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RESUMO 

 
OBA, P.M. Efeitos da adição de igy anti Porphyromonas gingivalis na dieta sobre diferentes 
parâmetros bucais em gatos adultos acometidos por doença periodontal [Effect of addition of IgY 
against Porphyromonas gingivalis in oral diet on different parameters in adult cats suffering from 
periodontal disease]. 2014. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 
 
A doença periodontal é o problema de saúde oral mais comum nos gatos adultos, cuja 

prevalência está estimada em até 70% dos animais. Dentre as principais etiologias, 

destaca-se a Porphyromonas gingivalis, importante patógeno frequentemente detectado 

em lesões ativas de periodontite. Nesse contexto, a imunoterapia associada ao emprego 

de imunoglobulinas anti-Porphyromonas gingivalis (IgY-PG) surge como alternativa 

promissora frente aos convencionais métodos preventivos e terapêuticos. O presente 

estudo objetivou avaliar a eficácia da adição de IgY - PG em dietas extrusadas sobre 

diferentes parâmetros relacionados a saúde oral de gatos. Foram empregados 20 gatos 

adultos, sem raça definida, idade média de 7,92±1,98 anos e peso corporal médio de 

4,55±1,11kg. Os animais foram divididos em dois grupos experimentais de 10 gatos 

cada. O estudo seguiu delineamento crossover, com a duração de 40 dias em cada 

período experimental. Todos os animais foram previamente avaliados, para a 

confirmação da presença da PG na microbiota bucal pelo emprego de técnicas 

moleculares. Os parâmetros avaliados foram índice de placa, índice de cálculo, índice 

de gengivite e contagem bacteriana bucal nos momentos T0 e T40 dias após o início do 

estudo. Os animais alimentados com a dieta adicionada de IgY-PG apresentaram 

redução significativa dos índices de placa (P=0,05) e cálculo dentário (P= 0,06), 

achados que demonstram melhora da saúde oral dos gatos estudados.   

 

Palavras-chave: Saúde oral. Felino. Aditivo. Imunoglobulinas. 
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ABSTRACT 

 
OBA, P.M. Effects of addition of IgY against Porphyromonas gingivalis in oral diet on different 
parameters in adult cats suffering from periodontal disease [Efeitos da adição de igy anti 
Porphyromonas gingivalis na dieta sobre diferentes parâmetros bucais em gatos adultos acometidos por 
doença periodontal]. 2014. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 
 
 
Periodontal disease is the most common problem of oral health in adult cats, whose 

prevalence is estimated at up to 70% of the animals. Among the main causes, there is 

the Porphyromonas gingivalis, an important pathogen frequently detected in active 

lesions of periodontitis. In this context, immunotherapy associated with the use of IgY 

against - Porphyromonas gingivalis (IgY - PG) has emerged as a promising alternative 

to conventional preventive and therapeutic methods. The aim of this study was to 

evaluate the efficacy of adding IgY - PG in extruded diets on different parameters 

related to oral health in cats. Twenty adult cats, mixed breeds, with 7.92±1.98 years old 

and a mean body weight of 4.55±1.11 kg were used. The animals were divided into two 

groups of 10 cats each. The experiment followed crossover design, with each period 

lasting 40 days. All animals were previously evaluated to confirm the presence of PG in 

the oral microbiota by using molecular techniques. The parameters evaluated were 

plaque, calculus and gingivitis index, and oral bacterial count in times T0 and T40 days 

after the start of the study. Animals fed the diet added IgY - PG significant reduction of 

plaque index (P=0.05) and dental calculus (P=0.06), findings that demonstrate improved 

oral health of cats studied. 

 

Keywords: Oral health. Feline. Additive. Immunoglobulins. 
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LISTA DE ABREVIATURAS ADOTADAS 

 

DNA: ácido desoxirribonucléico genômico (de Deoxyribonucleic Acid) 

ECC: Escore de condição corporal 

FIV: Vírus da imunodeficiência felina 

FeLV: Vírus da leucemia felina 

NEM: Necessidade energética de manutenção 

IgY: Imunoglobulina Y 

IgY – PG: Imunoglobulina Y anti Porphyromonas gingivalis 

PCR: reação em cadeia da polimerase (de Polymerase Chain Reaction). 

PG: Porphyromonas gingivalis 

qPCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real quantitativa 

UFC: Unidades formadoras de colônia 

PC: Peso corporal 

BID: bis in die, duas vezes ao dia 

SID: semel in die, uma vez ao dia 

IG: Índice de gengivite  

IC: Índice de cálculo 

IP: Índice de placa 

%PG: Porcentagem de Porphyromonas gingivalis 

DP: Doença periodontal  

I: Incisivos  

C: Caninos 

PM: Pré-molares 

M: Molares 

LROF: Lesão de reabsorção odontoclástica  
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Doença periodontal (DP) e inflamação da gengiva são distúrbios comuns em gatos 

(REICHART et al., 1984), com prevalência de 65% em animais adultos (INGHAM et al., 

2002). A gengivite é causada pela formação e persistência da placa na superfície do dente. 

Sem tratamento, pode evoluir para a doença periodontal, a qual afeta gengiva, ligamento 

periodontal, cemento e osso alveolar. A DP esta associada à dor, halitose, ulceração e perda 

de osso alveolar e dentes. Sendo progressiva com a idade, pode promover alterações 

sistêmicas e afeta preferencialmente animais alimentados com dietas úmida (GAWOR et al., 

2006).  

Outros fatores contribuem para o desenvolvimento desta afecção, sendo o apinhamento 

dentário um deles, o qual ocorre muitas vezes devido a alterações da maxila/mandíbula, como 

o prognatismo e o braquignatismo, ou a persistência de dentes decíduos, o que aumenta as 

áreas de retenção de placa bacteriana e predispõe à alterações periodontais (PENMAN; 

HARVEY, 1992; KLEIN, 2000; GIOSO, 2007). Além disso, outras afecções orais, tais como 

as neoplasias ou a hiperplasia gengival provocam alterações locais no ambiente do dente e da 

gengiva, como a formação de pseudobolsas e de massas, situações que culminam em aumento 

do acúmulo de placa e dificultam a limpeza, predispondo também à doença periodontal 

(KLEIN, 2000). Em felinos é importante destacar que as lesões reabsortivas acometem 60,8% 

dos gatos (LOMMER; VERSTRATE, 2000). Nesta doença, os odontoclastos funcionam de 

forma anômala reabsorvendo os dentes sem necessidade, cuja disfunção resulta em perda 

óssea e muita dor.  

A placa bacteriana é uma entidade estrutural específica, mas altamente variável que resulta 

da colonização e do crescimento de microrganismos sobre a superfície dos dentes e tecidos 

moles. Trata-se de uma comunidade de microrganismos organizados num biofilme dentário, 

embebidos numa matriz orgânica constituída por película aderida de células descamadas, 

leucócitos, bactérias, glicoproteinas da saliva, substrato alimentar e minerais como cálcio, 

fósforo e magnésio. A microbiota subgengival associada à periodontite consiste 

essencialmente em Porphyromonas spp, Prevotella spp, Peptostreptococcus spp e 

Fusobacterium spp (HARVEY; EMILY, 1993; DOMINGUES et al., 1999; BRAGA et al., 

2005; CARVALHO; CABRAL, 2007), sendo que, determinadas espécies bacterianas 

específicas do biofilme subgengival demonstraram maior relevância etiológica na iniciação e 

progressão da periodontite, principalmente Porphyromonas spp (HARDHAM et al., 2005).  
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Um estudo avaliou 109 gatos adultos e constatou que a doença periodontal era comum em 

81,6% dos animas, sendo agressiva em 12,8%, onde 98,2% dos felinos apresentaram algum 

tipo de perda óssea periodontal e, apenas 4% dos animais não apresentaram inflamação 

gengival (GIRARD et al., 2009). Ainda que existam muitos fatores que influenciem o 

desenvolvimento da doença periodontal, o agente etiológico primário é a placa bacteriana 

(GORREL, 2004). A microbiota oral dos gatos saudáveis é formada por bactérias anaeróbias, 

principalmente dos gêneros Bacteroides e Fusobacterium (LOVE; VEKSELSTEIN; 

COLLINGS, 1990). As bactérias do gênero Porphyromonas spp. foram isoladas a partir da 

placa dental em gatos com periodontite (HARVEY; EMILLY, 1993; NORRIS; LOVE, 1999, 

2000). 

Em estudo realizado recentemente, 97% dos gatos saudáveis eram positivos para 

Porphyromonas gingivalis. (BOOIJ-VRIELING et al., 2010). Com relação às bactérias 

presentes em abcessos subcutâneos, 15 gatos foram avaliados e constatou-se que 80% eram 

positivos para o gênero Porphyromonas, sendo Porphyromonas gingivalis mais 

frequentemente isolada em comparação com P. salivosa e P.circumdentaria, também sendo 

encontrada com maior frequência sem a presença das outras espécies e, em quantidade 

numericamente superior, o que sugere papel mais ativo no desenvolvimento de abcessos 

subcutâneos (NORRIS; LOVE, 1999). Os mesmos pesquisadores avaliaram outros 40 gatos e 

observaram a presença do gênero Porphyromonas em 95% dos animais e a Porphyromonas 

gingivalis foi isolada em 92,5% dos casos. Neste estudo foi realizada análise de regressão das 

unidades formadoras de colônia (UFC) com a doença periodontal e o mesmo demonstrou que 

a PG é um indicador importante do grau de doença periodontal (NORRIS; LOVE, 1999). 

O papel de bactérias específicas, especialmente Porphyromonas gingivalis nas doenças 

periodontais tem sido extensivamente estudado. Concentrações elevadas destes 

microrganismos foram observadas em pessoas com doença periodontal agressiva generalizada 

em comparação a indivíduos com doença periodontal agressiva localizada e doença 

periodontal crônica (RAMIRO, 2010). Porphyromonas giginvalis é uma bactéria de 

ocorrência natural na cavidade oral (LÉON et al., 2007). Também pode ser encontrada em 

outros sistemas como trato gastrintestinal, respiratório e cardiovascular, responsável por 

vários danos. 

