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Porque os nossos cães também merecem ter um sorriso saudável. 
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Resumo 
 

A doença periodontal é a condição clínica mais frequentemente encontrada em 

animais de companhia. Afeta maioritariamente cães com idades compreendidas a 

partir dos 2 e 3 anos, estando mais predispostos os cães de raças de porte pequeno. De 

etiologia bacteriana, a doença inicia-se após a colonização inicial por bactérias Gram 

positivas que proporcionam as condições ideais à colonização por bactérias Gram 

negativas, conduzindo à formação de um complexo biofilme-bacteriano, ao qual o 

hospedeiro reage. Muitas vezes as lesões são reconhecidas pelos proprietários num 

estadio avançado no qual as alterações presentes podem já ser irreversíveis. Existem 

no mercado alguns produtos de higiene oral canina que permitem a profilaxia da 

mesma. Atualmente o esforço da investigação visa encontrar alternativas fiáveis e 

com o mínimo risco possível para as estratégias de prevenção e de tratamento a 

aplicar a esta doença. 

O mirtilo (Vaccinium corymbosum) pertence à classe dos frutos vermelhos sendo 

extremamente rico em flavonóides e ácidos fenólicos que atuam como antioxidantes. 

Neste trabalho de investigação utilizamos um macerado de Vaccinium corymbosum 

por forma a testar a sensibilidade a este fruto de dez amostras de biofilme colhidas a 

partir de dez cães, numa amostragem de conveniência a este fruto. Para a sua 

realização foi utilizado o método de concentração mínima inibitória com recurso à 

resazurina como indicador de crescimento ou de inibição bacteriana. 

Os nossos resultados evidenciam uma grande capacidade bacteriostática deste 

macerado relativamente às bactérias presentes no biofilme da cavidade oral do cão 

tendo-se verificado também algum grau de potencial bactericida. 

Os resultados foram bastante promissores em termos de potencial bacteriostático e 

bactericida, devendo ser complementados com mais estudos de investigação nesta 

área, já que existe razão para acreditar que os mesmos nos trarão resultados 

satisfatórios.  

 

Palavras-chave: doença periodontal, cão, complexo biofilme-bacteriano, mirtilo 

(Vaccinium corymbosum) 
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Abstract 
	  
Periodontal disease is one of the most common clinical condition seen in small animal 

practice. It affects dogs as early as 2-3 years old, being more predisposed to affect small 

breed dogs. Periodontal disease is caused by a bacteria biofilm. The colonization of 

Gram-positive bacteria creates an appropriate atmosphere for the Gram-negative 

bacteria which contributes to a biofilm-bacteria complex formation to which host 

responds. From this moment on, the lesions become visible to the owners. In the most 

of the cases, the appropriate treatment begins, although due to the advanced stage of 

the disease, the changes present are irreversible. Nowadays, there are some oral 

hygiene’s product available at market, however they are not enough to fight against 

this problem. Thus, there are a strong need of searching new ways to fight against the 

disease. 

The blueberry (Vaccinium corymbosum) is a red fruit extremely rich in flavonoids and 

phenolic acid that act as an antioxidant.  

In this research a Vaccinium Corymbosum macerated was used in order to test the 

sensitivity of ten samples of biofilm collected from ten different dogs through a 

convenience sample. For that, it was used the minimum inhibitory concentration 

method with resazurin as an indicator of bacterial growth or inhibitor. 

The results show a large bacteriostatic capacity of this macerated regarding the 

bacteria biofilm presents in dog oral cavity. Additionally, the results show some 

degree of bactericidal potential.  

The results were very promising in terms of bacteriostatic and bactericidal potential 

and for that reason some future work in this field should be considered. 

 

Key words: Periodontal disease, dog, biofilm-bacteria complex, blueberry (Vaccinium 

corymbosum) 
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1. INTRODUÇÃO 
	  
1.1. Fórmula dentária do cão 
 

Os cães nascem edêntulos irrompendo os dentes decíduos, num total de 28 entre a 3ª e 

a 6ª semana de vida, constituindo assim a primeira dentição da qual fazem parte as 

respetivas peças dentárias, 12 incisivos, 4 caninos e pré-molares. Por volta da 12ª 

semana e até à 16ª começam a erupcionar os incisivos e os caninos definitivos e a 

partir da 16ª até à 20ª semana aparecem os pré-molares e molares definitivos [1]. 

Assim sendo a fórmula dentária definitiva da espécie canina consiste em 42 dentes 

dos quais: 12 incisivos, 4 caninos, 16 pré-molares e 10 molares, como se pode 

observar na figura 1 [2]. Também na figura 2 podemos observar uma representação 

gráfica da boca do cão através do sistema modificado de Triadan. 

Figura 1. – Fórmula dentária definitiva da espécie canina (Fonte: adaptado de [3]) 
 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. – Sistema modificado de Triadan da espécie canina	  (Fonte: adaptado de [4])	  
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1.1.1.Estrutura anatómica do dente braquiodonte 
Por dentes entendem-se as estruturas localizadas nos alvéolos das estruturas ósseas, 

tanto na maxila como na mandíbula [1]. Um dente anatomicamente completo é 

formado por coroa e raíz. A coroa designa a parte do dente acima do colo dentário e 

está recoberta por esmalte. A raíz situa-se abaixo do colo e está recoberta por 

cemento, sendo que esta pode ser classificada em uni, bi ou trirradiculada [5]. A união 

entre estas duas estruturas designa-se por colo dentário onde por sua vez se insere a 

gengiva [3]. 

Assim sendo, o dente é formado na sua maioria por dentina [1] que é comum à coroa, 

onde se situa sob o esmalte, e à raiz onde se situa sob o cemento. O esmalte é 

responsável pela cobertura da coroa dentária e devido à sua composição 

extremamente rica em hidroxiapatite de cálcio (95%) juntamente com água (4%) e 

matéria inorgânica que compõe sua matriz (1%) constitui o tecido mais mineralizado 

e duro do organismo [6,7]. O esmalte não apresenta qualquer suprimento sanguíneo e 

nervoso não apresentando também capacidade de regeneração. É na junção entre este 

e o cemento (cemento-esmalte) que se insere o colo dentário.  

A dentina é a porção que limita a cavidade pulpar isto é, uma estrutura que tem uma 

parte mais dilatada correspondente à coroa que se chama câmara pulpar e outra 

porção mais estreita correspondente à raíz que se designa por canal pulpar [6]. 

Ainda relativamente à dentina existem três tipos respetivamente, dentina primária, 

secundária e terciária. A primeira existe a partir da primeira dentição até à completa 

formação radicular isto é, já com a presença da dentição definitiva. Com o 

envelhecimento do animal esta dentina vai ficando sobreposta pela secundária de 

forma a que há um estreitamento do canal pulpar, sendo que a terciária é considerada 

reparadora pelo que só é formada pelos odontoblastos, em casos de desgaste dentário 

ou traumatismos, como resposta aos mesmos [6]. 

A cavidade pulpar contém a polpa dentária que consiste em tecido conjuntivo rico em 

vasos sanguíneos e linfáticos, fibras nervosas e células especializadas chamadas 

odontoblastos que são responsáveis pela produção contínua de dentina durante toda a 

vida do animal [1, 7, 8]. 

A polpa dentária para além das funções acima descritas possui ainda funções de 

nutrição e de sensibilidade já que é também considerada uma estrutura sensitiva do 
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dente, pois os prolongamentos dos odontoblastos projetam-se no interior dos canais 

da dentina. 

O cemento constitui uma fina camada de tecido conjuntivo avascular onde as fibras 

periodontais se inserem [1]. O seu principal interesse passa por ser responsável pela 

sustentação do dente estando incumbido dos processos de reabsorção e reparação, 

mesmo que de forma mais lenta do que o respetivo osso [9]. 

Este apesar de ser também uma parte anatómica do dente é considerado parte 

funcional do periodonto já que neste penetram as fibras de colagénio do ligamento 

periodontal, possibilitando a retenção da raiz no alvéolo [1]. 

Também o cemento possui duas porções: o cemento primário ou acelular e o cemento 

secundário ou celular. Respetivamente, o primário garante a fixação dos dentes e o 

secundário possibilita a movimentação dos dentes, e a capacidade de adaptação 

perante agressões ou desgaste [9]. 

Na figura 3 encontram-se representada a localização de algumas das estruturas 

anteriormente mencionadas. 

 

	   	   	   	   	  
Figura 3. – Estruturas do dente braquiodonte; 1) Coroa; 2) Raiz; 3) Esmalte; 4) Dentina; 5) Polpa 

dentária. (Fonte: adaptado de [4]) 
 
 

1.1.2. Estruturas do periodonto 

As peças dentárias em si são sustentadas pelo periodonto que inclui tecidos como a 

gengiva, o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar (figura nº 3) [10]. Estes 

constituem um sistema funcional que permite a articulação do dente com o osso, tanto 

da maxila como da mandíbula, sendo que esta propriedade permite a manutenção da 

integridade dos mesmos, pois promove o amortecimento do impacto produzido pelos 

alimentos na peça dentária, durante a mastigação [7,11]. 

A gengiva é considerada a primeira linha de defesa contra a doença periodontal já que 

cobre e protege o osso subjacente das agressões. [1]. Esta é formada essencialmente 

por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, sendo que este é uma 

extensão da mucosa oral que se conecta ao processo alveolar do osso através da 

lâmina própria subjacente do tecido conjuntivo terminando no colo do dente [12]. 

1	   2	   4	   5	  3	  
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A gengiva é firme, resistente e encontra-se fortemente ligada ao periósteo do osso 

alveolar e é protegida por uma membrana mucosa pouco sensível e sem qualquer 

glândula presente. A sua coloração num animal saudável é rosada com alguns sinais 

de pigmentação característicos em algumas raças e é brilhante, sendo que, qualquer 

alteração tanto na sua pigmentação como no seu brilho podem ser indicativos de 

processos patológicos [1]. 

A gengiva fixa-se ao dente por um epitélio denominado juncional que é muito 

permeável [13]. Anatomicamente esta divide-se nas porções: aderida, livre e 

interdentária [14]. A porção da gengiva aderida é a parte fortemente aderida ao 

periósteo e é firme, estendendo-se desde a linha mucogengival até à junção amelo-

cementária correspondente ao local onde o esmalte e o cemento se unem na parte 

cervical do dente. 

