto nível, o antibiótico muitas vezes falha na erradicação da
fonte, acarretando reincidências e indicação de cirurgia para remoção da válvula infectada
(DELAHAYE, et al., 1995).
De acordo com Mandell et al. (1970), Mouly et al. (2002), Olaison e Schadewitz
(2002) e Wilson e Geraci (1983), a taxa de endocardite causada por enterococos tem se
mantido estável nas últimas décadas, variado de 8 a 15% dos casos, sendo mais
freqüentemente causada pela E. faecalis do que pela E. faecium (FERNANDEZ-GUERRERO
et a.1, 2002). Sabe-se que endocardite causada por enterococos pode causar condições séri as e
de ameaça à vida. A taxa de mortalidade para endocardite causada por enterococos é cerca de
20% similar à mortalidade de endocardite causada por estafilococos (DELAHAYE et al.,
1995; HOEN et al., 2002; MYLONAKIS, CALDERWOOD, 2001).

2.4.5.4 Infecções enteroc6cicas orais

2.4.5.4.1 Enterococos na flora normal da cavidade oral

Apenas poucos estudos têm focado a ocorrência de enterococos na cavidade oral.
Enterococos têm sido isolados em pequenos números da cavidade oral de um número de
pessoas (GOLD, JORDAN, VAN HOUTE, 1975). E. faecalis é a espécie mais comumente
isolada de enterococos. De acordo com Jett, Huycke, Gilmore (1994), enterococos são
organismos comensais bem adaptados para sobreviver nos tratos intestinal e vaginal e na
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cavidade oral (JETT, HUYCKE, GILMORE, 1994). Em um estudo prévio, Wiliiams et al.,
(1950) encontraram enterococos na saliva de 21,8% dos 206 indivíduos investigados. Smith,
Halpenny, Ballagh. (1987) estudaram as taxas de presença do enterococos na placa dental de
pacientes em hemodiálise e em diferentes grupos controle. As taxas totais de presença de
enterococos do grupo da Universidade, dos pacientes com dor, dos pacientes submetidos
hemodiálise e da equipe da unidade de didlise não diferiram significativamente entre si,
variando de 5% a 20%. De acordo com os resultados, idade, sexo, história de terapia recente
com antibióticos e tempo decorrido desde a última visita ao dentista não afetou
significativamente as taxas de isolamento de amostras. As amostras de Enterococcus mais
comumente isoladas dos indivíduos foram de E. faecalis, seguida por E. liquefaciens. Apenas
um indivíduo continha E. durans na placa dental. Dez dos 21 indivíduos que continham
enterococos abrigavam dois enterococos diferentes na placa dental. 0 isolamento de amostras
de E. liquefaciens sozinho ou em combinação com E. faecalis não foi correlacionada com os
parâmetros de história do indivíduo (SMYTH, HALPENNY, BALLAGH, 1987).
Recentemente, Sedgley, Lennan, Clewell (2004) investigaram a prevalência, o fenótipo e o
genótipo dos enterococos orais. Enterococos foram detectados em amostras de enxágüe oral
de 11% dos 100 pacientes que receberam tratamento endodemtico e em 1% dos 100 estudantes
de odontologia sem histórico de tratamento endodõntico. Todas as amostras isoladas de
enterococos foram identificadas como E. faecalis.
Almstahl, Wilstrom, KroneId (2001) estudaram a microflora oral de pacientes com
"síndrome primária de Sjoren". Os pacientes exibiram uma freqüência aumentada de C.

albicans, Staphylococcus aureus, entéricos e enterococos na mucosa mole e na lingua. E.
avium e E. faecalis têm sido encontrados na microflora subgengival de pacientes com
síndrome da imunodeficiência adquirida (ZAMBON, REYNOLDS, GENCO, 1990).
Bergmann (1991) estudou alterações na microflora oral aeróbica e anaeróbica facultativa
durante a quimioterapia remissiva-induzida em pacientes com leucemia mielóide aguda. 0
experimento incluiu 10 pacientes que foram estudados em um período de 28 dias. Nenhuma
mudança na proporção relativa de microorganismos individuais ou na aquisição de novos
microorganismos ocorreu durante o tratamento antineoplásico. Durante o tratamento
antibacteriano, que seguiu o tratamento antineopl 'asico em todos os pacientes, um declínio de
100 vezes ocorreu na concentração média salivar de microorganismos dentro dos primeiros 7
dias. Durante este período, membros da flora normal tornaram-se indetectiveis em 5
pacientes, e Enterobacteriaceae, E. faecalis ou Cândida spp. tornaram-se parte de uma
microflora oral quantitativamente predominante em 7 pacientes. Após a conclusão do
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tratamento antibacteriano, a concentração de microorganismos aumentou ao seu nível original

e a flora normal restabeleceu-se em 8 dias.
E. faecalis é claramente parte da microflora oral humana. Entretanto, em indivíduos

saudáveis sem tratamento com antibióticos de amplo-espectro, a quantidade relativa de
enterococos é pequena, freqüentemente abaixo do nível de detecção quando métodos de
cultura e amostragens normais são utilizados. 0 domínio de E. faecalis em canais obturados e
infectados, entretanto, é uma indicação de que sua ocorrência na cavidade oral pode ser maior
do que a sugerida por muitos estudos.

