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D A D O S R E L E VA N T E S

MÉTODOS

Foi sugerida, há vários anos, uma relação bidirecional entre
a diabetes e a periodontite. A relação biológica proposta
entre as duas patologias parece estar relacionada com
a carga inflamatória do indivíduo. Inúmeros estudos
demonstraram que adultos com diabetes têm uma maior
prevalência de periodontite severa quando comparados
com adultos não diabéticos. No entanto, não existem
muitos estudos bem desenhados que suportem o conceito
da periodontite como verdadeiro fator de risco para o
desenvolvimento da diabetes.

• Os
 dados foram retirados, retrospectivamente, do
estudo PRIME (1991-1994), um estudo longitudinal
de cohortes que avaliou a doença cardiovascular
na Irlanda do Norte. A população de estudo foi
constituída por homens que trabalhavam na industria
local, nos serviços públicos e em clinicas de medicina
geral. A reavaliação da população foi realizada entre
20 01 e 20 03. Os parâmetros clínicos periodontais
(PS, NIC) foram avaliados em quatro localizações por
dente. A periodontite foi definida de acordo com
Page & Eke (20 07). Paralelamente ao exame
periodontal, os participantes preencheram
questionários com informação relativa à sua
história médica, hábito de fumar e dados sociais e
demográficos. Adicionalmente, foi registado o seu
peso e altura. Foram realizadas análises de sangue
para avaliar o colesterol total e dosear a proteína
C-reactiva (PcR). Foram aplicados diferentes modelos
estatísticos para ajustar as potenciais variáveis de

OBJETIVOS
• O objetivo deste estudo foi investigar se a presença
de periodontite pode ser considerada como um factor
de risco independente para a Diabetes Mellitus tipo-2
(DMT2) num grupo de homens não diabéticos com idades
compreendidas entre os 58 e os 72 anos.

confusão como idade, número de dentes, hábito de
fumar, frequência de escovagem, IMC, colesterol, PcR,
história de ACVD, hipertensão, educação, cuidados
dentários, estado civil e nível sócio económico.
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• 1,331 homens (média de idades 63.7 anos) foram incluídos no estudo e 1,036 completaram-no.
•5
 8.5% apresentavam saúde periodontal ou periodontite leve, 21.2% periodontite moderada e 20.4%
periodontite severa.
•O
 s homens com periodontite moderada a severa na consulta inicial apresentavam significativamente
menos dentes (p=0.01), valores mais elevados de PcR (p=0.02), maior exposição ao tabaco (p<0.0 01),
maior prevalência de hipertensão, menor nível sócio económico (p<0.01), menos anos de educação
(p<0.01) e eram avaliados por um dentista só quando tinham problemas (p<0.01), quando comparados
com os participantes com saúde periodontal ou periodontite leve.
•D
 urante o período de seguimento do estudo (média 7.8 anos), foi diagnosticada DMT2 a 6% dos
participantes. Entre estes, 4.9% no grupo com saúde periodontal ou periodontite leve, comparado com
7.6% no grupo de periodontite moderada a severa. A análise Kaplan-Meyer demonstrou uma maior
probabilidade de ser diagnosticada diabetes se, na consulta inicial, for diagnosticada periodontite
moderada a severa (p=0.026).
•A
 pós o ajustamento das variáveis de confusão, o hazard ratio (HR) para o grupo de periodontite
moderada a severa vs saúde periodontal ou periodontite leve foi de 1.69 (p=0.02)

LIMITAÇÕES
•F
 actores de risco para a DMT2
como a dieta, história familiar de
diabetes, atividade física, baixos
níveis de HDL, depressão e
medicação não foram incluídos
no estudo.
•A
 cohort inclui apenas homens.
•A
 avaliação periodontal foi
realizada apenas na consulta
inicial. Não foi fornecida
informação relativa às
alterações na condição
periodontal ao longo do tempo.
É, portanto, desconhecido se
os participantes com saúde
periodontal ou periodontite leve
desenvolveram periodontite ou
se os homens com periodontite
moderada a severa foram
tratados durante o período de
seguimento.
•O
 diagnóstico de diabetes
durante o período de
seguimento foi baseado na
comparência voluntária ao
médico de clinica geral.

CONCLUSÕES
•A
 periodontite moderada a
severa pode ser um preditor
de risco independente da
DMT2 em homens entre 58 e
72 anos na Irlanda do Norte.
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I M PAC T O
•O
 s dentistas e os médicos
de clinica geral devem estar
alerta para a relevância da
periodontite como possível
factor de risco para o
desenvolvimento de DMT2.
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