A porção da gengiva livre chamada também de marginal designa o bordo terminal 

desta ao redor dos dentes.  

Entre o dente e a gengiva livre encontra-se uma concavidade denominada por sulco 

gengival que vai desde o ponto de inserção da gengiva no dente até à margem livre da 

mesma. O fundo deste sulco gengival é formado pela região mais coronal do epitélio 

juncional que se liga aos dentes por via de hemidesmossomas [5,7,15]. 

O sulco gengival é formado por um epitélio semelhante à porção aderida da gengiva 

diferindo apenas por não ser queratinizado [13]. Neste caso, este epitélio funciona 

como uma membrana semipermeável permitindo a passagem de fluídos o que, de 

igual forma, permite a passagem de bactérias e células inflamatórias provenientes da 

corrente sanguínea e respetivos tecidos É neste local onde há a acumulação do fluído 

crevicular que funciona como um protetor contra agressões devido à constituição 

celular e enzimática [5].  

Este sulco gengival apresenta uma profundidade que pode variar, fisiologicamente, 

entre 1 e 3 mm. 

A porção interdentária formada por tecido gengival e localizada entre os dentes tem 

como principal função o impedimento da acumulação de detritos alimentares entre 

estes [5]. 

O ligamento periodontal situa-se entre o osso alveolar e o cemento, e faz parte da 

articulação específica entre os dentes e os respetivos alvéolos que se denomina por 

gonfose [1,5]. É constituído por um tecido conjuntivo denso especializado muito 

vascularizado formado por vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, fibras de colagénio 
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(de Sharpey) e elásticas e numerosas células tais como osteoblastos, osteoclastos, 

fibroblastos, macrófagos, cementoblastos, células mesenquimatosas indiferenciadas e 

células de restos epiteliais de Malassez [5,9]. 

O ligamento periodontal funciona também como um recetor sensitivo que atua como 

um proprioceptor essencial no correto posicionamento dos ossos mandibular e 

maxilar durante o processo de mastigação [16]. A sua síntese e reabsorção ocorre por 

ação dos fibroblastos que são também responsáveis pela remodelação do colagénio e, 

assim sendo, qualquer alteração no seu desempenho conduz a uma perda do tecido de 

sustentação do dente na medida em que há falha na formação do ligamento 

periodontal [9,16]. 

Outro constituinte do periodonto é osso o alveolar [13]. Este é uma estrutura 

dependente do dente, isto é, desenvolve-se aquando da erupção dos dentes, e é 

também reabsorvido durante a esfoliação dentária. É formado por quatro camadas 

sendo estas: periósteo, osso compacto, osso trabecular e o osso alveolar também 

chamado de membrana cribiforme, sendo esta última camada fator de distinção de 

outros ossos. O osso alveolar delimita os processos alveolares, local este, onde se 

inserem as raízes dos dentes e há passagem de vasos sanguíneos, linfáticos e ainda a 

inserção de feixes de colagénio do ligamento periodontal. Este está em constante 

dinâmica uma vez que responde a estímulos sistémicos através da reabsorção e 

remodelação óssea e apesar da permanente modificação a sua estrutura mantém-se 

idêntica durante toda a vida do animal [16]. 

À radiografia, o osso alveolar aparece como uma estrutura radiopaca sendo mais 

denso que o osso trabecular. Na mesma apresenta uma linha característica, ainda mais 

radiopaca que delimita o dente, denominada por lamina dura a qual é constituinte do 

processo alveolar onde os feixes do ligamento periodontal se inserem e ligam [9]. 

 

1.2. Doença Periodontal 
	  
1.2.1. Características gerais 
A doença periodontal define-se como a doença que afeta o periodonto, órgão que 

inclui todos os tecidos de sustentação do dente [17]. 

A doença periodontal é a condição patológica mais frequente na clínica de animais de 

companhia, afetando na grande maioria animais adultos das espécies canina e felina, 
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sendo a sua prevalência maior a partir dos 3 anos de idade, podendo atingir os 85% 

[18]. 

A doença periodontal deve-se à acumulação do biofilme-placa bacteriana (figura nº 4) 

que conduz à destruição do periodonto, exacerbada pela precipitação nesta do 

carbonato e do fosfato de cálcio, que provêm da saliva, o que leva à formação do 

cálculo dentário que, muitas vezes, é incorretamente chamado de tártaro [2]. 

A importância do cálculo dentário deve-se à sua superfície rugosa onde a placa 

bacteriana se insere perfeitamente [13] e, é quando esta associação acontece, que se 

desenvolve a doença periodontal uma vez que, por si só, o cálculo dentário não é 

capaz de induzir a doença [2]. 
O cálculo dentário nos cães é resultado da mistura entre pequenas quantidades de 

apatite e calcite ao contrário do que acontece nos humanos em que é 

predominantemente rico em apatite [16]. 

O cálculo supragengival tem uma apresentação volumosa, quebradiça, com uma 

coloração cinzenta acastanhada e é de fácil remoção. Já o cálculo subgengival, que 

atinge as raízes dos dentes, é tipicamente muito escuro, como resultado da 

incorporação de pigmentos de ferro através da catabolização da hemoglobina por 

parte do metabolismo das bactérias anaeróbias [3,19]. 

A acumulação do cálculo dentário é favorecida pela existência de um pH aumentado, 

o que justifica a maior predisposição dos cães relativamente aos humanos, uma vez 

que estes possuem um pH oral entre 7,5 e 9,0 [7]. 

No cão a localização preferencial do cálculo dentário é a região da maxila, sendo que, 

o 4º pré-molar e o 1º molar são os dentes mais frequentemente afetados, o que se 

justifica, pela sua proximidade às glândulas zigomáticas e parótidas [2]. Apesar de a 

doença periodontal não ser definida como uma doença contínua e progressiva visto 

que existem períodos de latência e de atividade, enquanto não exista uma ação contra 

a mesma, esta apesar de se iniciar frequentemente nos dentes acima referidos vai 

progredindo para os restantes [20]. 

 
 
 

Figura 4. – Esquema representativo das fases de 
acumulação da placa bacteriana. A) Adesão de Gram 

positivas e cocos. B) Proliferação celular e produção de 
exotoxinas e polissacarídeos. C) Adesão de Gram 
negativas. D) Maturação da placa com aumento da 

biodiversidade entre bactérias (Retirado de: [a]) 
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1.2.2. Fatores de risco  
Algumas condições apresentam-se como fatores de risco ou predisponentes que levam 

ao desenvolvimento e consequente deposição do biofilme [12,21]: 
• Animais de pequeno porte pois estes possuem dentes mais frequentemente 

justapostos devido à pequena dimensão da mandíbula; 

• Animais adultos a idosos; 

• Dietas moles pois dispensam a abrasão o que permite a acumulação rápida de 

placa bacteriana e de cálculo; 

• Animais imunodeprimidos ou com alterações na resposta imunitária. 

 

1.2.3.Fisiopatologia 
Quando não ocorre uma correta higiene da cavidade oral, a microbiota da cavidade 

oral, reunida num biofilme, que se acumula na superfície do dente e, 

consequentemente nos espaços adjacentes da gengiva, induz uma resposta 

imunológica inflamatória por parte do hospedeiro, o que causa a destruição dos 

tecidos do periodonto, isto é a doença periodontal, levando a uma eventual perda da 

inserção do respetivo dente [22]. Assim sendo, a doença é o resultado entre o 

equilíbrio das defesas do animal e a patogenicidade das bactérias que confina a sua 

progressão, bem como o grau de inflamação e respetivas lesões associadas [23]. 

Numa primeira fase ocorre deposição supragengival deste biofilme (acima da linha da 

gengiva) formado, essencialmente, por bactérias Gram positivas sem qualquer 

mobilidade [2,12]. 

As bactérias presentes neste biofilme produzem enzimas como a hialuronidase, que 

promove a permeabilidade dos tecidos; a colagenase, que elimina o tecido conjuntivo; 

a protease, que destrói a membrana celular; e a fosfolipase, que através da ação de 

prostaglandinas, promove a reabsorção óssea e, exotoxinas como, leucotoxinas que, 

participam no processo de necrose e apoptose de leucócitos [13]. 

Após este ciclo inicia-se a produção de endotoxinas que comandam a destruição das 

células gengivais pelas suas propriedades citotóxicas e, também, por ativarem o 

complemento, o que por sua vez, conduz à ativação dos osteoclastos que reabsorvem 

o osso [3,12,13]. 

No sulco gengival, como resultado da inflamação, ocorre um aumento da 

permeabilidade vascular em que há, de início, um infiltração de neutrófilos seguida da 
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chegada de macrófagos e de linfócitos, sendo que é nesta fase, que surge o estado 

clínico chamado de gengivite [24]. 

Nesta fase de doença há libertação de mediadores inflamatórios, respetivamente, a 

interleucina 1, o fator de necrose tumoral e a prostaglandina E [12,24]. Duas das 

ações de relevo destes mediadores na doença periodontal são a estimulação dos 

osteoclastos e a diminuição da libertação e atividade dos osteoblastos conduzindo a 

uma reabsorção óssea sem compensação de renovação óssea. Para além disto, estes 

mediadores inflamatórios induzem a libertação de metaloproteínas que são 

responsáveis pela destruição do ligamento periodontal [24,25]. 

Quando existe a destruição do epitélio juncional dá-se a sua migração apical e 

consequente formação de bolsas periodontais, que se diferenciam dos sulcos devido à 

sua profundidade, isto é, um sulco pode variar entre 1-3mm, enquanto que as bolsas 

periodontais apresentam sempre mais de 3 mm de profundidade [26]. O epitélio não 

queratinizado é responsável pela primeira resposta sinalizando as bactérias e, ativando 

o sistema imunitário pela chamada de células inflamatórias [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.- Algumas das fases de progressão da doença periodontal. A) Periodonto saudável. B) 

Gengivite. C) Periodontite incipiente em que há início da perda de tecido periodontal. D) Periodontite 
moderada em que a perda de tecido é mais acentuada e há sinais de cianose na gengiva. (Retirado de 

[a]) 
 
 
Uma doença de etiologia infecciosa respeita os Postulados de Koch, isto é, o agente 

patológico deverá estar presente em caso de doença. Este mesmo agente tem que ser 

isolado e, por conseguinte, ter capacidade de crescimento in vitro. A partir desse 

momento, o agente deverá ser capaz de se reproduzir e, em seguida, ao ser inoculado 

num hospedeiro suscetível, causar doença. Após este processo, o mesmo agente, 
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deverá ser recuperado a partir de uma colheita desse mesmo hospedeiro, e ainda 

manter a capacidade de desenvolver sinais de doença [12]. 