Os mecanismos patogênicos envolvidos na doença periodontal incluem a influência direta 

das bactérias da placa e a influência indireta dessas bactérias no processo inflamatório 

(GORREL, 2004). A maioria dos animais com idade superior a dois anos apresenta algum 

grau de doença periodontal. No entanto, muitos proprietários não percebem qualquer 
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alteração, a não ser nos estágios avançados da doença. O sinal mais comum detectado pelo 

proprietário é a halitose, resultante da necrose dos tecidos e da fermentação bacteriana no 

sulco gengival ou na bolsa periodontal (PENMAN; HARVEY, 1992; GORREL, 2004).  

A identificação clínica da doença periodontal grave se dá através de sinais clínicos como 

halitose intensa, salivação espessa, sangramento oral, mobilidade dental, cálculo e gengivite, 

achados que podem proporcionar suporte para que o clínico veterinário decida encaminhar o 

paciente para o tratamento adequado junto a um médico veterinário especializado (GIOSO, 

2003). Esta crescente preocupação com a saúde oral é estimulada pelo fato de que as 

enfermidades orais interferem na saúde do paciente e estão relacionadas à redução da 

expectativa de vida (KOWALESKY, 2005). As alterações da cavidade oral dos cães e gatos 

têm sido abordadas com o intuito de promover a redução do incômodo que tais doenças 

ocasionam aos animais e consequentemente a seus proprietários (TELHADO et al., 2004). 

A odontologia veterinária encontra-se em evolução na medida em que os proprietários 

procuram cada vez mais manter ou melhorar a saúde oral de seus animais de estimação. Estes 

cuidados associados à nutrição ótima, entre outros, contribuem para melhorar e prolongar a 

qualidade de vida (COLMERY, 2005). A introdução de vários alimentos comercias no 

mercado com o intuito de melhorar a saúde bucal ocorreu ao longo dos últimos anos. O 

emprego da ação mecânica de raspagem para limpar os dentes compõe a estratégia padrão 

nesses alimentos, efeito obtido por modificações na textura e no tamanho dos croquetes. 

Supõe-se que a placa e o cálculo são desagregados da superfície dos dentes enquanto o animal 

mastiga o alimento, porém esta prática pode resultar em benefícios somente nos dentes 

utilizados durante a mastigação (COX; LEPINE; CAREY, 2003).  

Portanto, apesar da possível remoção de placa e cálculo por estes produtos, há limitações 

nesta estratégia, pois a abrasão mecânica proveniente de alimentos duros, produtos de 

mastigação e alimentos especializados ocorrerá somente nos pontos em que o alimento entrar 

em contato efetivo com a superfície do dente. Nos animais com má oclusão, resultados 

uniformes não serão obtidos em todos os dentes e, esse mecanismo pode particularmente não 

trazer benefícios. A estratégia de ação mecânica também apresenta eficácia reduzida em cães 

que tendem a deglutir com pouca ou nenhuma mastigação (COX; LEPINE; CAREY, 2003). 

 Paiva et al. (2007) avaliaram a utilização de coadjuvantes na diminuição da placa 

bacteriana e formação do cálculo dentário em cães e determinaram que os que apresentavam 

apenas ação mecânica, apresentaram baixo desempenho, o que se deve provavelmente ao fato 

destes apresentarem ação apenas nos dentes em que houve contato. Em relação à terapia 

periodontal, a assistência domiciliar é uma parte muito importante, já que bolsas periodontais 
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são reinfectadas dentro de duas semanas após profilaxia, caso essa prática não seja realizada 

(BROOK, 2008).   

Um levantamento norte americano realizado com 9074 gatos constatou que 33,7% dos 

animais recebiam dieta seca; 57,4% recebiam dieta seca adicionada de úmida e 8,9% 

recebiam somente dieta úmida. Linfoadenopatia, depósitos dentais e a doença periodontal 

apresentaram frequências significativamente inferiores em gatos alimentados somente com 

dieta seca em comparação às úmidas. A diferença também foi significativa entre gatos 

alimentados com dieta seca adicionada de úmida e somente dieta úmida. Linfoadenopatia 

(81,9% contra 54,8%), depósitos dentais (44,3% contra 17,2%) e a doença periodontal (77,8% 

contra 45,3%) (GAWOR et al., 2006). Isso pode ser explicado pelo fato da saliva conter 

peptídeos que se ligam a hidroxiapatita e assim, inibir Candida albicans, Streptococcus 

mutans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella romonas, e Bacteroides spp. Além de conter 

IgA e leucócitos, agentes que causam inibição da ligação de bactérias aos tecidos gengivais 

(PAQUETTE et al., 1997). Animais alimentados com dietas úmidas desenvolveram atrofia 

das glândulas salivares em poucos dias (SCOTT et al., 1990). Esta atrofia pode ser 

rapidamente reversível assim que uma dieta seca é reintroduzida. A saliva secretada por esses 

animais apresentou redução de 50% no teor de proteína (JOHNSON, 1984).  

Outro estudo empregou 6371 gatos e constatou que os animais alimentados com dieta seca 

apresentaram menor incidência de depósitos dentais, alterações dos linfonodos mandibulares e 

gengivite. O risco de alterações na saúde oral apresentou aumento de 56% em animais 

alimentados com dieta caseira em comparação aos 24% na dieta seca, sendo que 55% dos 

gatos com mais de 02 anos apresentaram alterações significativas nos três índices avaliados. 

Também foi avaliada a influência da escovação e petiscos voltados à manutenção da saúde 

oral: os animais que recebiam escovação ou petiscos diariamente, ou a combinação dos dois 

algumas vezes por semana, apresentaram redução do risco de periodontite em comparação aos 

animais que recebiam petiscos voltados à saúde oral esporadicamente ou que não recebiam 

nenhum cuidado com saúde oral em casa. Os animais que recebiam escovação diária 

apresentaram redução de 12% de alterações da saúde oral, os que recebiam petiscos 

diariamente em 10% e os que recebiam a combinação dos dois algumas vezes por semana em 

14%, quando comparados aos outros dois grupos. Gatos que não recebiam nenhum tipo de 

cuidado com a saúde oral em casa apresentaram aumento de 44% de alterações orais 

(BUCKLEY et al., 2011).  

A inclusão de fontes minerais nos alimentos de maneira que possam proporcionar 

benefícios em todas as superfícies dentárias é outra abordagem empregada no controle da 
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formação de cálculos. Os fosfatos formam complexos solúveis com o cálcio presente na saliva 

e dessa forma auxiliam na prevenção da mineralização da placa e consequente formação do 

cálculo dentário. Estes agentes possuem ação em toda a cavidade bucal, inclusive nas 

superfícies não envolvidas na mastigação. Os efeitos do tripolifosfato de sódio e 

hexametafosfato de sódio empregados como cobertura do croquete extrusado e no interior da 

massa foram avaliados na prevenção do desenvolvimento de cálculo dentário em 25 cães. Os 

resultados demonstraram que o hexametafosfato de sódio incorporado à dieta seca, tanto na 

sua cobertura como em seu interior, reduziu o acúmulo de calculo dentário, quando 

comparado à dieta sem adição de fosfatos (PINTO et al., 2008).    

O tripolifosfato de sódio incorporado à dieta seca em cobertura foi efetivo quando 

comparado à dieta sem adição de fosfatos (24,2% de redução). No entanto, quando 

incorporado no interior da massa da dieta não influenciou o desenvolvimento de cálculo se 

comparado à dieta sem adição de fosfatos. Neste estudo, o hexametafosfato de sódio foi mais 

eficiente que o tripolifosfato de sódio na prevenção do desenvolvimento de calculo, pois 

reduziu seu acúmulo em 34,2% e 47,6% em massa e cobertura, respectivamente (PINTO et 

al., 2008). Outro estudo avaliou a incorporação de polifosfatos na dieta comercial e obteve a 

redução de 58% dos cálculos e 9,0% da placa bacteriana (COX; LEPINE, 2002). 

A utilização de imunoglobulinas contra as gingipaínas surge como uma nova e promissora 

alternativa contra a doença periodontal. As gingipaínas são proteases secretadas pela PG e 

promovem interrupção da adesão celular e diferenciação dos osteoclastos, levam a perda de 

osso e ligamentos alveolares, além de bloquear a resposta imune do hospedeiro, contribuindo 

para destruição de tecido e consequente progressão da doença periodontal. Seu mecanismo de 

ação ocorre por meio da indução da permeabilidade vascular, ao ativar o sistema da 

calicreína-cinina, que leva ao aumento do fluxo sanguíneo gengival e progressão da 

inflamação. Também ativa o sistema de coagulação: a trombina converte o fibrinogênio em 

fibrina e por consequência gera trombos e consequente perda tecidual. Além de tudo isso, são 

responsáveis pela estimulação da reabsorção óssea e ativação da liberação de bradicinina que 

promove a dor. Possui potente ação degradante de fibrinogênio e fibrina, leva a hemorragias 

na gengiva. Causam degradação de macrófagos e inibem a ativação dos leucócitos, fatores 

que favorecem a multiplicação e adesão da P. gingivalis (IMAMURA, 2003). 

Dentre as principais vantagens do emprego de IgY obtidas de ovos de galinhas, destacam-

se a questão do bem estar aos animais, pois sua obtenção é realizada por um método não 

invasivo, baseado no simples ato de coletar ovos. O custo de manutenção das poedeiras é 

reduzido, se comparado a outras espécies animais, sendo mais econômico. Além disso, os 
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anticorpos de galinhas não oferecem nenhuma reatividade cruzada com os anticorpos de 

mamíferos (SCHADE; ZHANG; TERZOLO, 2007). 