2.4.5.4.2 Periodontite marginal

Enterococos não são membros típicos da flora em infecções periodontais. Entretanto,
vários estudos reportaram amostras isoladas de enterococos também em infecções
periodontais. Colombo et al. (1998) mensuraram os níveis séricos de anticorpos a bactérias
selecionadas em pacientes com doença periodontal. E. faecalis estava entre as bactérias que
estimularam, induziram altos níveis séricos de anticorpos, tanto em pacientes tratados com
sucesso quanto em pacientes refratários. Em outro estudo, Colombo et al. (1998a)
investigaram as características clinicas e microbiológicas de periodontite refratária. A

seqüência das bactérias isoladas revelou a presença de diversas bactérias não-típicas,
incluindo E. faecalis. Um estudo da microbiota subgengival de indivíduos brasileiros com

periodontite crônica não-tratada também documentou E. faecalis, o qual foi detectado
significativamente mais freqüentemente e em níveis maiores no grupo de periodontite do que
no grupo controle (COLOMBO et al., 2002). Rams et al. (1992) estudaram a prevalência de

enterococos em periodontite humana. Enterococos subgengivais ocorreram em 1% dos
pacientes com periodontite inicial prematura e em aproximadamente 5% dos pacientes com
periodontite adulta. Neste estudo, E. faecalis foi A. ¡mica espécie enterocócica recuperada, e
todas, com exceção de uma amostra isolada, pertenciam ao mesmo biótipo.
0 papel de enterococos na patogênese das doenças periodontais continua obscuro. Não
se pode excluir que a maior ocorrência em locais da doença e ern superinfecções é mais um
indicador da seleção ecológica do que da evidência de seu importante papel na patogênese.

2.4.5.4.3 Enterococos em periodontite primária apical

31

Uma forte dominância de bactérias estritamente anaeróbicas é típica de periodontite
apical primária, junto a algumas bactérias anaerobicas facultativas como estreptococos,
lactobacilos e actinomices. Periodontite apical primária possui uma ampla variedade de
combinações de bactérias; comumente de 3 a 6 espécies podem ser isoladas de um dente
utilizando-se métodos de cultura tradicionais (BERGENHOLZ, 1974; DE SOUZA et al,
2003; HAAPASALO, 1986; HAAPASALO et al, 1986; SIQUEIRA JR et al, 2001;
SIQUEIRA JR, ROCAS, 2002; SABISTON JR, GRIGSBY, SEGERSTROM, 1976). Em um
estudo recente, utilizando tanto métodos de cultura como de reação de cadeia polimerase
(RCP, a qual a partir deste momento sera chamada pela sigla em inglês, PCR), Munson et al.
(2002) relataram um número maior e uma grande diversidade de espécies em canal radicular
necrótico do que o encontrado previamente. Isto pode ser explicado pela alta proporção de

cepas, as quais são dificeis de "cultivar" mesmo com modernas técnicas anaerobicas.
Entretanto, o papel de espécies incultiváveis na periodontite apical é ainda desconhecido. Tem
sido demonstrado que o número de espécies é maior em dentes com grandes lesões periapicais
do que em dentes com lesões menores (SUNDQVIST, 1976).
A flora bacteriana anaerobica em periodontite apical primária é parcialmente uma
conseqüência das condições ecológicas no canal radicular necrótico tais como, baixo
potencial redox e nutrientes ricos em peptideos e pobres em carboidratos. Estudos em
animais, usando infecções experimentais do canal radicular com uma mistura de bactérias
conhecida, também demonstraram uma forte mudança na flora infectiva em direção a espécies
anaerobicas obrigatórias (FABRICIUS et al, 1982).
Enterococcus ssp. não são isolados típicos em periodontite apical primária, quando a
amostragem é realizada no inicio, antes de qualquer procedimento de tratamento. Na maioria,
se não em todos os estudos em que o diagnostico inicial de periodontite apical primária foi
bem documentado, os enterococcus não foram encontrados (BERGENHOLZ, 1974; DE
SOUZA et al, 2003; HAAPASALO, 1986; HAAPASALO et al, 1986; SIQUEIRA JR et al.,
2001; SIQUEIRA JR, ROCAS, 2002; SABISTON JR, GRIGSBY, SEGERSTROM, 1976).
Em muitas investigações onde os enterococos foram detectados, o diagnostico pré-tratamento
não foi relatado em detalhe, ou a fonte de bactérias especificas isoladas não foi indicada
quando as infecções primárias e secundárias foram estudadas. Conseqüentemente, até certo
ponto é incerto se E. faecalis pode ser encontrado em dentes não tratados com periodontite
apical. Entretanto, à cerca de 40 anos, Engstrom (1964) relatou enterococos em 12,1% de
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dentes cultura-positiva no inicio do tratamento primário de canais radiculares necróticos.
Recentemente, Siqueira Jr et al. (2002) analisaram a prevalência de Actinomyces ssp.,
estreptococos e E. faecalis em infecções primárias do canal radicular usando um método de
genética molecular. Amostras foram obtidas de 53 dentes infectados, dos quais 27 tinham
abscessos perirradiculares agudos. A ocorrência de 13 espécies bacterianas foi estudada
utilizando-se sondas de ácido desoxiribonuclaico (DNA), genômicas e checkerboard de
hibridização de DNA-DNA. Todas as amostras de canal radicular continham bactérias, como
demonstrado pelo PCR. 0 ensaio de checkerboard de hibridização DNA-DNA permitiu a
detecção de estreptococos em 22,6% das amostras, Actinomyces ssp.em 9,4% e E. faecalis em
7,5%. Em lesões assintomaticas, as espécies mais prevalentes foram S. intermedius (11,5%
dos casos), E. faecalis (11,5%) e S. anginosus (7,7%). A ocorrência de E. faecalis em
infecções agudas foi claramente menor do que em dentes assintomáticos. S. constellatus foi
única espécie positivamente associada com abscesso perirradicular agudo (p < 0,01).
Gomes et al. (2001) compararam a detecção do E. faecalis no método de cultura e
PCR, utilizando 50 dentes não tratados e 50 dentes com insucesso no tratamento. 0 estudo
obteve como resultado na cultura, 2 dentes ou 4% dos dentes não tratados com E. faecalis e
21 dentes ou 42% dos insucessos com E. faecalis, enquanto que no PCR obteve 41 dentes ou
82% dos dentes não tratados com E. faecalis e 36 dentes 72% dos insucessos com E. faecalis,
concluindo assim que o método PCR é mais efetivo na detecção do E. faecalis.