Neste caso, ainda que se esteja a abordar uma patologia iminentemente infecciosa, 

como o biofilme formado tem na sua composição uma enorme variedade de 

microrganismos, esta teoria não se aplica, ao contrário da maioria das doenças 

infecciosas encontradas em animais de companhia [12,27,28]. Assim sendo, no caso 

da doença periodontal, é usual mencionar os Postulados de Socransky que, são 

também associados à periodontologia humana [29]. Os princípios associados a estes 

postulados indicam que o agente causador da doença deve ser encontrado em maior 

número nos locais de lesão ativa, e que, a sua eliminação põe fim à progressão da 

doença. Neste caso, a resposta humoral ou celular do animal é que determina a 

progressão da doença aliada ao grau de patogenicidade dos microrganismos presentes 

[12,27]. 

 

1.2.4. Etiologia 
O principal agente etiológico comprovado da doença periodontal é a placa bacteriana 

[29]. 

A placa bacteriana define-se como uma entidade estrutural e específica ainda que 

fortemente variável que resulta da colonização e crescimento de microrganismos sob 

a superfície dos dentes e respetivos tecidos moles adjacentes. É constituída por uma 

comunidade de microrganismos organizados num biofilme embebidos por uma matriz 

orgânica formada por uma película aderida por diversas células descamativas, 

leucócitos, glicoproteínas, substrato alimentar e minerais [12,30]. 

O facto das bactérias da cavidade oral se organizarem em biofilme faz com que não 

exista um equilíbrio, visto que, estas se encontram em várias colónias de forma a 

criarem uma matriz extracelular que lhes permite um circuito ‘fechado’ para troca de 

nutrientes, enzimas, metabolitos e também oxigénio. Estes sinais químicos trocados 

entre as bactérias permitem a produção de enzimas e proteínas potencialmente 

nocivas, tornando-as mais resistentes a antissépticos e antibióticos [21]. Esta 

evidência explica a necessidade que existe em desorganizá-la de forma a impedir a 

sua acumulação na superfície dentária [15]. 

Inicialmente, a microbiota presente no fluido oral é composta por bactérias Gram 

positivas, imóveis, aeróbias facultativas, cocos que ficam aderidos à película dentária 
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dado início à sua colonização. As colónias resultantes deste processo formam uma 

superfície rugosa ideal para as que se vão formar em forma de bastonete, isto é, os 

bacilos [12,29]. 

Nesta primeira fase, todas estas bactérias formam um ambiente aeróbio e na maioria 

das vezes não há qualquer evidência por parte dos proprietários para que iniciem 

alguma estratégia terapêutica. Assim sendo, a ausência de higiene oral nesta etapa 

leva a que este biofilme cresça de uma forma complexa começando a espessar e em 

apenas 24 horas na parede vascularizada mais próxima deste foco, já existam as 

características ideais de um meio anaeróbio que é fundamental para o suporte de 

microrganismos anaeróbios e microaerófilos (microrganismos que crescem em 

condições mínimas de oxigénio, não conseguindo multiplicar-se em atmosferas com 

elevadas concentrações de oxigénio) [12,13]. 

Todo este processo é o estímulo para a instalação da fase de gengivite. À medida que 

esta fase progride, a placa bacteriana também progride de maneira a que as bactérias 

Gram negativas também se possam desenvolver, sendo estas as responsáveis pela 

destruição do ligamento periodontal [31]. 

Já foram realizados vários estudos com a finalidade de se conseguir definir a 

composição microbiológica do biofilme responsável pela doença periodontal e, ainda 

que, não haja um consenso que defina exatamente que bactérias estão presentes sabe-

se, também por analogia com a periodontologia humana, que existem alguns 

microrganismos presentes com maior expressão e que são impulsionadores da mesma. 

Inicialmente a incidência de bactérias aeróbias é superior, sendo que, num animal 

doente a incidência de bactérias anaeróbias é de 95%, enquanto que, num animal 

saudável é de cerca de 25% [11]. 

Através de amostras colhidas da cavidade oral de cães foram isoladas várias bactérias 

que foram agrupadas de acordo com as suas necessidades atmosféricas [12,13,29,32-

34]: 

1. Anaeróbias: Actinomyces bovis, Actinomyces hordeovulneris, Actinomyces meyeri, 

Actinomyces odontolyticus, Actinomyces viscosus, Bacteroides sensu lato, 

Bifidobacterium spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., 

Lactobacillus spp., Peptostreptococcus sensu lato, Propionibacterium spp., 

Veillonella spp. e algumas espiroquetas indiferenciadas. 

2. Aeróbias e anaeróbias facultativas: Acinetobacter spp., Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Alcaligenes spp., Bacillus spp., Bergeyella zoohelcum, 
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Capnocytophaga canimorsus, Capnocytophaga cynodegmi, Corynebacterium spp., 

Enterobacter spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Micrococcus sensu lato, Moraxella canis, Mycoplasma spp., Neisseria animaloris, 

Neisseria weaveri, Neisseria zoodegmatis, Pasteurella canis, Pasteurella dagmatis, 

Pasteurella multocida subsp. multocida, Pasteurella multocida subsp. séptica, 

Pasteurella stomatis, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus coagulase 

negativo, Staphylococcus coagulase positivo, Streptococcus spp. alfa-hemolítico, 

Streptococcus spp. beta-hemolítico (Streptococcus canis), Streptococcus não 

hemolítico.  

Ainda que estes microrganismos sejam encontrados na cavidade oral, a sua presença 

por si só não é indicativa de lesão ou mesmo de doença pois, nem todos, têm 

capacidade patogénica pois coabitam no ambiente normal da cavidade oral do cão. 

Só quando se criam as condições já descritas anteriormente ótimas para a colonização 

é que algumas destas apresentam capacidade nociva o que, aliado à ausência ou 

debilidade do sistema imunitário do animal, conduzem às lesões características da 

doença periodontal [12]. 

 

1.2.4.1. Bactérias Gram positivas: 

As primeiras bactérias a colonizar pertencem ao género Actinomyces (Actinomyces 

viscosus) e Streptococcus (p.e. Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis) sendo 

que apresentam uma grande capacidade de aderência que permitem a posteriori a 

colonização de outras bactérias. Na maioria das bactérias a capacidade de ligação 

revela-se fraca e, é na maior parte das vezes, reversível tanto a nível hidrofóbico 

como electroestático. No entanto, estes géneros bacterianos apresentam recetores à 

sua superfície que ultrapassam as dificuldades apresentadas pela maioria das outras. 

Após este processo de colonização inicial ainda existem outras Gram positivas que se 

dão por colonizadoras tardias que iniciam o desenvolvimento deste biofilme [32]. 

 

1.2.4.2. Bactérias Gram negativas: 
Estas designam o grupo de bactérias que se colonizam em que se incluem: 

Capnocytophaga spp., Fusobacterium nucleatum e Prevotella intermedia.  

Por último, surge a colonização de outros microrganismos que se caracterizam por 

serem os mais nocivos no caso da doença periodontal e, os responsáveis pelas lesões 
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visíveis, respetivamente, bactérias pertencentes aos géneros: Campylobacter spp., 

Eikenella spp., Porphyromona spp. e Treponema spp. [32]. 

	  

	  
Figura 6. – Esquema hipotético da formação do biofilme (Adaptado de: [2]) 

 

1.2.5. Apresentação clínica 
Normalmente, nos primeiros estadios da doença é difícil para os proprietários 

perceberem a existência de alterações pois estas são discretas e, quando o animal vem 

à consulta, já se está então perante um estadio avançado de evolução da mesma [35]. 

Um cão com doença periodontal apresenta geralmente um quadro que inclui halitose, 

placa e cálculo dentário, gengivite com hemorragia gengival após sondagem ou de 

forma espontânea, úlceras gengivais e, recessão com exposição da raíz dentária ou 

hiperplasia gengival, presença de bolsas periodontais e, consequente exposição da 

furca, mobilidade dentária e esfoliação dentária [36]. 

Para uma melhor avaliação da progressão da doença torna-se obrigatório um exame 

radiográfico por forma a avaliar as estruturas ósseas, dentárias e periodontais. 

Com a finalidade de adquirir imagens com uma ótima qualidade este exame deve ser 

realizado com o animal sedado e, são preferenciais as técnicas intraorais com película 

sem ecrã, às técnicas extraorais [37]. 

Assim sendo, a imagem característica (figuras nº 7 e 8) de um animal com doença 

periodontal é [21]: 

1. Arredondamento da margem alveolar. 

2. Descontinuidade da lâmina dura. 

3. Alargamento do espaço periodontal. 
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4. Desaparecimento progressivo do osso alveolar. Esta perda óssea pode ser 

horizontal, quando paralela ao plano inclinado e normalmente pode afetar 

vários dentes, ou vertical, quando acontece ao longo de qualquer raíz numa 

direção oblíqua e de forma localizada.  

5. Exposição da furca. Quando o osso entre as raízes dos dentes polirradiculados 

é afetado o envolvimento da furca é visto ao exame radiográfico como uma 

perda de densidade óssea nessa zona. Quando existe exposição da furca 

visualiza-se uma zona radiotransparente no local. 

6. Reabsorção da raíz. É visualizada como uma zona de irregularidades 

radiotransparentes na superfície da mesma [38]. 

7. A presença de fraturas mandibulares ou maxilares também pode ser 

evidenciada como está exemplificado na figura nº 9 [39]. 

 
Figura 7. (à esquerda): Radiografia intra-oral ao 2º PM de um cão; que indica uma perda óssea 

assinalada pela seta vermelha. (Fonte: adaptado de [c]). Figura 8. (à direita): Radiografia intra-oral ao 
2º e 3º PM de um cão; que indica perda de óssea marcada. (Fonte: adaptado de [c]). Em ambas as 

figuras é possível visualizar zonas radiotransparentes que são indicativas da exposição da furca mais 
evidentes na figura nº8. Para além disso, é possível visualizar-mos zonas de reabsorção da raiz. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 9. – Radiografia intra-oral à mandíbula de um cão; indica presença de fratura mandibular. 
(Fonte: adaptado de [d]) 

 



	   14	  

1.2.6. Estadios da doença 
A doença periodontal apresenta duas condições clínicas que se agrupam nos estadios 

a seguir apresentados ao longo deste tópico. 