A imunoterapia com anticorpos específicos de galinha (IgY) tem sido utilizada com 

sucesso contra doenças infecciosas de origem viral, bacteriana e origem fúngica em humanos 

e animais (LARSSON; CARLANDER, 2003). O uso oral de IgY é uma abordagem atrativa 

por não ativar o complemento de mamíferos ou interagir com seus receptores, que podem 

mediar resposta inflamatória no trato gastrintestinal (CARLANDER et al., 2000). Recentes 

estudos relatam que seu uso é efetivo na prevenção de periodontite em pacientes humanos 

(YOKOYAMA et al., 2007).  

Sua eficácia in vitro e in vivo foi comprovada por alguns estudos. Um deles realizado in 

vitro demonstrou que na presença de IgY-PG, a adição de 62,5; 125 e 250µg/mL reduziu em 

60,5; 59,6 e 47,1 ± 1,8% a atividade da protease das gingipaínas, respectivamente. Sendo que 

as células incubadas com gingipaínas demonstraram relação dose-dependente na perda da 

atividade de adesão (YOKOYAMA et al., 2007). Outro estudo empregou IgY contra as 

hemaglutininas responsáveis pela adesão da PG à mucosa do hospedeiro e constatou que 

houve neutralização da atividade das hemaglutininas, cujo efeito foi dose dependente 

(TEZUKA, 2006).  

Outro estudo realizado com ratos comprovou a eficácia da utilização das IgY para prevenir 

perda de osso alveolar. Os animais foram divididos em três grupos, todos infectados por PG: 

o primeiro grupo não recebeu nenhum tipo de IgY (grupo Pg.), o segundo grupo recebeu IgY 

contra as gengipans da PG (grupo Pg. + IgY-PG) e o terceiro grupo recebeu IgY proveniente 

de animais não inoculados com PG (grupo Pg. + IgY controle). Os animais que não 

receberam IgY apresentaram crescimento bacteriano e atividade da tripsina elevados 

(próximos de 100%); os animais do grupo Pg. + IgY-PG apresentaram crescimento bacteriano 

de 32,4% e atividade de tripsina de 40,8%, os animais do grupo Pg. + IgY-controle 

apresentaram crescimento bacteriano de 82,2% e atividade de tripsina de 91,6%. Em relação à 

perda óssea, os animais do grupo Pg. + IgY-PG apresentaram perda menor em comparação ao 

grupo Pg., e o grupo Pg. e Pg. + IgY-controle apresentaram perda óssea sem diferença 

estatística (HAMADA; WATANABE, 2010). 

Em cães, um estudo conseguiu comprovar a eficácia da utilização de IgY contra as 

gingipaínas. Este foi dividido em três fases, sendo realizado primeiro in vitro e posteriormente 

dois estudos in vivo. Os resultados in vitro demonstraram que as IgY-PG reagiram fortemente 

com P. gingivalis e P.gulae, mas demonstraram fraca atividade cruzada com P. salivosa e não 

reagiram de forma cruzada com P. circumdentaria e isolados clínicos de P. endodontalis F2 e 
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F5. Foram utilizados três grupos, grupo controle sem IgY, gurpo controle com IgY controle, a 

qual não reagia com nenhuma das Porphyromonas spp e o grupo IgY-PG. A IgY-PG inibiu a 

atividade proteolítica das preparações de gingipaínas de P. gulae e P. gingivalis em 50% e 

60%, respectivamente, levando ao menor dano às células e aumento da sua sobrevivência em 

comparação ao grupo controle não tratado e o controle que recebeu IgY controle (SHOFIQUR 

et al., 2011).  

No estudo in vivo com cães, os animais foram divididos em três grupos com cinco cães 

cada, um controle, sem administração de IgY, um teste que recebeu 35mg de IgY-PG por kg 

de peso corporal uma vez ao dia e outro que recebeu 17,5 de IgY-PG por kg de peso corporal 

duas vezes ao dia, sendo o IgY-PG administrado sobre a alimentação comercial. A média de 

todos os parâmetros analisados, incluindo gengivite, periodontite, índice de saúde bucal, e 

sangramento à sonda, foram significativamente menores após 08 semanas, em comparação 

com a linha de base. Não houve mudança significativa em todos os parâmetros do grupo 

controle. Não houve diferenças notáveis entre os dois grupos teste (Teste 1: 35mg de IgY-

PG/kg de peso corporal, uma vez ao dia; Teste 2: 17,5mg de IgY-PG/kg de peso corporal, 

duas vezes ao dia). Houve diferença significativa na remoção do cálculo dentário entre o 

grupo Teste 1 e o controle (SHOFIQUR et al., 2011). 

Na segunda parte do estudo foram utilizados cinco cães e selecionados dois pares de dentes 

pré-molares contralaterais em cada animal, todos com inflamação gengival clara e 

profundidade de bolsa ≥ 5mm, um dente de cada contralateral foi tratado com 20% de IgY-PG 

misturada com pomada odontológica (um gel neutro contendo gel de hidrocarboneto, ésteres 

de sacarose e hidroxipropilmetilcelulose) e os outros dentes foram tratados somente com a 

pomada odontológica. A pomada foi administrada quatro vezes na semana (200mg/bolsa 

periodontal/hora) dentro da bolsa periodontal com auxilio de uma seringa. Os parâmetros 

clínicos foram avaliados semanalmente e a profundidade da bolsa foi avaliada na segunda e 

quarta semana. Os animais que receberam IgY-PG demonstraram redução significativa da 

profundidade da bolsa periodontal e o grupo controle não apresentou alteração significativa 

(SHOFIQUR et al., 2011).  

A utilização de imunoglobulinas é uma área de pesquisa recente, necessita de estudos, 

especialmente nas diferentes espécies animais, objetivo da presente proposta, pois 

informações semelhantes na espécie felina até então eram inexistentes.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

Avaliar os efeitos da adição dietética de IgY anti Porphyromonas gingivalis (IgY - PG) 

sobre os índices de placa, cálculo e gengivite e quantificação bacteriana bucal em gatos 

acometidos por doença periodontal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Nutrição e Doenças Nutricionais de 

Cães e Gatos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de 

Jaboticabal (FCAV/Unesp). As análises laboratoriais de qPCR foram realizadas na Faculdade 

de Odontologia de Piracicaba – Unicamp, no Departamento de Diagnóstico Oral, Área de 

Microbiologia e Imunologia. A avaliação odontológica foi realizada pelos médicos 

veterinários especializados em odontologia veterinária, Dr. Daniel Ferro e Ma Michele 

Venturini. 

 

 

3.1.  ANIMAIS 

 
!

Foram utilizados 20 gatos adultos sem raça definida, com idade entre 7 e 13 anos, machos 

e fêmeas castrados, com escore de condição corporal entre 5 e 9 (LAFLAMME, 1997), 

previamente vacinados, vermifugados e com sorologia negativa para FIV/FeLV. A condição 

de higidez dos animais foi verificada antes do início do estudo por meio de exames físico, 

bioquímicos e hemogramas. Os gatos foram alojados em dois gatis, um com área de 20m2 e o 

outro com 50m2, separados fisicamente com o objetivo de evitar troca de microbiota oral, 

durante todo o período experimental. 

 

 

3.2.  PROTOCOLO ANESTÉSICO 

 

 

Os animais foram pré-tratados com acepromazina1 (0,1mg/kg) e meperidina2 (4mg/kg), 

ambos administrados na mesma seringa pela via intramuscular. Decorridos 15 minutos, 

realizou-se a tricotomia do membro torácico e um cateter3 de tamanho apropriado foi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

1 Acepram® 0,2%. Vetnil, Louveira, SP, Brasil. 
2 Dolosal®. Cristália, São Paulo, SP, Brasil 
3 Cateter IV Solidor®. Giromed Cirúrgica LTDA, Campinas, SP, Brasil. 
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introduzido na veia cefálica. A indução da anestesia foi realizada com propofol4 (5mg/kg), 

administrado através da veia cateterizada (Figura 1). Uma sonda5 endotraqueal (tamanho 3,5 

ou 4) foi introduzida após aplicação de 0,2mL de lidocaína6 nas cartilagens aritenóides. A 

manutenção da anestesia foi realizada com isoflurano7 em oxigênio a 100%, por meio de 

aparelho de anestesia inalatória8 com sistema sem reinalação. Durante o procedimento, a 

frequência cardíaca e a saturação de oxigênio arterial foram monitoradas com auxílio de um 

aparelho de monitoração9. As pressões sistólica, média e diastólica foram avaliadas por 

monitor oscilométrico10. Todos os animais receberam fluidoterapia com solução fisiológica11 

(10mL/kg/h). Na última fase do experimento (fase tratamento) os animais receberam 

meloxicam12 (0,1mg/kg), pela via subcutânea e tramadol13  (2mg/kg) pela via intravenosa 

como medicação pós-operatória. 

 

 
Figura 1 - Indução anestésica com propofol 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

4 Propovan®. Cristália, São Paulo, SP, Brasil. 
5 Sonda Solidor®. Giromed Cirúrgica LTDA, Campinas, SP, Brasil. 
6 Xylestesin®. Cristália, São Paulo, SP, Brasil. 
7 Isoforine®. Cristália, São Paulo, SP, Brasil. 
8 Takaoka KT 20®. K. Takaoka, São Bernardo do Campo, SP, Brasil. 
9 Dixtal Dx2020®, Dixtal Biomédica LTDA, Manaus, AM, Brasil. 
10 Pet Map Graffic System® (Ramsey Medical) 
11 Fisiológico 0,9%®. Equiplex, Aparecida de Goiania, GO, Brasil. 
12 Meloxican®. Eurofarma Laboratórios LTDA, SP, Brasil. 
13 Tramal®. Pfizer, Guarulhos, SP, Brasil. 
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3.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

3.3.1 Fase pré – experimental 

 

Foram selecionados 28 animais para realização da avaliação da porcentagem de 

Porphyromonas gingivalis e destes, utilizou-se apenas 20 gatos que apresentaram a 

confirmação da presença da bactéria com o uso de técnicas moleculares e quantidades 

superiores a 0,13%, cuja metodologia esta descrita no item 3.6. Amostras de sangue foram 

coletadas para realização de hemogramas e perfil bioquímico completo para certificação da 

higidez dos animais. Nesta etapa foram realizadas as avaliações dos três índices: índice de 

placa, índice de cálculo e índice de gengivite. As metodologias estão descritas a partir do item 

3.4.1. Os animais receberam durante sete dias a dieta controle para verificar a aceitação do 

alimento para evitar mudança brusca. 