2.4.5.4.4 Enterococos no canal radicular após o inicio do tratamento

Não existem dados sobre a ocorrência de enterococos no canal radicular após o inicio
do tratamento dos dentes com o diagnóstico de periodontite apical primária. Entretanto,
Mejare (1975) examinou o status bacteriológico de 612 canais radiculares no momento da
obturação. As amostras foram obtidas por estudantes de Odontologia durante um período
continuo de um ano. Vinte e nove amostras isoladas de 27 (29,3%) das 92 culturas positivas
foram identificadas como Enterococos. Testes bioquimicos classificaram os Enterococos
isolados dentro da seguinte taxonomia: S. faecalis subesp. faecalis (FLAHAUT et al, 1996),

S. faecalis subesp. zymogenes (SAHM, 2000), S. faecalis subesp. liquefaciens (BHORADE et
al, 1999), e variantes atípicas de S. faecalis (MOELLERING JR., 1991), S. faecium var.

faecium e S. faecium var. durans (JONES et al., 1997). De acordo com os autores, os
enterococos são de especial interesse em estudos sobre a influencia da infecção no momento
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da obturação radicular no prognóstico da terapia do canal radicular.
Sirén et al. (1997) estudaram a correlação entre vários parâmetros clínicos e a
ocorrência de enterococos em dentes onde o tratamento não resultou em reparo. A história de
tratamento clinico de 40 dentes enterococo-positivos e 40 dentes enterococo-negativos foi
comparada com o objetivo de explicar a ocorrência de enterococos em alguns dentes, mas não
em outros. Os resultados mostraram que a prevalência de amostras isoladas de E. faecalis no
canal radicular aumentou significativamente se o canal não foi selado entre as consultas, e, em
particular, quando as consultas eram muitas. Tratamentos com mais de 10 sessões, com
isolamento inadequado, selamento ineficiente e ou com infiltração coronária aumentou a
incidência de E. faecalis. A conclusão óbvia deste estudo é que a assepsia comprometida
durante o tratamento endodiintico é um importante fator causal na contaminação do canal
radicular por E. faecalis.

2.4.5.4.5

Periodontite apical pós-tratamento e retratamento

Tem sido claramente estabelecido que enterococos são as bactérias dominantes em
dentes tratados e que tiveram periodontite apical pós-tratamento. Ao contrário da periodontite
apical primária, onde bactérias anaeróbicas constituem a minoria da flora, e são isoladas
menos freqüentemente, E. faecalis é a espécie isolada na maioria das vezes e é comumente o
isolado predominante no canal no caso de dentes que tiveram periodontite aplical póstrtamento. Em um estudo clássico, Engstrôm (1964) investigou a ocorrência de enterococos
em 223 dentes. Crescimento bacteriano foi encontrado em 134 amostras (60,1%), e
enterococos foram encontrados em 20 casos (14,9%). A freqüência de isolamentos de
enterococos foi 12,1% (dos casos cultura-positiva) para tratamentos primários e 20,9% para
dentes obturados previamente.
Molander et al. (1998) retrataram 100 dentes com periodontite apical, e encontraram
bactérias em 68% deles. E. faecalis foi o microrganismo mais freqüentemente isolado,
encontrado em 47% dos dentes cultura-positiva. No mesmo estudo, 20 dentes obturados sem
doença foram similarmente colocados em cultura para avaliar a presença microbiana. Na
maioria das vezes, um crescimento esparso foi detectado em 13 dentes, enquanto nenhuma
bactéria foi encontrada em 7 dentes. Enterococcus sp. foi encontrado em apenas 1 dente neste
grupo (8% dos dentes cultura-positiva). Sundqvist et al. (1998) retrataram 54 dentes com
doença pós-tratamento e detectaram crescimento microbiano em 24 dentes (45%), enquanto
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30 dentes não tiveram crescimento. E. faecalis foi encontrado em 9 dentes (38% dos dentes
cultura-positiva) e foi a espécie mais freqüentemente isolada. Em cada ocasião, E. faecalis foi
isolada em cultura pura. Hancock et al. (2001) retrataram 54 dentes com doença póstratamento e obtiveram crescimento microbiano dos canais radiculares de 33 dentes (61%). Os
pesquisadores encontraram E. faecalis em 10 dos dentes cultura-positiva (30%); em 6 dentes,
E. faecalis estava presente em cultura pura.

