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O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa demência, 
agravando-se através do tempo e incurável. Pesquisas recentes sugerem o 
envolvimento da bactéria chamada Porphyromonas gingivallis, responsável pela 
periodontite, que se caracteriza por uma inflamação nos tecidos que envolvem os 
dentes. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão narrativa sobre a relação entre 
a bactéria Porphyromonas Ginvivalis e o mal de Alzheimer. Foi realizada revisão de 
literatura nas bases de dados: Scielo, Web of Science e Scopus, utilizando os 
descritores: mal de Alzheimer, periodontite, Porphyromonas gingivallis, em português e 
inglês. Uma das principais características do Alzheimer é a deposição da proteína beta-
amiloide no tecido nervoso central (SNC), mais especificamente no cérebro, formando 
placas e influenciando as sinapses. Este quadro pode desencadear deficiência 
cognitiva e perda de memória. Uma das hipóteses que explicaria essa deposição 
anormal de beta-amiloide seria a de que a produção desta proteína é uma resposta do 
sistema imunológico a algum patógeno que conseguiu passar a barreira 
hematoencefálica e entrou em contato com o sistema nervoso central. No início do ano 
de 2019, pesquisadores norte-americanos publicaram um artigo onde descreviam a 
possibilidade desta bactéria ser um dos fatores que desencadeariam esta reação 
fisiológica no SNC de pessoas com Alzheimer. Durante a pesquisa foram realizados 
diversos experimentos, in vivo e in vitro, e um deles foi a introdução de microrganismos 
da periodontite em ratos, que após aproximadamente um mês apresentaram 
inflamação cerebral e presença de beta-amiloide. Diante disso, os pesquisadores 
desenvolveram uma pequena molécula inibidora da gengivina, enzima essencial para a 
P. gingivallis, molécula esta que concorre com o substrato da gengivina, ligando-se em 
seus sítios ativos, e assim inutilizando-a. Nos roedores, em que a molécula foi 
introduzida, aconteceu a diminuição da neuroinflamação, e em alguns casos houve 
regeneração de tecido nervoso. Apesar do estudo já estar em pesquisa clínica, não se 
pode afirmar que a relação entre a bactéria e o Mal de Alzheimer é verdadeira, pois 
não se sabe até que ponto uma patologia influenciou o desenvolvimento da outra, 
porém este estudo é importante, pois abre novos horizontes para outras pesquisas e 
uma eventual cura para o Alzheimer. 
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