	  
1.2.6.1. Estadio 1: Gengivite  
Manifesta-se como um quadro de inflamação da porção livre da gengiva, como 

demonstrado na figura nº 10. Quando esta inflamação progride conduz ao 

aparecimento de edema ou hemorragia após a sondagem por parte do médico 

veterinário. A gengivite em estado avançado é limitada ao epitélio e tecido conjuntivo 

da gengiva. Neste estadio ainda não existe mobilidade dentária ou perda de adesão. 

Esta situação é ainda passível de reversão com uma adequada terapia e com uma boa 

higienização oral, pelo que, é essencial uma boa sensibilização do proprietário para 

que tal ocorra [10,12,16,36]. 

Nesta fase ainda existe um sulco gengival cuja profundidade no caso do cão não 

deverá ultrapassar os 3 mm [3]. 

 

1.2.6.2. Estadio 2: Periodontite precoce 
Manifesta-se quando ocorre uma migração apical do epitélio juncional resultando 

num aprofundamento do sulco gengival fisiológico e originando um sulco profundo 

designado por bolsa periodontal que nesta fase pode perfazer entre 3 a 5 mm [3]. 

Neste estadio, que é representado na figura 11, pode também ser notado apenas algum 

grau de recessão gengival, no entanto, pode já ocorrer cerca de 25% de perda de 

adesão e algum grau de envolvimento da furca (F0 ou F1 que representa a lesão dos 

tecidos moles ao nível da furca com destruição óssea inicial) [10]. Normalmente ainda 

não existe mobilidade dentária [12,16,36]]. Uma imagem representativa está indicada 

na figura nº 11. 

 

1.2.6.3. Estadio 3: Periodontite moderada 
Nesta fase começa a existir alguma mobilidade dentária havendo também uma 

exposição precoce da furca de dentes polirradiculados, como demonstrado na figura 

nº 12, (F1 ou F2 que representa a lesão dos tecidos moles ao nível da furca com 

destruição óssea avançada) e um grau visível de recessão gengival. Assim sendo, 

pode ocorrer entre 25 a 50% de perda de adesão [10,12,16,36]. 
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Nesta fase as bolsas formadas podem ter entre 5 a 7 mm de profundidade [3]. 

 

1.2.6.4. Estadio 4: Periodontite avançada 

É considerado o estadio mais avançado desta doença. Manifesta-se pelo aparecimento 

marcado da exposição da furca (F2 ou F3 que é quando a sonda já atravessa toda a 

região da furca), formação de abcessos, bolsas periodontais profundas, um marcado 

grau de recessão gengival, como representado na figura nº 13, e ainda com uma forte 

mobilidade dentária podendo até, em alguns casos, existir perda de dentes. Neste 

estadio existe cerca de 50 a 75% de perda de adesão [10,12,16,36,40]. O tamanho das 

bolsas neste estadio ultrapassa os 7 mm [3]. 

	  

Figura 10. – Gengivite presente num dos cães do 
qual se colheu amostra do biofilme (fotografia 

tirada durante a fase de colheita) 

Figura 11. – 4º PM de um cão com ligeiro grau de 
recessão gengival característico de periodontite 

precoce (Fonte: [40]) 

Figura 12. – Exposição da furca num 2º PM de 
um cão verificada após sondagem (Fonte: [13]) 

Figura 13. – Presença de cálculo dentário com 
uma marcada recessão gengival (Fonte: [40]) 

 
 

1.2.7. Efeitos da doença periodontal 
A doença periodontal manifesta-se com efeitos locais, tais como, a esfoliação de 

peças dentárias como consequência da perda de inserção e da reabsorção óssea 

podendo também surgir devido a esta fístulas oronasais e fraturas mandibulares que 

são mais frequentemente encontradas em animais de pequeno porte [36]. 
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No entanto, como se trata de uma doença com carácter infecioso existem 

consequências sistémicas a partir do momento em que as bactérias presentes no 

biofilme entram na corrente sanguínea. Estão relatadas na literatura afeções em 

órgãos como o coração [41,42], fígado, olhos, pulmões e rins [43], podendo também 

ser afetadas as articulações [2]. 

 

1.2.8. Genómica da doença periodontal 
Nas últimas décadas tem vindo a ser considerada a influência da genética no 

desenvolvimento e progressão da doença periodontal, nomeadamente no controlo do 

processo inflamatório e, na possível modelação da resposta terapêutica.  

Como resultado de vários trabalhos desenvolvidos, têm sido apresentados diversos 

polimorfismos de nucleótidos simples em genes que codificam moléculas 

responsáveis pela imunorregulação, apontados como potenciais fatores de 

suscetibilidade ou de resistência para a instalação e desenvolvimento da doença. No 

que diz respeito à doença periodontal canina ainda existem muitos campos 

inexplorados, ainda que, bastantes promissores pela similaridade com a doença 

periodontal em humanos [44]. 

Os testes utilizados para este estudo passam pelo método de abordagem dos genes 

candidatos e, por métodos baseados na análise de todo o genoma como o microarrays.  

Através de uma abordagem genómica comparativa de forma a selecionar os genes 

candidatos promissores foi realizado um trabalho com o intuito de melhor caracterizar 

a doença no cão tendo em conta a sua base genética. Os genes selecionados foram: 

IL1-a, IL1-b, IL-6, IL-10 e LTF; que se consideram ter uma importância relevante na 

patogenia já que a priori foram identificados e estudados através de uma análise 

molecular com a finalidade de avaliar as suas variações genéticas [45]. 

De forma semelhante ao que acontece no Homem foi proposto que a doença 

periodontal esteja associada a uma disfunção ou produção desregulada destas 

moléculas o que pode estar na origem nas diferentes suscetibilidades individuais [44]. 

Como resultado deste trabalho foram então descritos pela primeira vez vários 

polimorfismos associados aos genes anteriormente referidos, à semelhança do que 

acontece na espécie humana.  

Como em todos os estudos existem vantagens e desvantagens associadas pelo que 

considera-se útil na medida em que a sua aplicabilidade sugere a existência de genes 
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homólogos com suscetibilidade para a doença periodontal no cão previamente 

identificados em humanos [46]. 

Ainda que não existam estudos completamente esclarecedores e conclusivos na 

abordagem genómica, a sua utilização pode ser bastante útil como orientadora da 

decisão médica e clínica no que trata os riscos individuais bem como um guia para 

decisões terapêuticas e profiláticas individualizadas. 

A pesquisa genética realizada no Homem foi numa primeira fase apenas focada no 

polimorfismo de um único nucleótido, que se considera o tipo de mutação mais 

frequentemente encontrada, do gene responsável pelas moléculas que despoletam a 

imunorregulação e, são também responsáveis pelo metabolismo associado como as 

citocinas, recetores da superfície celular, quimiocinas e enzimas [45,46]. 

As citocinas são importantes no sentido em que a gravidade da doença periodontal 

está associada à intermissão da homeostase o que é resultado final de uma infeção 

com aumento dos níveis de citocinas proinflamatórias e, à consequente diminuição do 

nível de mediadores anti-inflamatórios, o que por si só, sugere que a gravidade de 

doença está intimamente relacionada com a concentração de antagonistas de citocinas. 

Desta forma, a presença de polimorfismos associados aos genes das citocinas é um 

fator importante nesta doença [45]. 

Relativamente aos genes que foram abordados neste estudo realizado por 

Albuquerque et al, temos que [47]: 

• IL-1: funciona como fator essencial na regulação de processos agudos ou 

crónicos. No caso da doença periodontal, os seus níveis aumentados estão 

associados à maior gravidade de doença como comprovados em testes 

utilizados na periodontologia humana. 

• IL-6: responsável pela síntese de diversas células como macrófagos e 

neutrófilos, diferenciação de células B e T e ainda pela produção de proteínas 

de fase aguda. Outra das suas funções intimamente relacionada com esta 

doença é a sua participação no turnover ósseo [48]. 

• IL-10: funciona como citocina anti-inflamatória com efeito proliferativo sob 

as células B promovendo também a produção de anticorpos de proteção e de 

citocinas proinflamatórias de forma a controlar as lesões provocadas. Tem 

uma boa ação principalmente contra microrganismos Gram negativos [45,49].  
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• LTR (Lactotransferrina): é uma glicoproteína com ligação ao ferro. Está 

associada a processos antibacterianos, antivirais, anti-inflamatórios e 

antineoplásicos. Neste caso, a sua importância tem a ver com a capacidade de 

inativação da atividade bacteriana e, de captação de ferro privando as bactérias 

ferro dependentes de realizarem o seu metabolismo. No entanto é gerado um 

contrassenso quando existem autores que associam o seu aumento ao 

estabelecimento da doença periodontal. 

Assim sendo, e avaliando os estudos previamente realizados parece que o fator 

genético é um importante ponto de partida para a resolução de algumas 

condicionantes ainda hoje existentes, quanto às respostas para a suscetibilidade e, 

progressão da doença periodontal [47]. 

 

1.3. Mirtilo 
	  
1.3.1. Características gerais 
O mirtilo (Vaccinium corymbosum) e o mirtilo vermelho (Vaccinium macrocarpon) 

são duas das variedades de mirtilo pertencentes à grande classe de frutos vermelhos. 

Estes frutos fazem parte da família Ericaceae tendo esta mais de 3500 espécies com 

crescimento a nível mundial e ao género Vaccinium [50].  

Em Portugal ambos os mirtilos são designados como foi referido anteriormente, no 

entanto, existem estrangeirismos aplicados a estas variedades de mirtilo apresentados 

respetivamente, blueberries e cranberries [51]. 

As diferentes espécies diferem entre si, tendo em conta as características do seu 

arbusto e, apenas em alguns casos específicos, pelas propriedades das suas bagas. 

Atualmente, podem ser encontrados em várias formulações, tais como, fruta fresca, 

fruto seco, sumos ou mesmo extrato [52]. 

Estes frutos entram no ramo da fitoterapia que designa a técnica que tem como base o 

uso de flora medicinal como estratégia terapêutica no que consta ao tratamento de 

infeções bacterianas, virais e fúngicas [53]. 