Peciuliene et al. (2001) retrataram 40 dentes com periodontite apical assintomática.
Crescimento microbiano foi detectado em 33 dentes (83%), e E. faecalis foi isolado em 21
dentes (64% dos dentes cultura-positiva). Em 11 dentes,

E. faecalis foi o único

microorganismo isolado, e em 10 dentes foi isolado junto a outras bactérias ou leveduras. Em
8 dos 10 dentes, E. faecalis foi à espécie dominante quando encontrado em infecção mista. 0
tamanho da lesão foi correlacionado com achados microbiológicos, revelando um diâmetro
médio da lesão de 6,8 mm para E. faecalis em infecções mistas, 5,7 mm para E. faecalis em
infecções puras e 4,3 mm para infecções mistas sem E. faecalis. Interessantemente, o tamanho
médio da lesão nos 7 dentes onde nenhuma bactéria pôde ser "cultivada" foi também de 5,7
mm. A contagem total das unidades formadoras de colônia (ufc) ou número total de micróbios
da amostra neste estudo foi entre 40 e 7 X 107 ufc, sem correlação com o tamanho das lesões
apicais. É evidente que em dentes obturados, a localização das bactérias no canal radicular
depende grandemente do espaço disponível, e do material, o qual pode limitar as
possibilidades de a flora infectiva interagir com os tecidos periapicais através do forame
apical. Pinheiro et al. (2003) retrataram 60 dentes com doença pós-tratamento, e encontraram
51 dentes (85%) cultura-positiva. E. faecalis foi de longe à amostra mais freqüentemente
isolada, presente em 45% de todos os dentes e 53% dos dentes cultura-positiva. Além disso,
E. faecium foi encontrado em 1 dente. Neste mesmo estudo, 18 das 27 cepas de E. faecalis

foram isoladas em cultura pura. Sundquist et al. (1998) constataram que a falha no nível da
obturação do canal e o tamanho da lesão são fatores que influem negativamente no
prognóstico. A flora bacteriana dos canais infectados e não tratados é polimicrobiana com
predomínio de anaeróbios estritos Gram positiva e Gram negativa. A flora bacteriana dos
canais com tratamento endodemtico falho, são predominantemente anaeróbias facultativas, E.

faecalis na sua maioria, pois sobrevive no canal sem suporte de outras bactérias, uma vez no
canal é difícil de eliminar, resiste aos procedimentos e persiste após a obturação.
Recentemente, Siqueira Jr. e Rocas (2004) analisaram microorganismos associados
com doença pós-tratamento utilizando PCR. Amostras do canal radicular foram retiradas de
22 dentes obturados com doença persistente, que foram selecionados para retratamento
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endodôntico. DNA foi extraído das amostras e analisado para detectar a presença de 19
diferentes espécies utilizando PCR. Todas as amostras foram positivas para pelo menos 1 das
19 espécies estudadas. Enterococcus faecalis foi à espécie mais prevalente, detectada em 77%
dos dentes. Curiosamente, outras espécies prevalentes foram Pseudoramibacter alactolyticus
(52%), Propionibacterium propionicum (52%), Dialister pneumosintes (48%) e Filifactor

alocis (48%). Candida albicans (9%) das amostras. 0 número médio de espécies em canais
obturados de 0 a 2 mm aquém do vértice radiografico foi 3 (variação, 1 a 5), enquanto canais
obturados aquém de 2 mm do vértice proporcionaram uma média de 5 espécies (variação, 2 a
11). Esta diferença foi estatisticamente significativa (p < 0,05).
0 papel dos enterococos em infecções endodeInticas agudas e reagudizações não tem
sido muito estudado. 0 estudo de Pinheiro et al. (2003) indicou que primariamente bactérias
anaeróbicas, e não E. faecalis ou outros enterococos, estão associados com sintomas agudos
em dentes com doença pós-tratamento. Em um estudo de periodontite apical primária usando
PCR para detecção de bactérias, Siqueira Jr. et al. (2002) encontraram E. faecalis mais
freqüentemente em dentes livres de sintomas do que em dentes com sintomas agudos. Embora

E. faecalis seja a espécie dominante no dente obturado com periodontite apical que resistiu a
muitos procedimentos de tratamento, não existe nenhuma evidência que ele seja responsável
por infecções agudas severas.