 

3.3.2 Fase experimental 

 

Esta fase teve início duas semanas após o término da fase anterior. O grupo controle 

recebeu somente dieta controle (dieta sem suplementação de IgY-PG) e o grupo teste recebeu 

dieta suplementada com IgY-PG (4kg de IgY/1000kg de alimento, sendo 25% do produto 

imunoglobulina IgY de ovos hiperimunizados). O experimento seguiu delineamento 

crossover, com dois grupos de 10 gatos cada, totalizando duas repetições por tratamento. Ao 

entrarem para o segundo tratamento (T2) os animais controle do T1 passaram a ser do grupo 

teste e do grupo teste passaram a ser do grupo controle. 

Cada período teve duração de 40 dias e, ao final de cada um deles foram realizadas as 

avaliações dos índices de placa, cálculo, gengivite e curetagem do biofilme supragengival dos 

gatos em duplicata, para realização das qPCRs para contagem bacteriana. Ao final do segundo 

período foi realizada profilaxia da cavidade oral de todos os animais.  

 

!

!

!
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3.3.2.1 AVALIAÇÃO DA CAVIDADE ORAL 

 

Para efeito de padronização, foram utilizados grupos de dentes da maxila (arco superior) e 

da mandíbula (arco inferior), os dentes selecionados para compor o grupo de amostragem do 

estudo foram: maxila: C, PM3, PM4; mandíbula - C, PM3, PM4, M1 (sendo C para caninos, 

PM para pré-molares e M para molares, 1= primeiro, 3= terceiro e 4= quarto). Todas as 

aferições foram realizadas por somente dois avaliadores, médicos veterinários especializados 

em odontologia veterinária, sendo um estudo duplo-cego.  Os animais incluídos no estudo não 

apresentavam doença periodontal grave e os sinais clínicos observados para esta seleção 

foram: presença de bolsa periodontal (sulco gengival igual ou maior que 3mm); retração 

gengival; perda ou lesão de qualquer grau em gengiva; perda de continuidade da linha 

mucogengival; úlceras gengivais ou de mucosa (alveolar e/ou jugalar) e presença de lesão de 

reabsorção dentária. 

 

3.3.2.1.1 Índice de cálculo dental 

 

Para a quantificação do cálculo dental, os dentes foram gentilmente ventilados com ar para 

promover remoção de líquidos e debris e permitir melhor observação do material. Os dentes 

avaliados foram virtualmente divididos em três terços verticalmente, obtendo-se superfícies 

mesial, vestibular e distal. Cada terço avaliado recebeu um valor numérico baseado na 

porcentagem de cobertura de cálculo do dente, de acordo com o modelo de índice de cálculo 

dental de Boyce e Logan (1994). 

 

3.3.2.1.1.1 Área de cobertura de cálculo 

 

O critério de área de cobertura dos dentes estudados seguiu os seguintes valores: 

0 Cálculo não observável 

 1 De 1% a 24% de área coberta 

 2 Entre 25% e 49% de área coberta 

 3 Entre 50% e 74% de área coberta 

 4 Mais que 75% de área coberta 

 

!



! 27!

3.3.2.1.1.2 Valor final das aferições para cálculo dental 

 

Os valores obtidos para cada terço avaliado foram somados para obtenção do valor de 

cálculo dental de cada dente. Estes valores, por sua vez, quando obtidos de todos os dentes 

(mandibulares e maxilares) foram somados e a média resultante do número total de dentes 

avaliados, gerou o valor final de índice cálculo de cada boca. 

 

3.3.2.1.2 Índice de gengivite 

 

Os critérios para avaliação de índice de placa bacteriana seguem o modelo modificado de 

índice de gengivite de Löe (1967). Segundo este sistema, foi fornecido valores numéricos à 

boca segundo o grau de inflamação observado através de inspeção visual e de avaliação com 

sonda periodontal. A avaliação deste parâmetro foi realizada simultaneamente pelos dois 

avaliadores a fim de se evitar alterações dos tecidos (hemorragia) causadas pela sondagem do 

periodonto, procedimento necessário para tal aferição. Os critérios para a numeração são 

apresentados a seguir: 

 

1 Inflamação leve: eritema e edema discretos, porém sem hemorragia à sondagem gentil 

do sulco gengival; 

2  Inflamação moderada: eritema e edema evidentes e hemorragia gengival à sondagem 

gentil do sulco gengival; 

3 Inflamação grave: eritema importante chegando a cor vermelho-azulada, edema com 

tendência à hemorragia espontânea ou hemorragia profusa à sondagem do sulco gengival; 

e/ou úlceras ao longo da linha gengival. 

 

3.3.2.1.3 Índice de placa bacteriana 

 

!A placa bacteriana foi evidenciada com solução de eritrosina a 2%14 gentilmente aplicada 

à superfície coronal dos dentes (Figura 2) e imediatamente enxaguada com água. A superfície 

da coroa dos dentes estudados foi então dividida horizontalmente; as metades gengival e 

coronal foram avaliadas. Tanto a área de extensão quanto a espessura de placa foram medidas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

14 Eviplac, Biodinâmica , Ibiporã, Brasil. 
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segundo critérios pré-estabelecidos para transformação da avaliação clínica em representação 

numérica. Esta classificação segue o modelo de índice de placa bacteriano de Turesky (1970). 
Figura 2  - Aplicação de solução evidenciadora (eritrosina a 2%) 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

3.3.2.1.3.1 Área de cobertura de placa bacteriana 

 

! O critério de área de cobertura dos dentes estudados seguiu os seguintes valores: 

0 Placa não observável 

 1 De 1 a 24% de área coberta 

 2 Entre 25% e 49% de área coberta 

 3 Entre 50% e 74% de área coberta 

 4 Mais que 75% de área coberta 

 

3.3.2.1.3.2 Espessura de placa bacteriana 

 

 O critério de espessura de placa dos dentes estudados seguiu os seguintes valores (de 

acordo com a tonalidade de cor obtida através do evidenciador de placa): 

 

1 Fina  Cor rósea ou vermelha clara 

 2 Média  Cor vermelha 

 3 Espessa Cor vermelha escura 

 

3.3.2.1.3.3 Valor final das aferições para placa bacteriana 

 

O valor de cada metade foi calculado multiplicando-se o valor da área de extensão pelo 

valor de espessura da placa bacteriana. Ambos os valores, coronal e gengival foram então 

somados e assim, obtido o valor final de cada dente. Os valores obtidos para todos os dentes 
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(mandibulares e maxilares) foram somados e a média resultante do número total de dentes 

avaliados, gerou o valor final de índice de placa bacteriana de cada boca. 

!

3.3.3 DIETAS  

 

Uma única dieta experimental foi formulada para atender as necessidades nutricionais de 

gatos adultos (NRC, 2006; Tabela 1). Esta foi produzida a partir de um único lote de 

ingredientes e posteriormente desdobrada nas duas rações experimentais pela adição, por 

cobertura dos kibbles após o recobrimento com gordura e palatabilizante, de produto 

comercial fonte de IgY15 ou ovo em pó comercial.  

O recobrimento com estes produtos ocorreu após um dia da cobertura com palatabilizante 

líquido, com objetivo de evitar alteração do pH do alimento. O recobrimento da dieta controle 

com ovo em pó foi realizado para se manter semelhante a composição nutricional e 

características das rações. As rações experimentais foram denominadas: 

 

Controle – alimento extrusado recoberto com 4 g/kg de ovo em pó comercial 

 

Teste – alimento extrusado recoberto com 4 g/kg de produto comercial fonte de IgY anti P. 

Gingivalis (Globigen PG, EWN, Visbek, Alemanha; equivalente ao fornecimento de 1g/kg de 

imunoglobulina IgY de ovos hiperimunizados). 

 

A ração experimental base foi produzida na fábrica experimental de rações da 

FCAV/Unesp, Câmpus de Jaboticabal – SP. Os ingredientes foram adquiridos, moídos em 

moinhos de martelos (Modelo 4, D’Andrea, Limeira, Brasil) com peneiras com crivos de 

0,8mm e extrusados em extrusora monorosca (MEX 250, Manzoni Industrial Ltda, Campinas, 

Brasil) com capacidade de produção de 250kg de alimento por hora (figuras 03). Na figura 04 

está ilustrado o molde empregado para a extrusão da dieta. 

Os equipamentos utilizados formam sistema de extrusão completo em escala laboratorial, 

com os mesmos componentes e princípios de funcionamento dos sistemas de extrusão 

comercial. Durante o processo de extrusão a amperagem do motor da extrusora foi 

constantemente monitorizada e registrada a cada 15 minutos. A densidade dos extrusados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

15 Globigen PG, EWN, Visbek, Alemanha. 
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(g/L) foi determinada apenas quando o sistema atingiu a estabilidade, sendo a partir deste 

momento registrada a cada 15 minutos. A temperatura do pré-condicionador da extrusora foi 

mantida por meio da injeção de vapor direto acima de 85°C. Água, vapor, velocidade da rosca 

e fluxo de matérias-primas foram ajustados de acordo com a formulação da dieta. Após a 

extrusão os extrusados foram secos em secador de ar forçado, aquecido a 105°C, e 

posteriormente cobertos com óleos e palatabilizantes. O recobrimento das rações com 

Globigen ou ovo em pó foi realizado em sistema de mistura fechado, em tambor rotativo, com 

tempo de mistura de 10 minutos. As figuras 05 e 06 ilustram as dietas após o processamento e 

após a adição da gordura. 

 
Tabela 1 - Composição de ingredientes e química da dieta experimental (valores porcentagem da matéria 

natural). 