O mirtilo tem um histórico de utilização a nível da medicina popular nos continentes 

europeu e norte-americano. Para além disso é hoje em dia parte integrante de diversos 

produtos farmacêuticos e alimentares tendo em conta algumas das suas propriedades 

nomeadamente como antioxidante [54]. 
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Para além do próprio fruto, as folhas de mirtilo têm sido utilizadas na luta contra a 

diabetes no âmbito da medicina popular exercida no Canadá e também na Europa 

[50]. 

Os mirtilos como alimento são classificados como ‘superalimentos’ já que são 

extremamente ricos em nutrientes e substâncias bioativas com características 

benéficas para a saúde, podendo mesmo ter a capacidade de redução dos riscos de 

certas doenças já que em determinadas doses e proporções específicas podem também 

promover efeitos anti-inflamatórios, sendo assim também classificados como 

alimentos funcionais. Tudo isto tem feito com que a sua produção a nível mundial 

tenha aumentado consideravelmente nos últimos anos [55,56]. 

Tal como outros frutos têm na sua constituição polifenóis que são considerados 

promotores de saúde, tal como, flavonóides, estilbenóides, ácidos fenólicos e taninos 

condensados e hidrolisáveis no caso específico do mirtilo [50]. 

As antocianinas pertencentes à classe dos flavonóides constituem pigmentos naturais 

responsáveis pelas cores das bagas e também pela sua ação antioxidante [57]. 

Além dos compostos bioativos, o mirtilo é também composto por vitaminas, açucares, 

ácidos orgânicos e fibras dietéticas. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura) o mirtilo é considerado uma das principais frutas 

saudáveis e, talvez por todas estas características anteriormente apontadas, hoje em 

dia os seus extratos são muito estudados. 

As bagas dos mirtilos são reconhecidas pelas propriedades de inibição de radicais 

livres produzidos sob stresse ou seja, resultantes de espécies de oxigénio reativo 

(ROS) devido ao seu teor em fitonutrientes [50]. 

Alguns estudos epidemiológicos realizados revelaram que a presença deste tipo de 

frutas é um promissor agente profilático contra doenças cardiovasculares, crónicas ou 

mesmo contra algumas doenças neoplásicas. Ambos os mirtilos são também 

constituídos por fitoalexinas que são metabolitos secundários resultantes do 

metabolismo da planta que permitem reduzir ou mesmo impedir a ação dos agentes 

microbianos [56]. 

Este efeito deve-se ao facto dos mesmos terem como principal mecanismo de ação a 

ruptura da membrana plasmática. Para além disto, permitem também a inibição de 

enzimas fúngicas, razão pela qual, são também respeitados pelo elevado potencial 

antifúngico. Esta última característica descrita apresenta um elevado teor já que 

atualmente a maioria dos antifúngicos existentes no mercado apresentam elevados 
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custos e limitações, pelo que, a necessidade de pesquisa de novos produtos com 

propriedades semelhantes é uma mais-valia [50,55,56]. 

 

1.3.2.Mirtilo (Vaccinium corymbosum) 
O mirtilo (figura nº14) é reconhecido muitas vezes como um fruto rejuvenescedor o 

que se assume que seja devido à sua rica composição em flavonóides como as 

antocianidinas, procianidinas oligoméricas e, também em ácidos fenólicos como o 

ácido cafeico, ácido clorogénico, taninos, pectinas, ácido cítrico e málico e ainda 

níveis elevados de sais minerais (Ca, Fe, K, Mn, P) e vitaminas (B, C e K) [58]. 

Este fruto possui inúmeros benefícios a nível da saúde pública razão pela qual é 

incorporado em vários produtos tanto da indústria farmacêutica como alimentar. 

Possuem, como já referido anteriormente, propriedades de anti-envelhecimento, 

antivirais, anti-tumorais, antimicrobianas, anti-inflamatórias e são ainda potenciais 

agentes preventivos de doenças cardiovasculares. [58,59]. 

 

 
Figura 14. -  (à esqueda) Vaccinium corumbosum (Fonte:  retirado de [50]). Figura 15. (à direita) - 

Bagas de mirtilo (Fonte: retirado de [50]). 
 

1.3.3. Mirtilo Vermelho (Vaccinium macrocarpon) 
O mirtilo vermelho (figura nº16) é constituído essencialmente por uma variedade de 

flavonóides mais propriamente, antocianidinas, cianidinas, quercetina, catequinas, 

compostos hidroquinónicos, taninos condensados como as proantocianidinas, sais 

minerais e algumas vitaminas especialmente a A, C e K [60]. 
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Devido à sua composição apresentam vários benefícios para a saúde tanto por serem 

um forte antioxidante mas também por serem um importante fator na luta contra as 

infeções urinárias [61]. 

As bagas de mirtilo vermelho são especialmente ricas numa substância específica, a 

protocianidina tipo A que é um antioxidante natural responsável pela formação de 

uma barreira entre os agentes patogénicos e os tecidos, impedindo assim que os 

microrganismos bacterianos se fixem nas membranas mucosas.  

Assim sendo, está indicado no tratamento e prevenção de infeções urinárias cuja 

etiologia tem por base Escherichia coli [62]. 

Por outro lado, as protocianidinas também podem ser consideradas um promissor 

quimiopreventivo nas fases iniciais da carcinogénese e ainda um agente potenciador 

de defesa contra certas doenças cardiovasculares e gastrointestinais, nomeadamente, 

em casos de úlceras duodenais ou pépticas e também em gastrites. Possuem também 

efeitos antimicrobianos e antivirais. [63,64]. 

 

 
Figura 16. Vaccinium macrocarpon (Fonte: retirado de [d]) 
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2. OBJETIVOS 
	  
A realização deste trabalho teve como principais objetivos a recolha de amostras de 

placa bacteriana da cavidade oral em cães de modo a caracterizar a sua sensibilidade 

ao macerado aquoso de Vaccinium corymbosum.  

De modo a possibilitar a realização deste projeto foi necessário observar 

macroscopicamente a ação do mesmo com recurso à utilização de um corante 

designado de resazurina que tem como mecanismo a alteração de cor consoante a 

presença ou não de inibição bacteriana. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
	  
3.1. Colheita de amostras 
A fim de testar a sensibilidade da placa bacteriana presente na cavidade oral de cães 

ao mirtilo foram colhidas 10 amostras de conveniência em 10 cães sem sinais de 

doença e sem qualquer tratamento antibiótico no momento de colheita, nem nos 15 

dias precedentes à mesma.  

Todo este trabalho de colheita, bem como todos os procedimentos que serão 

abordados no presente capítulo foram realizados no Hospital Veterinário da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e no laboratório de microbiologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, no decorrer do mês de 

Abril de 2016. 

Todos os proprietários dos cães utilizados para a colheita do biofilme foram 

devidamente informados pelo que nos deram autorização para a realização das 

mesmas. 

No momento da colheita todos os instrumentos utilizados estavam esterilizados. Para 

a mesma foram cumpridos os requisitos de biossegurança e controlo da infeção, sendo 

utilizado material de proteção como luvas, bata descartável e proteção para os pés. O 

processo de recolha começou com uma correta contenção do cão de forma a travar os 

movimentos do mesmo de forma a evitar contaminações. 

Em seguida e, com recurso a uma zaragatoa com meio de transporte, isto é, com o 

meio de tioglicolato que permite uma maior percentagem de sobrevivência dos 

microrganismos após a recolha, foi colhida a amostra com a colocação de uma das 

mãos sob o lábio superior do cão e com a outra segurando a zaragatoa e a passando-a 

junto da mucosa oral. 

Após este procedimento a zaragatoa era introduzida no seu meio de transporte, 

rapidamente, sendo também devidamente identificada. (figura nº 17) 

Durante a fase de colheita e respetiva inoculação das amostras foram cumpridas as 

normas de biossegurança relativas ao risco biológico de nível 2. 
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Figura 17. – Colheita de amostras. (fotografia retirada no decorrer do trabalho laboratorial) 

 
 

3.2. Preparação das amostras 
Antes da inoculação das mesmas nos meios apropriados foi realizada a sua diluição 

seguindo o procedimento de diluição através da escala de McFarland. O procedimento 

baseou-se em retirar cada zaragatoa do seu respetivo meio de transporte e mergulhá-la 

numa solução de água destilada esterilizada de forma a criar uma suspensão da 

amostra, já que, no caso da placa bacteriana existe um número infinito de bactérias 

presentes que constituem o chamado biofilme (figura nº 18). 

Todo este procedimento foi realizado segundo as boas práticas laboratoriais no que 

diz respeito ao material de proteção como luvas e máscara e igualmente realizada sob 

condições de ambiente estéril com recurso à utilização de bicos de Bunsen. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. – Diluição das amostras do biofilme. (fotografia retirada no decorrer do trabalho 

laboratorial) 
 

 

3.3. Meios de cultura 
Para este estudo foram inoculadas as amostras nos seguintes meios. 
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3.3.1. Brain Heart Infusion Agar 10% Sheep Blood 
O meio utilizado designava-se por Brain Heart Infusion (BHI) agar sangue (CM1136 

OXOID®) e foi suplementado com sangue. 

Para a preparação do mesmo procedeu-se a diluição de 47g do seu conteúdo em pó 

em 1000mL de água destilada com recurso a um Erlenmeyer com um magneto no seu 

interior o que, com auxílio de uma placa de agitação promoveu a sua dissolução. 

Adicionalmente, colheu-se sangue da veia jugular de uma ovelha habitante do ovil da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e promoveu-se à sua desfibrinação 

com recurso a um tubo de Falcon onde se colocou o sangue, que em seguida, foi 

centrifugado de forma a separar o plasma e, colocou-se o resultante de forma a 

perfazer cerca de 10% do conteúdo total do meio. 

Em seguida, colocou-se o respetivo meio preparado na autoclave (modelo 075-L da 

JSM®) a 121º durante 15 minutos de forma a eliminar qualquer possível 

contaminação. 

Por fim, com o meio arrefecido a 50-60ºC, colocou-se o meio em placas de Petri num 

ambiente asséptico tendo-se recorrido a uma câmara de fluxo laminar. As mesmas 

foram colocadas entre 2-8ºC de forma a solidificarem mais eficazmente e de forma a 

preservar a sua conservação. 

 

3.3.2. Brain Heart Infusion líquido 
Outro dos meios utilizados foi o Brain Heart Infusion (BHI) em caldo (Merck® 

KGaA). 