2.4.5.4.6 Suscetibilidade do E. faecalis a curativos de demora entre consultas e soluções
irrigadoras

Uma série de agentes antimicrobianos tem sido testada para checar suas habilidades de
eliminar E. faecalis do sistema de canais radiculares. Esses incluem curativos de demora,
como hidróxido de cálcio, paramonocloranfenicol canforado, fenol canforado e combinações
de antibióticos-esteróides, assim como soluções irrigadoras, como Na0C1, digluconato de
clorexidina, acetato de clorexidina e compostos de iodo (BYSTROM, CLAESSON,
SUNDQVIST, 1983; HELING, PECHT, 1991; HELING et al., 1992; HELING et al., 1992;
HAAPASALO, ORSTAVIK, 1987; ORSTAVIK, HAAPASALO, 1990; SAFAVI et al.,
1985; SAFAVI, SPANGBERG, LANGELAND, 1990; VAHDATY, PITT FORD, WILSON,
1993). E. faecalis é a bactéria mais resistente contra o hidróxido de cálcio, tanto in vivo como

in vitro (BYSTROM, CLAESSON, SUNDQVIST, 1983). Apenas espécies orais de Candida
são geralmente mais resistentes do que E. faecalis à exposição direta á. solução saturada de
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hidróxido de cálcio (WALTIMO et al, 1999). Os mesmos autores também demonstraram em
estudos in vitro que o E. faecalis é eliminado entre 6 a 10 min em hidróxido de cálcio
saturado. Entretanto, experiência clinica e experimentos in vitro utilizando blocos de dentina
inoculados com E. faecalis mostraram claramente que é dificil, se não impossível, exterminar
E. faecalis na dentina, mesmo após períodos prolongados de incubação com hidróxido de

cálcio (HAAPASALO, ORSTAVIK, 1987; ORSTAVIK, HAAPASALO, 1990; SAFAVI,

SPANGBERG, LANGELAND, 1990).
0 Na0C1 é efetivo contra E. faecalis tanto em soluções tamponadas quanto em não
tamponadas (ZEHNDER et al, 2002). Entretanto, um estudo recente de Gomes et al.(2001)
sugeriu que uma incubação de 30 mm é necessária para erradicar E. faecalis completamente
com 0,5% de Na0C1. Este resultado aparentemente contraditório ao de outros estudos pode
ser explicado pelo fato de que diferentes níveis de detecção têm sido utilizados em diferentes
estudos. Os resultados de Gomes et al. (2001) podem explicar parcialmente a persistência de
E. faecalis no canal radicular.

A concentração, o tempo de contato e o tipo de irrigação são fatores determinantes na
atividade antimicrobiana do Na0C1 e do Gluconato de Clorexidina na eliminação do E.

faecalis. 0 Na0C1 é efetivo na concentração de 5,25%. A clorexidina gel 2% durante 2 h o
liquido de clorexidina 0,2% durante 30 s. Peciuliene et a1. (2001) estudaram o efeito da
instrumentação e da irrigação antibacteriana sobre o E. faecalis em dentes retratrados in vivo.
As obturações dos canais radiculares foram removidas com instrumentos endodõnticos
manuais e clorofórmio não foi usado para evitar um efeito negativo sobre a viabilidade
microbiana como sugerido por Molander et al. (1998). Após a primeira amostra

microbiológica, o canal foi limpo e modelado com alargador e limas Hedstroem, usando 2,5%
Na0C1 (10mL) e 17% de EDTA neutro (5mL) como soluções irrigadoras. Todos os canais
foram preparados até o tamanho #40 ou mais, 1 mm aquém do vértice radicular. A

instrumentação química-mecânica foi completada em uma consulta em todos os dentes. Os
canais foram secos com pontas de papel absorvente e uma segunda amostra microbiológica
foi tomada de todos os dentes. A segunda amostra revelou E. faecalis em 6 dos 21 dentes

(29%) onde foi encontrado na primeira amostra (PECIULIENE et al, 2001). No mesmo
estudo, nenhuma das seis cepas de C. albicans que estavam presentes na primeira amostra
foram encontradas na segunda amostra após o preparo e irrigação com Na0C1 e EDTA. As
contagens de ufc (número de bactérias) na segunda amostra foram sempre abaixo de 1% da
contagem das ufc da primeira amostra. Estes resultados demonstram claramente que a
irrigação com hipoclorito de sódio não pode previsivelmente eliminar E. faecalis do canal
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radicular.
Recentemente, uma nova solução irrigadora do canal radicular, MTAD, a qual é
composta por uma mistura de um isõmero da tetraciclina, um ácido e um detergente, foi
introduzida (TORABINEJAD et al a, 2003; TORABINEJAD et al b, 2003). Os autores
também observam que a MTAD deve ser usada sozinha ou em combinação com outras

soluções irrigadoras como Na0C1, uma vez que esta solução remove efetivamente a lama
dentinária e tem atividade antibacteriana. Experimentos utilizando superfícies em dentina
infectada demonstraram que MTAD elimina efetivamente bactérias salivares mesmo após 5
min de incubação, e tem um potencial para facilitar a erradicação de E. faecalis em dentina

infectada quando utilizada junto com o Na0C1 (SHABAHANG, POURESMAIL,
TORABINEJAD, 2003; SHABAHANG, TORABINEJAD, 2003).
A clorexidina é bactericida em concentrações clinicamente adequadas. É efetiva contra
uma ampla variedade de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, assim como leveduras