Ingrediente % 
Milho grão 39.1 
Farinha de vísceras de aves 34 
Farelo de glúten de milho 60% 9 
Gordura de aves 7.4 
Polpa de beterraba seca 4.5 
Palatabilizante líquido 3 
Palatabilizante em pó 0.5 
Ovo em pó 0.5 
Sal comum 0.5 
Cloreto de potássio 0.4 
Cloreto de colina 0.35 
Premix mineral e vitamínico2 0.3 
Taurina 0.17 
Antifúngico 3 0.1 
Óleo de salmão 0.1 
Antioxidante 4 0.05 
Dl- metionina 0.035 
Composição química 1  
Matéria seca 89.77 
Matéria mineral 6.98 
Proteína bruta 30.09 
Extrato etéreo hidrólise ácida 14.12 
Fibra buta 2.27 

1 Analisada em duplica, CV<5%;  
2 Adição por quilograma de produto: Ferro 100mg, Cobre 10mg, Manganês 10mg, Zinco 150mg, Iodo 2mg, Selênio 0,3mg, Vitamina A 

18.000UI, Vit. D 1.200UI, Vit. E 200UI, Tiamina 6mg, Riboflavina 10mg, Ácido pantotênico 40mg, Niacina 60mg, Piroxidina 6mg, Ácido 

fólico 0,30mg, Vit. B12 0,1mg;  
3 Mold Zap Aquativa, Alltech Brasil Agroindustrial Ltda: propionato de amônio, propanodiol, ácido propiônico, ácido acético, ácido lático, 

ácido ascórbico, ácido fórmico, sorbato de potássio, veículo q.s.p. 
4 Banox, Alltech Brasil Agroindustrial Ltda: BHA, BHT, galato de propila e carbonato de cálcio; 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 3  - Extrusora monorosca utilizada para a extrusão das dietas experimentais 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

 

Figura 4 - Molde utilizado para extrusão das dietas 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 5 - Dieta após o processo de extrusão 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

 

Figura 6 - Dieta após a cobertura de gordura 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

!

!

3.3.4 MANEJO ALIMENTAR  

 

O cálculo da quantidade de alimento fornecido foi realizado de acordo com a energia 

metabolizável estimada para o alimento, a partir de sua composição química e da necessidade 

energética de manutenção (NEM) dos gatos, calculada pela equação NEM = 100 x (peso 

corporal em kg)0,67 para gatos com ECC 5 e para animais com ECC superior a 5, a equação 

utilizada foi NEM = 130 x (PC em kg)0,4 (NRC 2006). A partir desta quantidade inicial, 
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ajustes foram realizados para se evitar que os gatos engordassem durante o período 

experimental.  

Os gatos permaneceram soltos em gatil coletivo para socialização e prática de exercícios 

voluntários das 8h às 16h. As 16h eram individualmente alojados em gaiolas metabólicas de 

0.8m x 0.8m x 1.0m, quando recebiam sua quantidade individualmente estipulada de 

alimento, que permanecia à disposição dos mesmos até as 8h do dia seguinte. O alimento 

fornecido e recusado era pesado diariamente, registrando-se os consumos. Semanalmente os 

animais foram pesados e caso ocorresse variação de peso, eram realizados ajustes na 

quantidade de alimento fornecido. Estes procedimentos estão ilustrados nas figuras 07, 08 e 

09. 

A cinética de consumo foi avaliada nos dois períodos do cross-over. Para isto foi fornecida 

a quantidade de alimento diária habitual e, a cada intervalo de 2 horas o alimento era pesado e 

o consumo registrado. Este procedimento se prolongou durante as 16 horas de exposição ao 

alimento. 

 

Figura 7 - Pesagem e registro das sobras de alimento 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 8 - Pesagem e distribuição individual das dietas 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

Figura 9 - Exposição e consumo individual dos alimentos 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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3.3.5 qPCR 

 

O PCR quantitativo em tempo real (qPCR) é uma técnica que foi desenvolvida através do 

refinamento da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) convencional. Pela técnica de PCR 

em tempo real é possível visualizar a dinâmica das curvas de amplificação devido a presença 

dos fluorocromos unidos as sondas de hibridização que são detectadas e analisadas mediante 

um programa de informática (WONG; MEDRANO, 2005). Todas as etapas envolvidas estão 

apresentadas a seguir. 

 

3.3.5.1 Coleta das amostras e extração do DNA bacteriano total 

 

Os biofilmes da face palatina dos dentes caninos superiores e dentes quarto pré-molares 

superiores do lado direito e esquerdo foram coletados por cureta Gracey 5/6 (Figuras 10 e 11) 

e depositados individualmente em microtubos (Figura 11) contendo 330µL de solução Tris-

HCl (0.01M). As amostras foram então mantidas a -20ºC (Figura 11), até o momento da 

extração do DNA bacteriano total. As amostras congeladas foram transportadas para o 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia do Departamento de Diagnóstico Oral da 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba – UNICAMP, para a extração do DNA bacteriano 

total e análises quantitativas por qPCR. 

A extração do DNA foi realizada através de lise mecânica com 0,16g de esferas de zircônia 

(0,1mm de diâmetro – Biospec, EUA) em aparelho de Mini-BeadBeater16 em força máxima, 

durante 60 segundos (Figura 12). Após, as amostras receberam 500µL de solução EL 

Buffer17, foram brevemente vortexadas e centrifugadas (Figura 12) (10 min, 4ºC, 13.000g). O 

sobrenadante contendo o DNA total solubilizado foi coletado, livre de esferas e debris 

celulares, e transferido a um novo microtubo. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

16 Mini-BeadBeater, Biospec, Bartlesville, EUA. 
17Buffer El,Qiagen, Hilden, Alemanha. 
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Figura 10 - Coleta de biofilmes dos animais 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

Figura 11 - Coleta e armazenagem das amostras. 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

Figura 12 - Aparelho de Mini-BeadBeater e centrífuga. 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014!  
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3.3.5.2 Quantificação do DNA bacteriano total e de Porphyromonas gingivalis 

 

As reações de PCR foram realizadas em aparelho StepOne™ Real-Time PCR System18 que 

possibilitou a quantificação direta e em tempo real do DNA bacteriano total e do DNA 

pertencente à espécie Porphyromonas gingivalis (figura 19). Os ensaios foram realizados em 

placas de 48 poços MicroAmp® Fast-Optical 48-well Reaction Plate19 colocando-se, em cada 

poço da placa, uma mistura de: 3,4µL de H2O ultrapura, 5µL do reagente SYBR® Green PCR 

Master Mix20, e 0,3µL de cada primer (Tabela 02) e 1µL da amostra a ser dosada. As 

amostras, padrões e controles sempre foram dosados em duplicata. Como referência da 

quantidade e controle positivo, além de indicador de eficiência e sensibilidade das reações, em 

cada corrida realizou-se curvas de amplificação, as quais continham quantidades conhecidas 

de DNA genômico bacteriano em quantidades decrescentes: 30ng, 3ng, 0,3ng, 0,03ng, 

0,003ng e 0,0003ng por poço (P. gingivalis ATCC BAA-308).   

Como controle negativo do PCR e indicador de possível contaminação por DNA, os 

ensaios incluíram poços contendo todos os reagentes, mas sem adição de amostras. Estes 

locais não devem gerar produtos de amplificação. As placas seladas foram então submetidas 

aos ciclos térmicos de desnaturação inicial a 95ºC por 3min, seguido por 45 ciclos de 

desnaturação a 94ºC por 15s, anelamento a 54ºC por 15s e extensão a 72ºC por 30s. Curvas de 

melting foram realizadas nas placas contento ensaios com o par de primer específico para P. 

gingivalis. Os valores de qPCR para a dosagem do DNA de P. gingivalis foram normalizados 

pelas quantidades de DNA bacteriano total de cada uma das amostras e, assim, a quantidade 

de P. gingivalis foi expressa em porcentagem em relação à carga bacteriana total presente no 

biofilme. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

18 StepOne™ Real-Time PCR System, Applied Biosystems, Carlsbad, EUA 
19 MicroAmp® Fast-Optical 48-well Reaction Plate, Applied Biosystems, Carlsbad, EUA 
20 SYBR® Green PCR Master Mix, Applied Biosystems, Carlsbad, EUA 
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Figura 13 - Aparelho StepOne™ Real-Time PCR System utilizado para realizar as reações de PCR 

 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 
 

 

Quadro 1 - Primers utilizados na identificação e quantificação de Porphyromonas gingivalis e 

quantificação da carga bacteriana total 

Espécie Primers bp (n) 
Porphyromonas gingivalis 5’-AGGCAGCTTGCCATACTGCG-3’ 

5’-ACTGTTAGCAACTACCGATGT-3’ 
404 

16S Universal- F 
16S Universal-R 

5’ TCCTACGGGAGGCAGCAGT  3’ 
5’ GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT 3’ 

466 

 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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3.3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados obtidos foram analisados através do programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004), sendo previamente verificada a normalidade dos 

resíduos pelo teste de SHAPIRO-WILK (PROC UNIVARIATE) e a homogeneidade das 

variâncias, comparadas pelo teste F máximo. As variáveis que não atenderam as premissas 

sofreram transformação logarítmica ou raiz quadrada e foram analisadas pelo PROC GLM do 

SAS e as médias comparadas pelo teste T. As variáveis que não atenderam as premissas de 

estatística paramétrica foram analisadas pelo PROC NPAR1WAY do SAS e as médias 

comparadas pelo teste de Mann-Whitney.  

Para índice gengival, índice de placa e índice de cálculo, que atenderam as premissas de 

estatística paramétrica, no modelo estatístico o valor no tempo inicial (tempo zero) foi 

considerado como covariável na avaliação do tempo 40. Já a quantificação da bactéria 

Porphyromonas gingivalis foi avaliada por estatística não paramétrica, e além da avaliação 

dos tempos zero e 40 dias, foi realizado o FOLD (número de vezes de redução da bactéria) 

entre os tempos de coleta para lado direito e esquerdo e para a soma dos lados, e 

posteriormente as médias dos grupos foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney. O 

modelo estatístico utilizado foi: 

 

Yijk = u + Ti + Pj + eijk 

em que: 

Yijk = valor observado na parcela 

U = constante inerente a toda parcela 

Ti= efeito dos tratamentos (1 e 2) 

Pj = efeito dos períodos (1 e 2) 

eijk = erro do modelo 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Curva de Consumo  
!