Para a preparação do mesmo procedeu-se à diluição de 37g do seu conteúdo em pó 

em 1000mL de água destilada com recurso a um Erlenmeyer com um magneto no seu 

interior o que, com auxílio de uma placa de agitação promoveu a sua dissolução.  

Em seguida colocou-se este Erlenmeyer na autoclave (modelo 075-L da JSM®) a 

121ºC durante 15 minutos de forma a eliminar qualquer possível fonte de 

contaminação. 

Por fim deixou-se repousar e colocou-se o meio em tubos de ensaio para a posterior 

utilização também armazenados entre 2-8ºC. 
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3.4. Inoculação das amostras 
Para a primeira inoculação destas amostras foi utilizado o meio BHI sangue. Este 

meio é propício ao crescimento da maioria dos microrganismos presentes na cavidade 

oral do cão na forma de biofilme. 

Durante esta fase de trabalho e, respeitando mais uma vez regras de biossegurança, 

recorreu-se à utilização de uma ansa esterilizada. Todos os passos de inoculação 

foram realizados junto ao bico de Bunsen de modo a evitar qualquer possível 

contaminação. 

Começou-se por retirar a partir do tubo uma amostra da suspensão com a ansa e em 

seguida, fez-se a inoculação na placa através da técnica de espalhamento (figura nº19) 

em meio sólido inoculando duas placas por amostras respetivamente, uma para 

incubação em meio aeróbio e, outra para incubação em meio anaeróbio. Cada placa 

foi devidamente identificada. 

Em seguida, as placas para anaerobiose foram colocadas numa jarra de anaerobiose de 

2,5L (OXOID®) juntamente a um filtro (Anaerogen®) que promovia a retirada de 

oxigénio no interior do recipiente promovendo assim uma atmosfera anaeróbia.  

Por fim todas as placas, devidamente identificadas e seguindo todas as regras para 

evitar possíveis contaminações foram colocadas na estufa a 37º durante 48 horas de 

forma a se obter crescimento de colónias bacterianas (figura nº20).	  
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. - Realização da inoculação das amostras do biofilme em placas de Petri através da técnica de 

espalhamento (fotografia retirada no decorrer do trabalho laboratorial) 
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Figura 20. – Placas de Petri na estufa (fotografia retirada no decorrer do trabalho laboratorial) 
 

 

3.5. Preparação do macerado 
Na realização do nosso trabalho recorreu-se à utilização de um macerado de mirtilo 

(Vaccinium corymbosum). 

Este macerado foi a resultante de um macerado de fruta até à sua forma de pó diluído 

em água destilada. 

Para isso utilizou-se então 80g do macerado ao qual se juntou 20mL de água 

recorrendo a um tubo de Falcon. Em seguida este mesmo tubo foi agitado e colocado 

em banho-maria de forma a promover o ponto de ebulição de forma a eliminar 

qualquer fonte de contaminação. 

 

3.6. Preparação da solução indicadora 
Para observação do potencial efeito bacteriostático ou bactericida do macerado a 

utilizar recorreu-se à utilização de uma substância indicadora designada por 

resazurina (Sigma®) representada na figura nº 21. A sua forma original é em pó. Para 

a preparação desta, fez-se a pesagem de 135mg da mesma para uma procedente 

diluição em 40mL de água destilada. Todo este procedimento foi realizado perto de 

um bico de Bunsen e após a diluição fez-se a passagem do conteúdo através de uma 

seringa com um filtro (Gelman Sciences - Supor® Aerodisc® 25). 
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Figura 21. – Resazurina (fotografia retirada no decorrer do trabalho laboratorial) 
 
 
3.7 Método 
Para a realização do presente trabalho estabeleceu-se um protocolo adaptado de um 

anteriormente preparado para o método da concentração mínima inibitória (MIC – 

minimum inhibitory concentration) com recurso a microplacas de 96 poços, escrito e 

reformulado pelo Doutor Alfredo Aires em 2012, que será apresentado no Anexo I. 
Assim sendo, preparou-se este protocolo para realização do teste com a finalidade de 

avaliar a potencial ação bacteriostática e/ou bactericida do macerado de mirtilo no 

biofilme da cavidade oral canina. Quanto à concentração de extrato utilizada, a 

mesma foi decidida com base nos resultados promissores que foram apresentados 

quando utilizado no estudo da ação antifúngica (dados não publicados) sendo que, 

dessa forma, se decidiu estudar. É de realçar que todos os procedimentos descritos 

neste ponto foram realizados com a máxima assepsia.  

Para realização deste protocolo foram utilizadas microplacas de 96 poços. Tendo sido 

a disposição das culturas e dos reagentes a seguinte: 

 

	   	   Bactéria 
Cão 1 

Extrato BHI Água Extrato 
+ Cão 1 

Extrato 
+ Cão 1 

Extrato 
+ Cão 1 

 Bactéria 
Cão 2 

Extrato + 
Cão 2 

Extrato 
+ Cão 2 

Extrato 
+ Cão 2 

	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 A             
 B             
 C             
 D             
 E 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 F 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 G 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 H 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
Figura  22. – Esquema da deposição dos reagentes e cultura na microplaca 
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1) Selecionou-se na placa as colunas para a colocação dos seguintes controlos e 

culturas: 

• Coluna 1) controlo de crescimento da bactéria em biofilme respetivas à 1ª 

amostra. 

• Coluna 2) controlo positivo (macerado de mirtilo). 

• Coluna 3) controlo de contaminação (meio de cultura – BHI em caldo). 

• Coluna 4) controlo negativo (solvente de preparação do macerado – água). 

• Coluna 5-6-7) 1ª cultura. 

• Coluna 8) absteve-se de conteúdo. 

• Coluna 9) controlo de crescimento das bactérias em biofilme respetivas à 2ª 

amostra. 

• Coluna 10-11-12) 2ª cultura. 

• Assim sendo, estipulou-se inicialmente que em cada microplaca se colocaria 2 

culturas isto é, o correspondente a 2 amostras provenientes da placa bacteriana dos 

cães. 

2) Aplicou-se a cada um dos poços da placa 100uL de BHI. 

3) Aplicou-se na primeira linha 100uL do composto resultante da diluição do 

macerado, no total o volume no poço foi de 200uL. 

4) Em seguida após se colocar na 1ª linha os 100uL retirou-se 100uL novamente e 

colocou-se na linha seguinte e assim sucessivamente até ao final da placa. Os 100uL 

restantes foram desprezados.  

5) Depois disso, aplicou-se 20uL da cultura do biofilme a cada um dos poços. 

6) Por fim, adicionou-se a cada um dos poços da placa 20uL da solução indicadora de 

resazurina.  

7) Selaram-se as microplacas e incubaram-se a 37º as culturas aeróbias. Colocaram-se 

novamente em jarra de anaerobiose a 37º as culturas anaeróbias juntamente com o 

envelope gerador de anaerobiose anteriormente referido. Esperou-se pelos resultados 

entre 18-24 horas. 

8) Passado este tempo avaliou-se a placa através da diferença de cor apresentada 

(figura nº23) : 

- azul violeta: indica a ausência de crescimento bacteriano. 

- rosa: indica o crescimento bacteriano. 
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A concentração onde ocorre o ponto de viragem entre as cores é denominada pela 

concentração mínima inibitória e, assim sendo, é escolhida pelo alvéolo da placa com 

a concentração mais baixa em que não se detetou crescimento. 

9) Em seguida com recurso a uma ansa inocularam-se em placas de Petri parte do 

conteúdo do alvéolo em que se encontrou a concentração mínima inibitória de modo a 

testar a atividade bacteriostática ou bactericida. 

Ou seja, se perante a inoculação houvesse crescimento de colónias bacterianas o 

efeito seria bacteriostático. Caso não se verificasse, o efeito seria bactericida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. – Exemplo da mudança de cor por parte da solução indicadora (fotografia retirada no 

decorrer do trabalho laboratorial) 
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4. RESULTADOS 
	  
O trabalho realizado consistiu no estudo de 10 amostras do biofilme presente na 

cavidade oral provenientes de 10 cães distintos, aparentemente saudáveis e sem 

qualquer tratamento antibiótico em curso, nem no momento da colheita, nem nos 15 

dias antecedentes à mesma. 

Este estudo, como mencionado anteriormente, teve como objetivo testar a 

sensibilidade deste biofilme ao macerado de mirtilo. 

Após a execução de todos os procedimentos descritos no capítulo anterior foi 

necessário estabelecer uma avaliação qualitativa acerca da eficácia do macerado 

utilizado como ‘ação bactericida ou bacteriostática’ já que o número de amostras 

recolhidas foi pouco significativo para proceder a um estudo mais aprofundado e, 

assim permitir uma análise quantitativa. Também não se procedeu ao isolamento e 

identificação de nenhuma das bactérias componentes do biofilme, mas sim à sua 

totalidade, tendo em atenção as principais necessidades e requisitos das mesmas quer 

a nível aeróbio quer a nível anaeróbio. 

De salientar, que neste estudo as amostras foram colhidas de animais sem um critério 

específico, quer a nível de sexo, idade ou raça isto é, a amostra utilizada foi uma 

amostra de conveniência, como mencionado na tabela 1.  

 
Tabela 1. – Caracterização da amostra 

Amostra Identificação do 
animal Raça Sexo Idade 

1 Manchas Beagle Macho 2-3 anos 
2 Xadrez Beagle Macho 2-3 anos 
3 Tiffany SRD Fêmea 2-3 anos 
4 Estrelinha Beagle Fêmea 2-3 anos 
5 Preto Beagle Macho 2-3 anos 

6 Fly Schnauzer 
miniatura Fêmea 6 anos 

7 Nini Poomeriano Fêmea 10 meses 

8 India Epagnol 
Breton Fêmea 7 anos 

9 Dourada SRD Fêmea 4 meses 
10 Violeta SRD Fêmea 3 anos 
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À exceção da fêmea de Poomeriano e da fêmea de Schnauzer miniatura, todos os 

outros cães encontravam-se hospitalizados ou eram animais residentes no Hospital 

Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Todas as amostras inoculadas no momento imediato à sua recolha apresentaram 

crescimento de colónias bacterianas, tanto em ambiente aeróbio, como em ambiente 

anaeróbio. 