(HELING et al., 2003; VAN DE MEIREN et al, 1958; WALTIMO et al. a, 1999; WALTIMO
et al. b, 1999). Gomes et al. (2001) demonstraram in vitro que apenas 30 s foram requeridos
para erradicar E. faecalis completamente por soluções de gluconato de clorexidina a 0,2-2%
em Agua, comparado com 5 min ou mais com Na0C1 em concentrações abaixo de 5,25%.
Gomes et al. (2001) também mostraram que enquanto a clorexidina 0,2% liquida extermina E.

faecalis em 30 s, o gel de clorexidina com a mesma concentração requereu 2 h para atingir o
mesmo resultado.
Heling et al. (1992) demonstraram a superioridade de um dispositivo de continua

liberação contendo clorexidina sobre o hidróxido de cálcio em eliminar E. faecalis inoculados
em blocos de dentina. A clorexidina reduziu significativamente a população bacteriana nos
grupos inicialmente inoculados e evitou a infecção secundária nos tabulos dentinários no
grupo re-inoculado. Em contraste, o hidróxido de cálcio não demonstrou nenhuma atividade
antibacteriana e falhou na desinfecção dos tiibulos dentinarios ou na prevenção de
crescimento após o período de re-inoculação. LENET et al, (2000) mostraram um efeito
antibacteriano melhor do gel de clorexidina do que do hidróxido de cálcio na eliminação de E.

faecalis da dentina inoculada in vitro. A eficácia antibacteriana da solução de clorexidina 2%
contra E. faecalis na dentina inoculada foi mostrada também em amostras de dentes humanos
por Basrani et al. (2002).

Lui et al. (2004) compararam o efeito antibacteriano da pasta de hidróxido de cálcio e
de cones de guta-percha impregnados com clorexidina contra E. faecalis em raizes de pré-

molares superiores humanos in vitro. Ambos os medicamentos mostraram melhor atividade
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antibacteriana do que o controle negativo; o hidróxido de cálcio foi, entretanto, mais efetivo
do que os cones de guta percha impregnados com clorexidina.

Sukawat e Srisuwan (2002) compararam os efeitos do hidróxido de cálcio puro e do
hidróxido de cálcio combinado tanto com clorexidina (0,2%) quanto com paramonoclorofenol
canforado (PMCF) utilizando o modelo de blocos de dentina humana e E. faecalis como
microorganismo teste. 0 hidróxido de cálcio combinado com PMCF eliminou efetivamente os
micro organismos de teste na dentina, enquanto nenhuma diferença foi encontrada entre

hidróxido de cálcio puro e hidróxido de cálcio combinado com clorexidina. Entretanto, parece
que experimentos utilizando altas concentrações de clorexidina tern diferentes resultados.
Evans et al. (2003) mostraram um efeito antibacteriano claramente superior contra E. faecalis
em dentina do hidróxido de cálcio combinado com 2 X clorexidina do que do hidróxido de
cálcio puro. Almyroudi et al. (2002) não detectaram diferença entre hidróxido de cálcio puro e

hidróxido de cálcio combinado com gel de clorexidina 1%. Entretanto, neste estudo, todas as
combinações foram efetivas na eliminação de E. faecalis da dentina, contrariamente ao estudo
de Sukawat e Srisuwan (2002). Lynne et al. (2003) utilizaram apenas 1 incubação de 24 h
tanto para a inoculação de E. faecalis quanto para o período de desinfecção, e relataram
melhores resultados com o hidróxido de cálcio 10% sozinho do que quando combinado com

clorexidina 0,12%.
Utilizando-se modelos de blocos de dentina, Gomes Souza et al (2003) estudaram os
efeitos da incubação prolongada com os medicamentos sobre o efeito antibacteriano do

hidróxido de cálcio e clorexidina 2% sozinha e em combinação. O hidróxido de cálcio não foi
efetivo para a duração do período experimental de 30 dias, enquanto tanto a clorexidina
sozinha quanto a combinada com hidróxido de cálcio eliminou E. faecalis rapidamente.
Entretanto, os autores deste estudo demonstraram que tanto a combinação quanto a

clorexidina sozinha começaram a perder suas propriedades antibacterianas de 2 e 15 dias,
respectivamente.
No caso do teste de difusão em agar, onde diferentes combinações de hidróxido de

cálcio foram testadas através do seu efeito antibacteriano contra E. faecalis, nenhuma
diferença evidente entre o efeito do hidróxido de cálcio puro e várias combinações foi
detectada, como foi demonstrado por Estrela et al, (2001) e Haenni et al (2003). Assim, fica
claro que resultados obtidos em testes de difusão em Agar não refletem o efeito antibacteriano
dos medicamentos na dentina infectada. Certamente, eles comparam a habilidade dos
materiais de se difundirem através do ágar. Uma difusão pobre de material terá zonas muito
pequenas de inibição, mesmo se os materiais forem potentes antimicrobianos.
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Compostos iodados são amplamente utilizados como agentes antimicrobianos para

desinfecção da pele e superflcies duras (SCOTT, GORMAN & MCGRATH, 1986). Em
Odontologia, compostos iodados têm sido utilizados para desinfetar dentes (uso geral) e
tecidos moles, enquanto na Endodontia eles são usados para desinfetar ambas as superfícies
antes do acesso, e como medicamentos intracanal. Iodo iodeto de potássio (IIP) é mais efetivo
do que hidróxido de cálcio contra uma variedade de microorganismos encontrados no canal

radicular.