!

Durante as 16 horas de observação alguns animais alteraram seu padrão de consumo 

habitual, por distração com o avaliador durante os momentos de pesagem. Sendo que alguns 

indivíduos consumiram a quantidade total diária nas primeiras quatro horas de avaliação e 

outros não consumiram o total ao final das 16 horas avaliadas (Figuras 14 e 15). Durante o 

período de avaliação o consumo dos animais não apresentou diferença entre os grupos 

(P>0,05; Figura 16). Pode se notar um padrão de consumo, no qual os animais ingeriram 

grandes quantidade após um período de 8 horas de jejum, primeiras duas horas (média de 

49,87%) e posteriormente pequenas quantidades no período restante que o alimento 

permaneceu disponível (média de 7,48% para cada duas horas). 

 

 
Figura 14 - Ingestão de alimento (% correspondente a quantidade total fornecida) dos animais do grupo I 

 
*100% corresponde a quantidade total de alimento oferecida. 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 15 - Ingestão de alimento (% correspondente a quantidade total fornecida) dos animais do grupo II 

 
*100% corresponde a quantidade total de alimento oferecida. 

Fonte: OBA, P. M., 2014 

 
Figura 16 - Ingestão média de alimento dos dois grupos experimentais 

 
*100% corresponde a quantidade total de alimento oferecida. 

Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

 

4.2.Consumo e Peso corporal 
 

Durante o estudo, o consumo médio de alimento apresentado pelos animais dos dois 

grupos foi de 53,29g/dia. Os animais do grupo teste apresentaram consumo médio de 

53,29g/dia e do grupo controle de 54,58g/dia (P>0,05). O consumo médio de IgY-PG no 

grupo teste foi de 217,17mg/dia. O peso médio dos animais dos dois grupos não diferiu 

(P>0,05). As informações referentes a ingestão individual de alimento e de IgY-PG durante o 

estudo estão apresentadas na tabela 3. 
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Tabela 3 - Consumo médio individual de alimento e IgY  

Per Trat Animal IgYM mg/dia CM g/dia P T0 P T40 
1 1 1 0,00 64,36 5,66 5,50 
1 1 2 0,00 74,71 7,10 7,00 
1 1 3 0,00 50,92 3,40 3,55 
1 1 4 0,00 51,89 4,14 4,00 
1 1 12 0,00 54,54 3,64 3,70 
1 1 15 0,00 46,15 3,97 4,00 
1 1 17 0,00 57,36 5,04 5,10 
1 1 18 0,00 58,13 3,97 4,06 
1 1 24 0,00 59,97 3,95 4,10 
1 1 26 0,00 55,95 4,40 4,3 
1 2 6 206,38 51,59 3,55 3,85 
1 2 8 172,98 43,25 3,95 3,90 
1 2 10 207,61 51,90 4,55 4,50 
1 2 14 204,67 51,17 5,21 5,20 
1 2 16 258,46 64,61 6,50 6,50 
1 2 20 174,12 43,53 3,58 3,35 
1 2 22 173,63 43,41 3,73 3,70 
1 2 25 237,02 59,25 3,73 3,80 
1 2 27 253,92 63,48 5,55 5,50 
1 2 28 278,39 69,60 6,95 6,80 
2 1 6 0,00 45,30 3,70 3,70 
2 1 8 0,00 46,66 3,80 3,90 
2 1 10 0,00 50,71 4,40 4,30 
2 1 14 0,00 53,59 5,05 5,00 
2 1 16 0,00 51,39 6,20 6,00 
2 1 20 0,00 46,51 3,25 3,20 
2 1 22 0,00 47,29 3,60 3,65 
2 1 25 0,00 49,03 3,75 3,70 
2 1 27 0,00 60,31 5,55 5,45 
2 1 28 0,00 66,83 6,80 6,65 
2 2 1 236,10 59,03 5,20 5,35 
2 2 2 265,71 66,43 6,80 6,80 
2 2 3 170,25 42,56 3,55 3,60 
2 2 4 193,38 48,34 3,80 3,85 
2 2 12 180,41 45,10 3,50 3,75 
2 2 15 178,45 44,61 3,75 3,90 
2 2 17 222,90 55,73 4,95 5,10 
2 2 18 207,67 51,92 3,90 4,00 
2 2 24 225,98 56,50 3,75 3,95 
2 2 26 215,36 53,84 4,20 4,25 

Média - 53,94 4,55 4,56 
Média Teste 217,17 53,29 4,54 4,58 

Média Controle 0,00 54,58 4,57 4,54 
*Per 1: Primeiro Período; Per 2: Segundo Período; Trat 1: Tratamento Controle; Trat 2: Tratamento Teste; IgYM mg/dia: 

Consumo Médio de IgY por dia;  CM g/dia: Consumo Médio da Dieta por dia;  PT0: Peso em T0; PT40: Peso em T40; T0: 

Início do Período; T40: Final do Período.!!
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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!

4.3. Índice de Gengivite 

 

 

Durante o experimento o índice de gengivite apresentou média de 1,62 em T0 no grupo 

controle e 1,67 em T0 no grupo teste; 1,36 em T40 no grupo controle e 1,37 em T40 no grupo 

teste (Tabela 4), resultados que demonstram redução média de 16,05% no grupo controle e 

18,04% no grupo teste (Figuras 17 e 18).  

  

 
Figura 17 - Índice de gengivite (IG) encontrado nos animais do grupo controle 

  
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

 

Figura 18 - Índice de gengivite (IG) encontrado nos animais do grupo teste 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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4.4.Índice de Placa  

 

 

Durante o experimento o índice de placa dos animais avaliados apresentou média de 13,66 

em T0 no grupo controle e 14,70 em T0 no grupo teste; 10,64 em T40 no grupo controle e 

9,47 em T40 no grupo teste (Tabela 4), valores que demonstram redução média de 22,16% no 

grupo controle e 35,55% no grupo teste (Figuras 19 e 20). Um exemplo da melhora no índice 

de placa está ilustrado na figura 21. 

  

 
Figura 19 - Índice de placa (IP) encontrado nos animais do grupo controle  

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 
Figura 20 - Índice de placa (IP) encontrado nos animais do grupo teste 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 21 - Animal do grupo teste em T0 (esquerda) e T40 (direita) com coloração evidenciadora 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

 

4.5. Índice de Cálculo  

 

 

 O índice de cálculo dos animais avaliados no estudo apresentou média de 3,97 em T0 no 

grupo controle e 4,06 em T0 no grupo teste; 3,88 em T40 no grupo controle e 3,63 em T40 no 

grupo teste (Tabela 4), dados que demonstram redução média de 2,94% no grupo controle e 

10,56% no grupo teste (Figuras 22 e 23).  

 

 
Figura 22 - Índice de cálculo (IC) encontrado nos animais do grupo controle 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 23 - Índice de cálculo (IC) encontrado no grupo teste, durante o primeiro período 

 
Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Tabela 4 – Valores individuais dos diferentes índices avaliados no estudo 

Per Trat Animal IG T0 IG T40 IP T0 IP T40 IC T0 IC T40 
1 1 1 1,15 0,88 15,38 13,12 3,35 3,19 
1 1 2 2,25 2,17 15,25 9,42 3,21 3,21 
1 1 3 1,81 1,75 16,38 12,56 5,19 5,56 
1 1 4 3,32 2,64 18,89 16,71 7,14 6,64 
1 1 12 1,07 1,00 15,29 17,29 2,50 2,32 
1 1 15 0,90 0,85 17,70 12,65 4,05 3,85 
1 1 17 2,35 1,92 14,08 9,42 2,96 2,92 
1 1 18 2,90 2,70 15,35 13,40 4,15 2,70 
1 1 24 1,00 0,61 13,54 12,61 4,93 4,04 
1 1 26 0,54 0,79 13,96 13,88 2,79 2,83 
1 2 6 1,67 1,33 14,46 12,08 7,46 6,29 
1 2 8 0,92 0,92 15,08 12,19 2,31 2,19 
1 2 10 2,92 2,62 16,42 10,62 3,96 2,96 
1 2 14 1,78 1,61 14,61 11,00 4,83 4,22 
1 2 16 0,79 0,50 16,14 8,89 4,21 4,22 
1 2 20 0,71 0,75 15,96 10,29 5,96 5,75 
1 2 22 1,17 1,46 12,46 10,04 2,25 2,17 
1 2 25 2,62 2,23 18,77 10,85 4,15 2,96 
1 2 27 2,60 2,42 15,15 12,00 3,23 3,54 
1 2 28 1,21 0,93 18,11 12,54 4,32 4,05 
2 1 6 1,46 1,38 14,50 9,96 6,13 6,88 
2 1 8 1,31 0,69 17,38 7,85 2,08 2,77 
2 1 10 2,65 2,23 10,19 4,92 3,27 2,58 
2 1 14 1,61 1,33 10,39 7,33 4,61 3,78 
2 1 16 0,71 0,57 11,21 9,25 3,46 3,96 
2 1 20 0,88 0,67 10,83 7,08 5,92 5,58 
2 1 22 0,92 1,21 9,62 10,00 1,92 3,04 
2 1 25 1,96 2,08 7,81 10,65 3,04 3,85 
2 1 27 2,25 1,50 11,50 7,83 3,54 3,54 
2 1 28 1,43 0,29 14,04 6,81 5,25 4,39 
2 2 1 0,92 0,42 10,46 7,69 3,08 2,65 
2 2 2 2,25 1,75 11,96 8,42 3,08 3,71 
2 2 3 1,88 1,75 18,56 8,38 5,56 4,38 
2 2 4 2,79 2,18 11,89 9,29 7,36 6,29 
2 2 12 1,25 0,61 17,86 7,29 1,89 1,57 
2 2 15 0,85 0,60 16,00 8,15 5,15 4,55 
2 2 17 2,38 1,85 13,08 7,35 2,58 2,27 
2 2 18 2,85 2,60 11,55 7,10 2,90 3,00 
2 2 24 1,18 0,75 12,32 7,61 4,39 3,75 
2 2 26 0,75 0,17 13,00 7,59 2,50 2,08 