Após a visualização deste crescimento e após a retirada de uma pequena porção da 

cultura dessas mesmas placas para a determinação da concentração mínima inibitória 

através do uso de microplacas foi possível visualizar-se resultados a nível da inibição 

do crescimento destes microrganismos, variando de animal para animal, em termos da 

concentração mínima inibitória. 

Em termos de leituras dos resultados (figura nº24) recorreu-se à utilização de um 

espelho de leitura manual para ser possível obter-se uma melhor perceção do ponto de 

viragem correto, indicado por uma mudança de cor. A cultura correspondente a este 

ponto de viragem era inoculada novamente em placa. Para tal, retirou-se novamente 

com a ansa e realizou-se a inoculação no mesmo meio utilizado na primeira fase, BHI 

agar sangue, por forma a saber-se se existiria um crescimento ou não das colónias 

bacterianas. Isto é, se a mudança de cor indicava uma ação bactericida ou 

bacteriostática. 

 
Figura 24.- Exemplificação da leitura das microplacas (fotografia retirada no decorrer do trabalho 

laboratorial) 
 

 

De forma a expor-se os resultados obtidos utilizaram-se os seguintes esquemas 

representativos de cada microplaca: 
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• Microplaca 1 anaeróbia representativa das amostras 1 e 2. 

Amostras Bactéria 
Cão 1 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 1 
Extrato 
Cão 1 

Extrato 
Cão 1  Bactéria 

Cão 2 
Extrato 
Cão 2 

Extrato 
Cão 2 

Extrato 
Cão 2 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - - - - 
[10] C - - - - - - -  - - - - 
[5] D - - - - - + +  - - - - 

[2,5] E - - - - -    - - + - 
[1,25] F - - - - -    - +  - 

[0,625] G - - - - -    - +  - 
[0,3125] H - - - - -    -   - 

	  

• Microplaca 2 anaeróbia representativa das amostras 3 e 4. 

Amostras Bactéria 
Cão 3 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 3 
Extrato 
Cão 3 

Extrato 
Cão 3  Bactéria 

Cão 4 
Extrato 
Cão 4 

Extrato 
Cão 4 

Extrato 
Cão 4 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - + + +  - - - - 
[10] C - - - -     - + - - 
[5] D - - - -     -  - - 

[2,5] E - - - -     -  + - 
[1,25] F - - - -     -   - 

[0,625] G - - - -     -   - 
[0,3125] H - - - -     -   - 
	  

• Microplaca 3 anaeróbia representativa das amostras 5 e 6. 

Amostras Bactéria 
Cão 5 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 5 
Extrato 
Cão 5 

Extrato 
Cão 5  Bactéria 

Cão 6 
Extrato 
Cão 6 

Extrato 
Cão 6 

Extrato 
Cão 6 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - - - - 
[10] C - - - - - - -  - - - - 
[5] D - - - - - - -  - - - - 

[2,5] E - - - - + - +  - - - - 
[1,25] F - - - -  -   - + - - 

[0,625] G - - - -  -   -  + - 
[0,3125] H - - - -  -   -   - 
	  

• Microplaca 4 anaeróbia representativa das amostras 7 e 8. 

Amostras Bactéria 
Cão 7 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 7 
Extrato 
Cão 7 

Extrato 
Cão 7  Bactéria 

Cão 8 
Extrato 
Cão 8 

Extrato 
Cão 8 

Extrato 
Cão 8 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - + + + 
[10] C - - - - - - -  -    
[5] D - - - - - - -  -    

[2,5] E - - - - - + -  -    
[1,25] F - - - - -  +  -    

[0,625] G - - - - -    -    
[0,3125] H - - - - -    -    
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• Microplaca 5 anaeróbia representativa das amostras 9 e 10. 

Amostras Bactéria 
Cão 9 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 9 
Extrato 
Cão 9 

Extrato 
Cão 9  Bactéria 

Cão 10 
Extrato 
Cão 10 

Extrato 
Cão 10 

Extrato 
Cão 10 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - + + + 
[10] C - - - - - - -  -    
[5] D - - - - - - -  -    

[2,5] E - - - - + + +  -    
[1,25] F - - - -     -    

[0,625] G - - - -     -    
[0,3125] H - - - -     -    
	  

• Microplaca 1 aeróbia representativa das amostras 1 e 2. 

Amostras Bactéria 
Cão 1 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 1 
Extrato 
Cão 1 

Extrato 
Cão 1  Bactéria 

Cão 2 
Extrato 
Cão 2 

Extrato 
Cão 2 

Extrato 
Cão 2 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - - - - 
[10] C - - - - - - -  - - - - 
[5] D - - - - - - -  - - - - 

[2,5] E - - - - - - -  - - - - 
[1,25] F - - - - - - -  - - - - 

[0,625] G - - - - + - -  - - - - 
[0,3125] H - - - -  - -  - - - - 

 

• Microplaca 2 aeróbia representativa das amostras 3 e 4. 

Amostras Bactéria 
Cão 3 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 3 
Extrato 
Cão 3 

Extrato 
Cão 3  Bactéria 

Cão 4 
Extrato 
Cão 4 

Extrato 
Cão 4 

Extrato 
Cão 4 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - - - - 
[10] C - - - - - - -  - - - - 
[5] D - - - - - - -  - - - - 

[2,5] E - - - - - - -  - - - - 
[1,25] F - - - - - - -  - - - - 

[0,625] G - - - - + - -  - - - - 
[0,3125] H - - - -  - -  - - - - 

	  

• Microplaca 3 aeróbia representativa das amostras 5 e 6. 

Amostras Bactéria 
Cão 5 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 5 
Extrato 
Cão 5 

Extrato 
Cão 5  Bactéria 

Cão 6 
Extrato 
Cão 6 

Extrato 
Cão 6 

Extrato 
Cão 6 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - - - - 
[10] C - - - - - - -  - - - - 
[5] D - - - - - - -  - - - - 

[2,5] E - - - - - - -  - - + - 
[1,25] F - - - - - + -  - -  - 

[0,625] G - - - - -  -  - -  - 
[0,3125] H - - - - -  -  - +  - 
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• Microplaca 4 aeróbia representativa das amostras 7 e 8. 

Amostras Bactéria 
Cão 7 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 7 
Extrato 
Cão 7 

Extrato 
Cão 7  Bactéria 

Cão 8 
Extrato 
Cão 8 

Extrato 
Cão 8 

Extrato 
Cão 8 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - + + + 
[10] C - - - - - - -  -    
[5] D - - - - + - +  -    

[2,5] E - - - -  +   -    
[1,25] F - - - -     -    

[0,625] G - - - -     -    
[0,3125] H - - - -     -    

	  

• Microplaca 5 aeróbia representativa das amostras 9 e 10. 

Amostras Bactéria 
Cão 9 Extrato BHI Água Extrato 

Cão 9 
Extrato 
Cão 9 

Extrato 
Cão 9  Bactéria 

Cão 10 
Extrato 
Cão 10 

Extrato 
Cão 10 

Extrato 
Cão 10 

[40 ] m
g/m

L 

[ ] extrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[40] A - - - - - - -  - - - - 
[20] B - - - - - - -  - - - - 
[10] C - - - - + + +  - - - - 
[5] D - - - -     - + - - 

[2,5] E - - - -     -  - - 
[1,25] F - - - -     -  - - 

[0,625] G - - - -     -  - - 
[0,3125] H - - - -     -  - - 

	  

Relativamente aos esquemas anteriormente apresentados a cor azul indica o não 

crescimento bacteriano e a cor rosa indica que existe crescimento, isto é, identificando 

assim o ponto de viragem. 

Após esta visualização e procedendo ao passo seguinte para confirmação destes 

resultados, foi retirado de cada ponto de viragem selecionado para cada amostra parte 

do conteúdo, inoculando-se novamente. 

Após 48 horas desta inoculação obteve-se redução do crescimento bacteriano quando 

comparado com o crescimento do biofilme na fase inicial do trabalho. Isto é, um 

crescimento bacteriano mínimo quando comparado com as inoculações das zaragatoas 

com amostra havendo, inclusive, casos em que não se verificou qualquer tipo de 

crescimento bacteriano. 

Assim sendo e mencionando novamente que não se procedeu ao isolamento de 

nenhuma das bactérias presentes no biofilme, os resultados sugerem que este 

macerado apresentou propriedades bacteriostáticas bastante evidentes já que todas as 

microplacas mostraram uma inibição marcada do crescimento bacteriano. Em alguns 

dos casos pôde-se verificar propriedades bactericidas isto é, em 60 das colunas em 

que se colocou o extrato juntamente com o biofilme houve 21 em que não se verificou 
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qualquer crescimento, podendo concluir que a ação bactericida foi verificada em 35% 

dos casos. Por exemplo, na primeira inoculação verificou-se crescimento de colónias 

de coloração negra o que à partida se sabe que são características intrínsecas a 

algumas das bactérias inerentes ao desenvolvimento da doença periodontal. Já na 

segunda inoculação verificou-se a ausência das mesmas. 

	  
Figura 25. (à esquerda) – Placa de Petri amostra antes do método de CMI; Figura 26.  (à direita) - Placa 

de Petri após o método de CMI. (fotografia retirada no decorrer do trabalho laboratorial) 
	  

Por forma a mostrar os resultados após todos estes procedimentos segue a tabela 

abaixo. 

 
Tabela 2. – Caracterização do crescimento bacteriano ( ---: ausência de crescimento bacteriano; --: 
presença mínima de crescimento bacteriano; -: presença de crescimento bacteriano ainda que inferior 
ao presente no início dos procedimentos). 
Placa Aeróbia Anaeróbia 

1 - - - - - com um crescimento mínimo 

2 - - - - - com um crescimento mínimo 

3 - - - - - - 

4 - - - - com crescimento de algumas colónias 

5 - - - - com um crescimento mínimo 

6 - - - - - - 

7 - - com um crescimento mínimo - com crescimento de algumas colónias 

8 - - - - - com um crescimento mínimo 

9 - - - - - - 

10 - - - - -  com um crescimento mínimo 



	  

	   37	  

Em meio aeróbio observou-se que após a incubação das culturas de biofilme com o 

macerado de mirtilo não se observaram microrganismos visíveis a olho nu, com 

exceção da amostra número 7 em que se verificou redução do crescimento quando 

comparado com o crescimento bacteriano após a inoculação da zaragatoa com a 

amostra. 