Entretanto, seu potencial

alergênico

é

considerado uma desvantagem

(ENGSTROM, SPANGBERG, 1967; ENGSTROM, SPANGBERG, 1969; SAFAVI et al.,

1985; SPANGBERG, ENGSTROM, 1968; SPANGBERG, ENGSTROM, LANGELAND,
1973). 0 efeito do IIP contra E. faecalis e E. faecium tem sido mostrado in vitro em dentina
inoculada. 0 efeito antibacteriano de 2 a 4% IIP foi considerado melhor do que o do

hidróxido de cálcio, do Na0C1 e da clorexidina (ORSTAVIK, HAAPASALO, 1990;
SAFAVI, SPANGBERG, LANGELAND, 1990)

O Nisin é um outro agente antimicrobiano estudado por Turner e Love-Lyons (2004),
o qual é um peptideo antimicrobiano natural descoberto em 1928, e um bactericim de Classe
I, é seguro aos seres humanos e é usado na preservação de alimentos em 40 países. In vitro, o

Nisin é efetivo na eliminação do E. faecalis, sua ação foi semelhante ao hidróxido de cálcio
na eliminação dessa espécie dentro do canal. 0 Nisin atua sobre o fospolipideo da membrana
da bactéria, rompe a membrana celular induzindo a saída de pequeno conteúdo intracelular.
Neste mesmo estudo conduzido por Turner e Love-Lyons (2004), a concentração usada foi
menor que a permitida para uso em humanos, sugerindo que o aumento da concentração
indique resultados ainda melhores. 0 Nisin é efetivo sobre as Gram-positivas, porém ainda

não se sabe o efeito do Nisin sobre a flora mista, especialmente Gram-negativa.

2.4.5.4.7 Inativação de medicamentos endodõnticos

Uma das vantagens aclamadas do hidróxido de cálcio é seu suposto efeito de longa
duração, permitindo seu uso como curativo intracarial por vários meses. Esta suposição é
baseada na estabilidade e outras propriedades fisicas da pasta de hidróxido de cálcio e na lenta

liberação de ions cálcio e hidroxila. Similarmente, supõe-se que vários outros medicamentos
para o canal radicular, tanto na forma de vapor quanto na forma liquida, podem rapidamente
perder algumas ou todas as atividades antimicrobianas no canal radicular (ENGSTROM,

1958; MESSER, CHEN, 1984). Conseqüentemente, é surpreendente o quão pouco se sabe
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sobre a atividade e a inativação dos medicamentos no canal radicular. Obviamente,
dificuldades em conduzir experimentos in vivo e a falta de modelos viáveis in vitro são as
principais razões para a falta de dados nesta área.
No entanto, Haapasalo e Orstavik (1987) desenvolveram um modelo de dentina
radicular em bloco, onde o bloco foi inoculado com bactérias e subseqüentemente desinfetado
com medicamentos aplicados no canal principal. Este modelo tem sido, desde então, usado
em muitos estudos; foi claramente demonstrada uma discrepância entre resultados obtidos em
tubos teste e em dentina inoculada, sugerindo que existem fatores/mecanismos na dentina
radicular que protegem a bactéria contra os efeitos antibacterianos dos medicamentos.
Contudo, o modelo de dentina em bloco é tecnicamente exigente e requer tempo, e permite o
estudo de apenas aqueles microorganismos que colonizam os tilbulos dentindrios em um
tempo razoável. Além disso, não é otimamente adequado para o estudo da inativação dos
medicamentos. Portanto, um novo método que utiliza dentina radicular de dentes extraídos
esmagados a pó com um tamanho de partícula pequeno foi desenvolvido (HAAPASALO et
al., 2000). Experimentos usando o modelo de pó de dentina e E. faecalis como organismos
teste mostraram que o pó de dentina inibiu totalmente a atividade antibacteriana da solução de
hidróxido de cálcio saturada. Da mesma forma, de 0,2 a 0,4% de iodeto de potássio perdeu
sua atividade contra E. faecalis na presença de pó de dentina (HAAPASALO et al., 2000). A
atividade de 0,05% de clorexidina e de 1% de Na0C1 foi retardada, mas não totalmente
abolida. Estudos adicionais mostraram uma inibição variável de diferentes medicamentos
intracanal pelo pó de dentina, albumina sérica bovina, hidroxiapatita e matriz de dentina
(coldgeno). Interessantemente, células microbianas de E. faecalis eliminadas pelo calor e C.
albicans foram também potentes inibidores dos desinfetantes intracanais (PORTENIER et al.,

2001; PORTENIER et al., 2002).
Os novos resultados relacionados com a inibição da atividade antibacteriana de
soluções irrigadoras e de desinfetantes usados localmente por substancias presentes no canal
radicular necrótico, facilitam demasiadamente nosso entendimento dos efeitos in vivo de
medicamentos endodOnticos. Como os estudos também têm mostrado que vários
medicamentos são inibidos/inativados diferentemente pelas substâncias, é possível que no
futuro um coquetel de desinfetantes locais seja utilizado para otimizar a desinfecção do canal.

