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Revisão Relevante
para o estudo:

Existe pouca literatura sobre as alterações a longo
do tempo do estado periodontal das populações.
No entanto, a condição periodontal de certas
populações parece ter melhorado na ultima
década. Como resultado do facto de nos últimos

10 anos terem sido observados ma redução nos
hábitos tabágicos e um aumento da Diabetes na
Alemanha, considerou-se importante estabelecer e
conhecer a prevalência actual da Periodontite.

Objectivo
do Estudo:

Nas duas ultimas décadas diversos estudos
transversais epidemiológicos foram realizados na
Alemanha – p.e. o Estudo de Saúde da Pomerania
(SHIP; antiga Alemanha de Leste) e o Estudo de
Saúde Oral Germânico (DMS; realizado na antigo

Alemanha de Leste e Oeste). Estes estudos
forneceram informação e a oportunidade para
avaliar as possíveis alterações al longo do tempo da
prevalência e extensão da Periodontite.

Métodos:

As tendências do estado periodontal foi investigado
no SHIP-0 (1997-2001), SHIP (2008-2012) assim
como no DMS III (1997) e DMS IV (2005).
SHIP-0 é um estudo populacional com uma
população de 3.431 sujeitos com idades entre
20-79 anos. DMS é representativo de um estudo
populacional de saúde oral em duas cohortes de

adultos (34-44 anos e 65-74 anos); o tamanho
da amostra do DMS III é de 645 e 953
respectivamente e o DMS IV de 914 e 797
respectivamente. Para todas as amostras
populacionais, a profundidade de sondagem (PD)
e inserção clínica (CAL) foram avaliadas.
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Resultados:

Limitações,
Conclusões
e Impacto:

Verificou-se uma diminuição da proporção de
populações com periodontite severa. No SHIP, a
média da prevalência de periodontite severa foi de
18.3% to 15.7%. No DMS, esta diferença esteve
apenas presente nos grupos mais velhos (≥65 anos):
Alemanha Ocidental subgrupo 13.8% vs 9.8% e
na Alemanha de Leste subgrupo 12.9% vs 12.0%.
Periodontite moderada mostrou também uma
tendência a decrescer nos grupos mais jovens em
ambos SHIP e DMS Alemanha Ocidental subgrupo.
Em contraste, a prevalência de periodontitie

moderada parece aumentar em ambos os SHIP e
DMS Alemanha Ocidental e de Leste subgrupos,
para sujeitos ≥65 anos, bem como entre 35-44 anos,
no subgrupo Leste.
Notavelmente, no SHIP e DMS, o numero de
dentes aumentou nos pacientes com dentes, ao
longo do tempo em todos as idades, enquanto que
a prevalência dos desdentados diminuiu no SHIP
em todos as idades (SHIP média: 8.7% to 6.1%) e
no DMS somente entre os 65-74 anos de idade no
subgrupo de Leste(34.5% to 22.9%).

Limitações:
As tendências do SHIP-0 e SHIP são estudo de cohortes
a partir da população do parte norte da antiga Alemanha
de Leste e podem não representar a Alemanha no seu
todo. Comprações directas entre estudos são difíceis
porque existem diferenças nos sistemas de classificações e nos métodos de exame periodontal utilizados.
Os resultados diferentes entre SHIP e DMS para as idade
de 65-74 ilustram as dificuldade de conclusões.

Conclusões:
É difícil fazer uma conclusão geral na tendência da
prevalência da Periodontitie na Alemanha, porque
existem diferenças entre estudos, regiões, perspectivas
históricas, e periodonto de tempo de analise. No entanto,
SHIP sugere uma modesta redução na prevalência da
periodontite; DMS mostras uma redução na prevalência
de periodontite entre 35-44 anos na Alemanha Ocidental.

Impacto:
A prevalência de Periodontite permanece alta na
Alemanha, o que deve determinar um maior ênfase nas
medidas preventivas e sugerem que muito tratamento é
ainda necessário.