Já relativamente ao meio anaeróbio verificou-se que o crescimento bacteriano foi 

também inibido havendo três amostras sem microrganismos visíveis a olho nu. 
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5. DISCUSSÃO 
	  
Já há algum tempo se têm vindo a realizar alguns trabalhos com o objetivo de 

desvendar as potencialidades farmacêuticas das diferentes variedades de frutos 

vermelhos. A sua composição rica em fitoquímicos tem vindo a suscitar interesse e 

curiosidade nos investigadores, principalmente, face aos problemas cada vez mais 

frequentes de estirpes bacterianas novas que apresentam elevada resistência, tornando 

os produtos atualmente existentes insuficientes no tratamento das doenças pelas quais 

estas bactérias são etiologicamente responsáveis. 

Estes trabalhos têm potenciado várias respostas satisfatórias ainda que, seja necessário 

alargar o estudo pois continua a existir uma falta de conhecimento relativamente a 

estes frutos existindo assim uma grande expectativa sobre o desenvolvimento deste 

tema. 

Já que a doença periodontal é a doença mais frequentemente encontrada na clínica de 

animais de companhia achou-se necessário testar uma nova forma de a prevenir ou 

mesmo de a tratar. 

Assim sendo, tudo isto nos despertou o interesse em aprofundarmos algumas das 

capacidades antimicrobianas de Vaccinium corymbosum isto é, se o extrato do fruto 

apenas dissolvido em água, apresenta ação bactericida ou bacteriostática. Para isso, 

utilizou-se um macerado de mirtilo. 

Alguns dos estudos que nos orientaram a nível de resultados de forma a que se tivesse 

equacionado o Vaccinium corymbosum como um componente a testar serão referidos 

em seguida. 

Em 2013 um dos estudos realizados por Del Bo’ et al. [65] teve como base a 

utilização de uma pequena porção de Vaccinium corymbosum para proteção de 

mutações a nível de DNA tendo em conta que o fato de ser rico em antocianinas 

permite exercer um grande efeito antioxidante que garante e, melhora a função 

vascular tanto in vitro como nos modelos animais, já que, inibe a ação das espécies 

reativas que causam lesões. Assim sendo, este estudo pode concluir que a ingestão de 

uma pequena porção deste fruto pode induzir resistência celular ao peróxido de 

hidrogénio que é uma espécie reativa que lesa as células e que o mesmo também está 

indicado também em doentes cardíacos que apresentam predisposição para lesões 

vasculares.  
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Outro estudo realizado em 2013 por Vučić et al. [61] teve como princípio estudar a 

ação antibacteriana e antioxidante do fruto Vaccinium myrtillus L. in vitro. O que 

levou à realização deste estudo teve em conta a concentração deste fruto tanto a nível 

de flavonóides como de compostos fenólicos. Para este foram utilizados três extratos 

da folha deste arbusto respetivamente utilizando etanol, água e acetato de etil. As 

estirpes estudadas faziam parte das espécies bacterianas: Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis e Proteus vulgaris. Como seria de esperar a ação antioxidante 

foi confirmada neste trabalho sendo até de elevada eficácia. Para a realização do 

estudo antibacteriano foram utilizados amostras de urina para avaliar a sensibilidade 

dos agentes. Verificou-se que estes extratos inibiram o crescimento dos agentes 

patogénicos presentes nas amostras, sendo que, tanto o extrato de etanol como o de 

acetato de etil foram os mais eficazes relativamente a Enterococcus faecalis e a 

Proteus vulgaris sendo que Escherichia coli foi a espécie mais resistente. Com este 

estudo foi então possível concluir que a incorporação deste extrato em alguns 

produtos antibióticos naturais seria uma benesse no que concerne à prevenção de 

infeções do trato urinário. 

No entanto, de acordo com o nosso trabalho a principal diferença e, diga-se vantagem, 

foi a não utilização de um extrato alcoólico já que como se sabe, o etanol é um 

composto bactericida usado para a desinfeção e antissepsia, o que por si só, poderia 

mascarar a exatidão de uma ação por parte do fruto e dos seus componentes. 

Também Mehnaz Pervin et al. [66] em 2013 realizaram um estudo com objetivo de 

testar o extrato da folha de Vaccinium corymbosum relativamente às suas ações 

antioxidantes e antibacterianas. Como outros estudos similares realizados, apresentou 

um enorme efeito antioxidante o que se torna uma mais-valia a sua integração pela 

proteção induzida contra as lesões celulares. Já referindo o seu estudo antibacteriano 

neste caso algumas das espécies estudadas foram Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhimurium, Acetobacter baumannii, Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis sendo que todas elas 

foram sensíveis. Neste caso as bactérias Gram negativas foram mais sensíveis. 

Também neste estudo foi realizado um extrato alcoólico. 

Já tendo em conta a doença periodontal, neste caso na espécie humana, Laetitia 

Bonifait et al. [63] em 2010 estudaram as potencialidades dos compostos de mirtilo 

vermelho (Vaccinium macrocapron). A sua composição rica em polifenóis, mais 
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propriamente em proantocianidinas despertou também interesse a nível da medicina 

humana.  

Tendo em conta o tema do nosso trabalho, foram realizados, anteriormente, estudos 

relativos à prevenção de cáries dentárias e, também, da prevenção da doença 

periodontal.  

Sabe-se que a utilização destes componentes já tinha sido testada e, posteriormente 

comprovada, na eficácia a favor da inibição da adesão da Escherichia coli no trato 

urinário e também na prevenção da adesão de Helicobacter pylori à mucosa gástrica 

impedindo assim a formação de úlceras gástricas. 

Relativamente às cáries dentárias, tem-se que estes compostos reduzem a produção de 

polissacáridos extracelulares, que inibem a produção de ácido e a função das proteínas 

que ligam os glucanos e ainda, que reduzem a formação de biofilme. 

Já no que diz respeito ao desenvolvimento da doença periodontal, inibem a formação 

de biofilme e a adesão das bactérias periodontopatogénicas e a sua respetiva atividade 

proteolítica, e a inibição da produção de citocinas e de metaloproteinases pelas células 

imunes e da mucosa. 

No mesmo estudo foi possível verificar que, a utilização do extrato de mirtilo 

vermelho também permite a prevenção da formação de biofilme por Streptococcus e a 

consequente deposição de placa. 

Ainda assim, este estudo foi apenas realizado in vitro sendo que, mais estudos, 

principalmente in vivo, devem ser precisos para uma possível incorporação dos 

componentes, quer a nível de produtos de higiene oral, quer a nível de fármacos. 

Os estudos anteriormente referidos sugerem que a utilização destes frutos pode ter 

uma ação muito positiva na prevenção e tratamento de doenças de etiologia 

bacteriana. No entanto, sabe-se que ainda estamos num início de um processo de 

investigação mas que todos os passos iniciais dados neste âmbito mostram resultados 

promissores já que podemos estar perante um novo caminho na luta contra estes 

microrganismos que cada vez mais se vão tornando resistentes aos produtos existentes 

no mercado. 

Fazendo referência aos resultados do nosso estudo observa-se que o macerado teve 

um efeito bacteriostático tanto a nível de microrganismos aeróbios como anaeróbios 

no entanto, a presença de um efeito bactericida foi observada a olho nu a nível 

aeróbio tendo em conta a ausência de crescimento após a última inoculação. 
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Esta ideia reforça o facto de podermos estar perante um fruto rico em princípios 

ativos úteis para doenças infeciosas, já que muitos dos microrganismos que fazem 

parte do biofilme da cavidade oral são responsáveis por muitas outras doenças 

infeciosas. 
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6. CONCLUSÕES 
	  
A realização deste trabalho permitiu-nos concluir que a doença periodontal, por ser 

uma condição patológica frequentemente encontrada na clínica de animais de 

companhia, necessita de investigação contínua sobre recursos terapêuticos a aplicar na 

resolução da mesma. 

Dado que houve crescimento bacteriano em todas as amostras que numa primeira fase 

foram inoculadas, apenas tendo sido sujeitas a uma prévia diluição, foi-nos possível 

concluir que mesmo os cães aparentemente saudáveis possuem na sua cavidade oral 

uma vasta diversidade de microrganismos comensais e patogénicos num equilíbrio 

que, ao ser rompido, pode acabar por suscitar uma resposta do hospedeiro e conduzir 

à instalação de alterações locais e sistémicas bastante nocivas para o cão. 

Outra característica deveras importante é o facto de esta doença ser infeciosa, pelo 

que um plano rigoroso é requerido na abordagem da mesma. 

Existem realmente nos dias de hoje vários produtos no mercado (retardantes da 

deposição de placa) que podem complementar uma higienização profissional da 

cavidade oral permitindo um atraso na formação do biofilme e na acumulação de 

cálculo dentário.  

No entanto, mesmo sabendo o quão vantajosa é esta abordagem, é verdade que nem 

sempre os proprietários a realizam de uma forma adequada e da maneira que seria 

requerida. 

Outro fator que revela a importância e os riscos da doença periodontal é o facto de 

que os primeiros sinais de doença e aqueles que, efetivamente, podem ser reversíveis 

não chamam à atenção dos proprietários, razão pela qual seria imprescindível uma 

visita mais frequente ao médico veterinário para um exame dentário. 

Assim sendo, e de forma a combater todas as contrariedades que encontramos na 

abordagem desta doença concluímos com o nosso estudo que podem existir novas 

alternativas num futuro próximo. 

Isto é, de acordo com a investigação que realizámos com base no macerado de mirtilo 

(Vaccinium corymbosum) foi-nos possível verificar que de facto este pode funcionar 

como uma arma na luta e prevenção desta doença. 
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Não restam dúvidas de que este poderá ser um novo potencial na luta contra doenças 

infeciosas já que as suas capacidades bacteriostáticas são realmente elevadas 

apresentando também ações bactericidas ainda que em menor intensidade. 

O aprofundamento deste estudo considera-se uma mais-valia já que, ainda que 

tenhamos realizado um estudo que nos permitiu comprovar tudo o que atrás foi 

descrito, é ainda um pequeno passo, naquilo que se poderá vir a chamar de ‘agente 

bactericida’ e assim ser integrado tanto em dietas clínicas, como em produtos 

farmacêuticos. 
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8. ANEXOS 
	  
8.1 Anexo I 
	  
Em anexo segue o protocolo mencionado no capítulo 3 - Material e Métodos da 

autoria do Dr. Alfredo Aires da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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