Média 1,65 1,37 14,18 10,05 4,02 3,76 
Média Teste 1,67 1,37 14,69 9,47 4,06 3,63 

Média Controle 1,62 1,36 13,66 10,64 3,97 3,88 
*Per 1: Primeiro Período; Per 2: Segundo Período; Trat 1: Tratamento Controle; Trat 2: Tratamento Teste; Índice de 

Gengivite (IG), Índice de Placa (IP), Índice de Cálculo (IC); T0: Início do Período; T40: Final do Período. 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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4.6. Porcentagem de Porphyromonas gingivalis  

 

Durante o primeiro período, a porcentagem de PG apresentou média de 1,02% no lado 

direito e 0,90% no lado esquerdo em T0 no grupo controle; 0,61% no lado direito e 1,16% no 

lado esquerdo em T0 no grupo teste; 0,32% no lado direito e 0,48% no lado esquerdo em T40 

no grupo controle e média de 0,27% no lado direito e 0,36% no lado esquerdo em T40 no 

grupo teste. O Fold demonstra quanto o valor de T40 é menor que o T0, este foi calculado 

pela equação Fold = T0/T40, quanto maior o valor de Fold maior é a redução do valor de T40 

em comparação ao T0. Durante o primeiro período o valor de Fold da soma dos lados 

apresentou média de 3,50 no grupo controle e 7,33 no teste (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Quantificação das P. gingivalis 

Per Trat Animal PGD TO PGE T0 PGD T40 PGE T40 Fold Soma 
1 1 1 2,2246% 4,0602% 0,6017% 0,6343% 5,08 
1 1 2 0,2573% 0,3353% 0,3116% 0,4924% 0,74 
1 1 3 0,4472% 0,5463% 0,5369% 1,8194% 0,42 
1 1 4 0,2197% 0,3493% 0,2640% 0,0274% 1,95 
1 1 12 2,2729% 2,4210% 0,3663% 0,4661% 5,64 
1 1 15 0,0148% 0,2866% 0,3289% 0,0352% 0,83 
1 1 17 0,2873% 0,2452% 0,2141% 0,0373% 2,12 
1 1 18 4,1220% 6,0692% 0,1686% 1,0859% 8,12 
1 1 24 0,9990% 1,1480% 0,5105% 0,6133% 1,91 
1 1 26 0,3043% 0,3239% 0,1658% 0,2410% 1,54 
1 2 6 0,0541% 0,2443% 0,0077% 0,6146% 0,48 
1 2 8 0,1929% 0,1549% 0,2184% 0,0173% 1,48 
1 2 10 0,2490% 0,3437% 0,0565% 1,5472% 0,37 
1 2 14 0,3916% 0,5252% 0,0212% 0,1205% 6,47 
1 2 16 0,7841% 1,1935% 0,0562% 0,0575% 17,39 
1 2 20 0,1941% 0,2443% 0,0242% 0,6011% 0,70 
1 2 22 0,2214% 0,1761% 0,6176% 0,1521% 0,52 
1 2 25 0,7089% 0,6356% 0,0919% 0,1808% 4,93 
1 2 27 7,0364% 11,5222% 0,1104% 0,1068% 85,45 
1 2 28 0,1840% 0,2335% 0,0107% 0,0286% 10,60 
2 1 6 0,0918% 0,5317% 0,0753% 0,0863% 3,86 
2 1 8 0,7025% 0,1942% 0,3536% 0,0156% 2,43 
2 1 10 0,7684% 0,2257% 0,3281% 0,2845% 1,62 
2 1 14 0,0106% 0,1929% 0,0244% 0,0666% 2,24 
2 1 16 0,0020% 0,2681% 0,1370% 2,3747% 0,11 
2 1 20 1,8184% 0,0960% 0,5328% 0,7895% 1,45 
2 1 22 2,1868% 0,0628% 1,3530% 0,0290% 1,63 
2 1 25 1,3888% 0,0771% 0,0854% 0,0136% 14,80 
2 1 27 0,7932% 0,5528% 0,0002% 0,4349% 3,09 
2 1 28 1,5207% 0,0898% 0,0102% 0,1441% 10,44 
2 2 1 0,0242% 0,0900% 0,4171% 0,7042% 0,10 
2 2 2 0,0369% 1,2887% 0,0474% 0,4088% 2,91 
2 2 3 0,0523% 1,3672% 0,3585% 0,6027% 1,48 
2 2 4 0,0083% 2,3567% 0,1477% 0,8093% 2,47 
2 2 12 0,8627% 0,0228% 0,0708% 0,1180% 4,69 
2 2 15 0,4330% 0,0570% 0,0475% 0,0739% 4,03 
2 2 17 0,3159% 0,0775% 0,5079% 0,2335% 0,53 
2 2 18 0,2442% 2,0269% 1,3943% 0,8593% 1,01 
2 2 24 0,1904% 0,5702% 1,0484% 0,0580% 0,69 
2 2 26 0,0623% 0,0197% 0,1843% 0,0044% 0,43 

Média 0,82% 1,03% 0,30% 0,42% 5,42 
Média Teste 0,61% 1,16% 0,27% 0,36% 7,34 

Média Controle 1,02% 0,90% 0,32% 0,48% 3,5 
*Per 1: Primeiro Período; Per 2: Segundo Período; Trat 1: Tratamento Controle; Trat 2: Tratamento Teste; PG: 

Porcentagem de P. gingivalis; D: Lado Direito; E: Lado Esquerdo; Fold: número de vezes de redução da bactéria; Soma: 

Soma dos valores de Porcentagem de PG do Lado Direito e Esquerdo; T0: Início do Período; T40: Final do Período. 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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!Os índices com diferença estatística entre o grupo controle e teste foram o de Placa e 

Cálculo, com valor de p de 0,0554 e 0,0660 respectivamente (Tabela 6). A porcentagem de 

redução deste índices no grupo teste foi de 35,55% e 10,56% respectivamente (Figura 24). 

 
Tabela 6 - Comparação das diferentes variáveis estudadas  

Variável 

  

Dietas1    

Controle Teste EPM2 p3 

Peso T0 (Kg) 4,57 4,54 0,18 0,7573 

Peso T40 (Kg) 4,54 4,58 0,17 0,9998 

Ingestão de alimento (g/dia) 54,58 53,29 1,27 0,6123 

Índice Gengivite T0 1,51 1,31 0,10 0,3543 

Índice Gengivite T40 1,17 1,10 0,09 0,4271 

Índice Placa T0 13,67 14,69 0,44 0,1545 

Índice Placa T40 10,69 9,42 0,43 0,0554 

Índice Cálculo T0 3,97 4,06 0,24 0,9068 

Índice Cálculo T40 3,92 3,59 0,21 0,0660 

% Porphyromonas gingivalis lado direito T04 1,02%a 0,61%b 0,21 0,0479 

% Porphyromonas gingivalis lado direito T40 0,32% 0,27% 0,05 0,2573 

% Porphyromonas gingivalis lado esquerdo T0 0,90% 1,16% 0,33 0,9251 

% Porphyromonas gingivalis lado esquerdo T40 0,49% 0,37% 0,08 0,9571 

Soma das % Porphyromonas gingivalis T0 1,93% 1,77% 0,52 0,2258 

Soma das % Porphyromonas gingivalis T40 0,80% 0,64% 0,10 0,4144 

Fold da % Porphyromonas gingivalis lado direito 11,51 8,27 4,09 0,9889 

Fold da % Porphyromonas gingivalis lado esquerdo 4,20 9,11 2,76 0,8561 

Fold da soma % Porphyromonas gingivalis 3,50 3,23 0,64 0,3248 
1 Controle – alimento extrusado recoberto com 0,4g/kg de ovo em pó comercial; Teste – alimento extrusado recoberto com 0,4g/kg de produto 
comercial fonte de IgY anti P. Gengivalis (Globigen PG, EWN, Visbek, Alemanha; equivalente ao fornecimento de 1g/kg de imunoglobulina IgY de 
ovos hiperimunizados). 
2 EPM - erro padrão da média, n=20 animais por dieta. 
3 Valor de P da análise de covariável entre ração Controle e ração Teste 
4 Porcentagem de Porphyromonas gingivalis dentre o total de DNA microbiano da amostra. 
5 Fold - número de vezes de redução da bactéria. 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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Figura 24 - Porcentagem de redução nas variáveis analisadas 

 
IG- Índice de Gengivite; IP - Índice de Placa Bacteriana* (P<0,05); IC - Índice de Cálculo Dentário** (P<0,06); %PG - Porcentagem de P. 
gingivalis dentre o total de DNA microbiano. 
Controle – alimento extrusado recoberto com 0,4g/kg de ovo em pó comercial; Teste – alimento axtrusado recoberto com 0,4g/kg de 
produto comercial fonte de IgY anti P. Gengivalis (Globigen PG, EWN, Visbek, Alemanha; equivalente ao fornecimento de 1g/kg de 
imunoglobulina IgY de ovos hiperimunizados). 

Fonte: OBA, P. M., 2014 
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5. DISCUSSÃO   

 

 

Todos os gatos apresentaram consumo satisfatório das rações, mantendo peso corporal ao 

longo do estudo (tabela 3). Os parâmetros de saúde avaliados mantiveram-se dentro dos 

valores de referência da espécie. Não houve variação do consumo de alimentos, atestando o 

correto controle da ingestão de rações (tabela 6). 

