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Revisão
Relevante para
o estudo:

Vários factores de risco tais como, a perda dentária,
o suporte oclusal e a máxima mordida tem sido
demonstrados estar directamente relacionados com
a capacidade mastigatória. A diminuição da capacidade mastigatória, afecta os aspectos nutritivos e
por consequência a qualidade de vida das pessoas.
Estudos prévios demonstraram que a destruição

Objectivo
do Estudo:

Avaliar a influência do estado periodontal na capacidade mastigatória em pacientes com dentes e com
idênticas áreas de suporte oclusal.

Métodos:

Este estudo de cortes prospectivo incluiu 1839
pacientes idosos (67.2±7.9 anos de idade), seleccionados randomizadamente a partir do estudo
SUITA, que tem como objectivo a promoção da
prevenção das doenças cardiovasculares no Japão. O
numero de dentes em função e de suporte oclusal
foi avaliado através do Índice “Eichner” (grupos A13, B1-4, C1-3). O estado periodontal foi avaliado
através do Índice Periodontal Comunitário (CPI),
com os códigos de 0 a 4, através de avaliação parcial

da boca (10 dentes índices). A capacidade mastigatória foi objectivamente avaliada por medições
da densidade otica, de concentração de glucose
libertada por “geleia elástica” e correlacionada com
a área de superfície mastigatória teste. Os valores
forma ajustados á idade e ao sexo. Os indivíduos,
aos quais não foi possível medir de forma correcta a
capacidade mastigatória foram excluídos.

Resultados:

- Um maior número de pacientes do estudo
foram classificados como Eichner A1 (n=653) sem
ausências dentárias e com contactos oclusais na
área posterior. Neste grupo, 54% dos sujeitos não
apresentavam bolsas periodontais.
- Dentes com bolsas periodontais (CPI≥3) representavam 30% dos grupo Eichner A1 enquanto

que esta proporção aumentou para 70% no grupo
Eichner B3 (contactos oclusais em apenas uma área
posterior).
- Nos grupos Eichner A1 e B3, os pacientes com
periodontite moderada ou severa (CPI=3-4), mostraram reduzida capacidade mastigatória em comparação com os que não apresentavam periodontite

periodontal pode também reduzir a capacidade
mastigatória. No entanto, poucos estudos investigaram este propósito, tendo em consideração o
suporte oclusal, especialmente em pacientes idosos
com numero reduzido de dentes.
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Resultados:

(CPI=0-2). Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos grupos Eichner A e B.
- A proporção dos sujeitos com dentaduras aumentaram do grupo Eichner A2 (8.3%) para o grupo
Eichner B4 (93.4%), facto associado a uma significativa redução do suporte oclusal.
- A capacidade mastigatoria dos portadores de
próteses desde do grupo Eichner B2 e B3 diminuiu
respectivamente em sujeitos com periodontite



Conclusões,
Considerações
práticas
e Limitações:

Conclusões:
• A piora do estado periodontal afecta a capacidade
mastigatória dos idosos.
• A influência do estado periodontal na capacidade mastigatoria pode ser observada em pacientes sem perda
dentária e em portadores de próteses.
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moderada (B2) e em sujeitos com periodontite moderada ou severa (B3) em comparação com aqueles
sem periodontite.
- Quando somente foram considerados pacientes
não portadores de próteses não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na capacidade
mastigatoria nos grupos Eichner A2 a B3 de acordo
com o seu estado periodontal.

Considerações práticas:
• Uma avaliação periodontal e um tratamento associado
com a reabilitação protética em pacientes idosos pode
melhorar a actividade mastigatória e consequentemente conduzir a uma melhor qualidade de vida.

Limitações:
• O estado periodontal foi somente avaliado através do
CPI e através de uma avaliação parcial da boca. Isto
tem influência através do risco de sobre estimação da
prevalência de patologia periodontal. Será recomendável uma avaliação precisa dos parâmetros periodontais,
tais como sangramento á sondagem, nível de inserção
clínico, nível ósseo e mobilidade, o que poderá dar
informação adicional relativamente ao estado inflamatório, ao diagnostico periodontal e à sua influência na
capacidade mastigatória.

• Como resultado da randomização na selecção dos
pacientes, discrepâncias na amostra relativamente a
cada grupo Eichner conduziu a menor poder estatístico
em alguns grupos.
• Não existe informação relativamente à crista alveolar ou à qualidade da dentição em pacientes com
ausências dentárias. Estes parâmetros podem ter sido
afetados.