2.4.5.4.8 Suscetibilidade de enterococos orais a antibióticos
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Antibióticos não são considerados parte da rotina do tratamento endodõntico. Apenas
em casos com indicações gerais para uso de antibióticos eles deveriam ser prescritos
(FOUAD, 2002). Além do que, o efeito de antibióticos sistêmicos contra bactérias residentes

no sistema de canais radiculares é supostamente pobre. Alem disso,o E. faecalis não tem sido
reportado em infecções endodemticas severas. Em Endodontia, sob o ponto de vista clinico, a
suscetibilidade do Enterococcus aos antibióticos pode não ser de maior importância. Todavia,
como os enterococos são causa comum de endocardite bacteriana, a suscetibilidade antibiótica
de enterococos endodiinticos é de interesse.
Enterococos são naturalmente resistentes a nitroimidazol, que são ativos apenas contra

bactérias anaeróbicas obrigatórias. 0 efeito da clindamicina contra enterococos também é
pobre, como demonstrado por Murray (1990), Nord e Kager (1983). Muito pouco é publicado
sobre a suscetibilidade de enterococo oral ou endodemtico a antibióticos, e o número de cepas
estudadas tem sido relativamente pequeno (DAHLÉN et al., 2000; SEDGLEY, LENNAN,
CLEWELL, 2004). Até agora, nenhuma cepa vancomicina-resistente tem sido relatada em
infecções endodõnticas, enquanto resultados com outros antibióticos, como ampicilina e
benzilpenicilina, tem sido variáveis. Molander e Dahlén (2003) relataram um bom efeito antienterocócico in vivo de uma mistura de hidróxido de cálcio e eritromicina usada localmente,

visto que Enterococcus sp. foi eliminado de 26 dos 27 canais radiculares durante o
tratamento. Entretanto, a combinação do medicamento teve um efeito bastante pobre contra
outras bactérias presentes nos canais.

2.4.5.4.9 Erradicação de E. faecalis de canais infectados in vivo

Dados clínicos muito escassos são disponíveis sobre o efeito de desinfetantes
endodtinticos usados localmente sobre enterococcus. Entretanto, parece que E. faecalis é a

espécie bacteriana mais resistente ao preparo químico-mecânico, incluindo instrumentação e
irrigação com EDTA e Na0C1 (GOMES, LILLEY, DRUCKER, 1996; MOLANDER, REIT,
DAHLÉN, 1998; PECIULIENE et al, 2001; SUNDQVIST, FIGDOR, 1998), e sua proporção

relativa na flora pós-debridamento é maior do que inicialmente. Números crescentes de
algumas outras espécies microbianas incomuns a periodontite apical primária, como leveduras
e bacilos entéricos Gram-negativos, também têm sido relatado em dentes com periodontite
apical pós-tratamento (MOLANDER et al., 1998; NAIR et al, 2001; PECIULIENE et al.,
2001; SIREN et al, 1997; WALTIMO etal., 1997).
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Peciuliene et al. (2001) mostraram que o preparo químico-mecânico de rotina com
5,25% de Na0C1 previsivelmente não eliminou o E. faecalis do canal radicular. Entretanto, o
mesmo estudo demonstrou que a irrigação por 5 min de 2 a 4% IIP após o preparo químicomecânico erradicou E. faecalis de 4 dos 5 dentes. Molander, Reit e Dahlén (1999)
demonstraram que E. faecalis poderiam sobreviver em canais radiculares preparados mesmo

após extensos períodos de curativo com iodo iodeto de potássio e hidróxido de cálcio.
Embora exista uma resistência bem-documentada contra vários medicamentos, a
ocorrência de E. faecalis em canais radiculares infectados não parece estar associada com o
uso prévio de certos medicamentos ou materiais de preenchimento como o hidróxido de cálcio

(PECIULIENE et al., 2001; SIREN et al., 1997). 0 ambiente ecológico no canal obturado é
exigente, e apenas aqueles micróbios que podem se ajustar a estas condições tem a
possibilidade de se estabelecer no canal.
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3 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura analisada é possível concluir que: 1) E. faecalis faz parte da
flora normal humana e é um importante patógeno nas infecções oportunistas em humanos.
ecologicamente tolerante e tem a habilidade de sobreviver sob ou em condições adversas; 2)
em Endodontia, E. faecalis está raramente presente em periodontite apical primária, mas é o
microorganismo dominante em dentes obturados apresentando periodontite apical póstratamento. É comumente isolado do canal radicular em cultura pura, mas também pode ser
encontrado combinado com outras bactérias ou leveduras; 3) quando em infecções mistas, E.

faecalis é tipicamente o isolado dominante. Enquanto não existe dúvida sobre a

patogenicidade de E. faecalis em infecções endodõnticas, ele aparenta estar raramente
associado a infecções agudas e exacerbações; 4) a erradicação de E. faecalis do canal

radicular permanece desafiadora, com clorexidina e combinações de desinfetantes
constituindo-se algumas promessas. Muito poucos estudos, se algum têm focado sobre o
impacto do E. faecalis no resultado do tratamento endodõntico; portanto, a resposta a esta

questão permanece obscura.
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