Dentre os índices de saúde bucal avaliados, a análise de covariância demonstrou que 

quando os gatos foram suplementados com IgY-PG, após 40 dias estes apresentaram menor 

Índice de Placa e tendência a menor Índice de Cálculo, quando comparado ao período que 

foram alimentados com a ração Controle (Tabela 4). 

A redução da placa é um resultado desejado auferido pelas IgY-PG. A imunoterapia tem 

como proposta evitar a fixação e proliferação da PG, e como consequência da menor adesão 

desta bactéria espera-se redução da colonização por outras bactérias associadas à esta e com 

isto redução da placa bacteriana (HAJISHENGALLIS et al., 2012). A tendência de redução 

do índice de cálculo também é um resultado interessante, pois o cálculo é na realidade a placa 

bacteriana calcificada. Ao se evitar a formação da placa, como consequência se evita a 

formação do cálculo dental (SCHROEDER; SHANLEY, 1969). Por ser a forma mais 

avançada da doença periodontal, é possível que a avaliação por período maior que 40 dias 

pudesse quantificar melhor o efeito das IgY-PG na formação do cálculo dentário, com 

possível redução mais expressiva dos mesmos. A figura 20 ilustra a porcentagem de redução 

encontradas entre o grupo teste e grupo controle em relação aos diferentes parâmetros 

avaliados. 

O índice de gengivite não diferiu quando os gatos foram alimentados com as diferentes 

rações experimentais. A inflamação gengival é componente importante da doença periodontal, 

por gerar perda tecidual e consequente formação de bolsa periodontal e posterior perda óssea 

alveolar, devido a perda de ligamento dental e tecidos adjacentes de suporte (IMAMURA, 

2003). A formação de cálculo dental, especialmente de cálculo subgengival é componente 

importante para a formação de bolsa subgengival, criando espaço para acúmulo de detritos 

alimentares, proliferação bacteriana, crescimento e ampliação dos cálculos e assim estabelece 

processo crônico progressivo que resulta em perda dos dentes (FORD; MAZZAFERRO, 

2007). Desta forma, é possível que a longo prazo, o consumo de IgY-PG possa favorecer 

também a redução da gengivite, como consequência da redução da formação de cálculo, 

aspecto que mereceria mais estudos. 
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Estudos anteriores com IgY-PG utilizaram o cão como modelo, o qual apresenta 

comportamento alimentar diferente em comparação ao gato. Os felinos ingerem o alimento 

em pequenas porções ao longo do dia, como demonstrado na curva de consumo (figura 16), 

enquanto os cães ingerem grande quantidade de alimento uma ou duas vezes ao dia 

(BRADSHAW, 2006). Dessa forma, a quantidade de IgY disponibilizada num curto espaço 

de tempo é maior em cães. No caso dos felinos, em função de seu comportamento alimentar, 

estes apresentam contato com pequena quantidade de IgY, porém por mais vezes ao longo do 

dia. 

Estudo anterior realizado em cães forneceu por refeição 35mg de produto comercial fonte 

de IgY-PG/kg de peso corporal, uma vez ao dia, ou 17,5mg de produto comercial fonte de 

IgY-PG/kg de peso corporal duas vezes ao dia. Estas doses resultaram em diferença 

significativa no cálculo dentário e profundidade da bolsa periodontal. No entanto, os autores 

observaram que ao se disponibilizar quantidade menor, mas em maior número de vezes por 

dia, a redução dos cálculos dentários foi menor (SHOFIQUR et al., 2011). Na presente 

pesquisa os gatos receberam em média 46,55mg de produto comercial fonte de IgY-PG por kg 

de peso corporal por dia, disponibilizado durante 16 horas, o que equivale a aproximadamente 

2,90mg de IgY-PG por kg de peso corporal por hora, com redução no índice de cálculo de 

10,57%. Portanto, pode-se concluir que quanto menor for a disponibilização do IgY-PG por 

período, menor será a redução do índice de cálculo. Porém, a disponibilidade de IgY-PG por 

período em cães e a do estudo foram diferentes, o que dificulta comparações.  

Outra diferença interespécie é a maior predisposição dos gatos a desenvolverem lesão de 

reabsorção dentária (LRDF), que causa dor e sensibilidade local nos dentes acometidos, sendo 

frequentemente associada à inflamação gengival, sangramento ou hiperplasia. Esta afecção é 

comum em felinos, acometendo de 20 a 67% dos gatos que passam por atendimento 

odontológico (VAN WESSUM; HARVEY; HENNET, 1992). Um estudo avaliou 228 gatos, 

clinicamente saudáveis, através de avaliação clínica oral e radiográfica dos dentes para 

determinar a prevalência da reabsorção odontoclástica. Do total, 29% dos animais 

apresentavam a doença, com média de idade de 4-9 anos (INGHAM et al., 2001). A presença 

desta lesão influencia diretamente a avaliação do índice de gengivite nos felinos, podendo 

levar a valores altos do índice de gengivite ou sem redução significativa do mesmo com a 

redução do índice de placa e cálculo (FERRO et al., 2008). No presente estudo 12 dos 20 

gatos apresentaram LRDF, ou seja, 60% dos animais, o que possivelmente interferiu na não 

redução do índice de gengivite dos animais, mesmo com as reduções dos cálculos e da placa 

bacteriana. 



! 54!

Não se verificou alteração significativa da porcentagem de DNA de P. gingivalis em 

relação ao total de DNA bacteriano das amostras de placa dos gatos (P>0,05). Este resultado 

deve ser interpretado considerando-se a limitação da técnica empregada para quantificação 

desta bactéria. Por se tratar de pequena amostra de material biológico, a quantificação 

bacteriana absoluta de P. gingivalis nas superfícies do dente, gengiva ou sulco gengival não 

foi possível. Esta foi então caracterizada em termos de abundância relativa dentro da massa 

total de DNA bacteriano, sendo expressa como porcentagem de DNA proveniente de P. 

gingivalis em relação ao total de DNA microbiano recolhido do biofilme dental. Desta forma, 

a informação que se têm é que a porcentagem de P. gingivalis não se alterou em relação ao 

total de bactérias, mas é possível que tanto a população de P. gingivalis como o total de 

bactérias tenham se reduzido na superfície do dente. Isto é inclusive provável em função da 

redução do índice de placa. P. gingivalis é conhecida por produzir adesinas, proteinase que 

favorece sua fixação no dente e gengiva. A partir de sua colonização, esta cria ambiente 

anaeróbico que favorece que outras bactérias também se agreguem formando a placa dental 

(HAJISHENGALLIS et al., 2012). Assim, é possível que o consumo de IgY-PG tenha 

ocasionado redução da população de P. gingivalis, mas que esta redução tenha sido 

acompanhada por diminuição concomitante da quantidade total de bactérias. Assim, apesar do 

controle estabelecido sobre este microorganismo, o método de qPCR aqui empregado pode ter 

demonstrado a mesma proporção relativa de P. gingivalis do que a verificada ao início da 

pesquisa. 

Ao se comparar os resultados da utilização da IgY-PG com os verificados pelo uso de 

outros aditivos para melhoria da saúde oral presentes no mercado (Tabela 7), verifica-se que 

os sais de fósforo conseguem reduzir significativamente o cálculo dentário, porém não 

apresentam outros efeitos na profilaxia da doença periodontal, sendo inadequados para 

prevenir a periodontite, a longo prazo, apesar de reduzir significativamente o cálculo (CAVE, 

2012). As imunoglobulinas parecem agir tanto na formação da placa como do cálculo, 

assumindo assim potencialmente melhor efetividade. No entanto, deve-se ter cautela na 

aplicação destes resultados, pois todos os estudos listados foram realizados com cães e a 

maioria com biscoitos, não alimentos completos. Assim, são necessários mais estudos com 

felinos para entender melhor a ação destes aditivos na saúde oral. 
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Tabela 7 - Compilado de estudos disponíveis na literatura que avaliaram diferentes aditivos 

coadjuvantes da saúde oral em cães e gatos 

Aditivos Utilizados Redução de 
Cálculo 

Redução de 
Placa 

Redução de 
Gengivite 

Tripolifosfato de sódio no biscoito, em 
cães (Pinto et al., 2008) 

24,2% - - 

Hexametafosfato de sódio no biscoito, em 
cães (Pinto et al., 2008) 

47,6% - - 

Pirofosfato de sódio no biscoito, em cães 
(Carciofi et al., 2007) 

20,0% - - 

Tripolifosfato de sódio na dieta, em cães 
(Hennet et al.,2005) 

55% - - 

Hexametafosfato de Sódio na dieta, em 
cães (Hennet et al.,2005) 

36% - - 

Hexametafosfato de sódio na dieta, em 
cães (Cox e Lepine, 2002) 

58% 9,0% - 

Hexametafosfato de sódio na dieta, em 
cães (Stookey et al., 1995) 

76,8% - - 

Pirofosfato solúvel na dieta, em cães 
(Stookey et al., 1995) 

47,2% - - 

Hexametafosfato de sódio no biscoito, em 
cães (Stookey et al., 1996) 

46% - - 

IgY-PG na dieta - 35mg/kg PC SID, em 
cães (Shofiqur et al., 2011) 

42% - - 

IgY-PG na dieta 17,5mg/kg PC BID, em 
cães (Shofiqur et al., 2011) 

22% - - 

IgY –PG 46,55mg/kg PC por 16 horas, 
em gatos (presente estudo) 

10,56% 35,55% - 

Fonte: OBA, P. M., 2014 

 

 

Com base nas informações disponíveis na literatura e no presente estudo, pode-se 

observar que os polifosfatos e imunoglobulinas podem apresentar efeito complementar, o que 

desperta interesse em se analisar seu uso em conjunto, especialmente na espécie felina, pela 

escassez de informações e importância do tema. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, pôde-se observar efeito 

positivo da suplementação dietética das imunoglobulinas anti-Porphiromonas gingivalis na 

saúde oral dos gatos, evidenciado pela redução significativa nos índices de placa e índice de 

cálculo dentário.  
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