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RESUMO 

 

O diabetes mellitus (DM) é caracterizado por uma deficiência no transporte de glicose da 

corrente sanguínea para o interior da célula, elevando os níveis de glicose no sangue. Isso 

ocorre pela deficiência e até mesmo resistência à insulina, e é controlada por agentes 

hipoglicêmicos orais e/ou dieta, associada a exercícios físicos. É classificada em tipo I e II, 

sendo que o segundo é a forma mais comum da doença e tem a idade como um dos fatores 

predisponentes. O periodonto é formado por estruturas de suporte e proteção ao elemento 

dentário e seu aspecto de saúde tem uma importância significante na cavidade bucal. A 

doença periodontal (DP) é um processo inflamatório crônico caracterizado por inflamação do 

tecido gengival e/ou perda de estruturas que compõem o periodonto, causando danos à 

estrutura dentária ou até perda do dente. É reconhecida como a sexta maior complicação do 

diabetes. Esse estudo teve como objetivo comparar as alterações periodontais em indivíduos 

diabéticos tipo II e não diabéticos residentes no município de Araguaína – Tocantins (TO). 

Para isso, foram examinados 34 pacientes divididos em dois grupos: diabéticos e não 

diabéticos, que foram submetidos a exames periodontais para determinar a Profundidade de 

Sondagem (PS), Perda de Inserção Clínica (PIC), Índice Gengival (IG), Índice de Placa (IP), 

Índice de Higiene Oral (IHO) e exames laboratoriais para os diabéticos tipo II. Para a análise 

estatística foi usado o teste t no intuito de obter as correlações dos índices entre os diabéticos 

e o teste U para analisar as alterações periodontais entre os grupos. Foram encontrados PIC e 

IHO maiores em diabéticos, sendo os demais índices maiores no grupo dos não diabéticos. Só 

IP não apresentou diferença estatística significante (p>0,05). Também foi verificada uma 

correlação entre IP e IG, não ocorrendo entre os demais índices. Concluiu-se que os 

diabéticos têm doença periodontal mais severa que os não diabéticos. 

Palavras - chave: Doença periodontal. Diabetes tipo II. Inflamação gengival. 

 



 

ABSTRACT 

 

Diabetes Melitus (DM) is characterized by a deficiency in the glicose transport from the blood 

stream to the inside of cells, raising the glicose leves in the blood. This occurs due to the 

deficiency or even resistance to insulin, and it is controlled by oral hypoglicemic agents 

and/or diet, associated with physical exercises. It is classified in types I and II, in such a way 

the second type in the most common and its predisponent factor is age. The periodonto is 

made of structures that support and protect the dental element and its health aspect has a 

significant importance to the bucal cavity. The periodontal disease (PD) is a chronic 

inflammatory process characterized by inflammation  of the gingival tissue and /or loss of 

structures that compose the periodonto, causing damage to the dental structure or even loss of 

teeth. It´s known as the sixth biggest complication derived from diabetes. This work had the 

purpose of comparing periodontal modifications in diabetic type II and non diabetic patients 

who lived in Araguaína – Tocantins (TO). Therefore, 34 patients were examined and 

separated in two groups with PD: diabetics and non diabetics. They were submitted to 

periodontal examination in order to measure the Depth Proof (PPD), Clinical Attachment 

Loss (CAL), Gingival Index (GI), Plaque Index (PII), Oral Hygiene Index (OHI) indices. 

Also, laboratorial tests were made for type II - diabetic patients. The statistical analysis was 

made using the t-test to obtain the indices of correlation in diabetic group and the u-test to 

evaluate periodontal modifications between the groups. The CAL and the indices were higher 

in diabetic group and the other indices were higher in non diabetic group. Only the PII index 

show no significant statistic difference (p>0,05). It was also verified a correlation between PII 

and GI indices, yet it was not true in other indices. It was possible the conclude that the 

diabetics have more severe periodontal disease than the non diabetics. 

Keywords: Periodontal disease. Diabetes type II. Gingival inflammation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença multifatorial, com incidência cada vez maior na 

sociedade, que pode ser prevenida ou controlada tomando-se alguns cuidados com o estilo de 

vida, dieta, controle de peso, exercício físico, controle glicêmico e acompanhamento médico. 

No Brasil 7,6% da população tem diabetes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 2000 cerca de 171 milhões de pessoas no mundo eram diabéticas, e estima-se que 

em 2030 esse número subirá para 366 milhões (SARAH et al., 2004). Também sabe-se que 

aproximadamente 50% dos casos desconhecem sua condição. 

O diabetes tipo II é a forma mais comum da doença, correspondendo cerca de 85% dos 

casos, ocorrendo por uma deficiência na produção de insulina ou até mesmo por uma 

resistência a insulina, cuja função principal é transportar a glicose da corrente sanguínea e 

levar até a célula para dar energia a mesma. No diabetes temos além da alteração do 

metabolismo da glicose, alterações no metabolismo das proteínas e lipídeos. É uma doença 

que afeta o organismo como um todo, sendo sua maior complicação a microangiopatia 

(MEALEY; OCAMPO, 2007). 

O periodonto é formado por estruturas de suporte e proteção do dente, sendo elas osso 

alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular. No tecido gengival, que recobre o osso 

alveolar, forma-se o sulco gengival, localizado na margem desse tecido, na região cervical do 

dente, onde se encontra o fluido gengival crevicular (FGC), lugar apropriado para o início de 

uma colonização bacteriana. Essa colonização inicia-se com bactérias sacarolíticas, aeróbias, 

gram positivas, que geralmente se instalam de uma forma generalizada na superfície dental, 

devido a deficiências na higienização bucal O organismo por sua vez, responde a estas 

agressões através de uma reação inflamatória, que à medida que se perpetua no local, leva a 

migração do epitélio, aumentando a profundidade do sulco gengival, causando o que 

chamamos de bolsa periodontal. Nesse estágio, há uma mudança no biofilme e as bactérias 
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predominantes são proteolíticas, anaeróbias, gram negativas, sendo mais agressivas às 

estruturas periodontais. (LINDHE; KARRING; LANG, 2005). 

 Esse processo ocorre de forma progressiva, tornando-se uma doença geralmente 

crônica. Dependendo do seu grau de degeneração, ela pode ou não ter uma reparação 

satisfatória. Pode aparecer como uma gengivite quando não atinge o periodonto de 

sustentação, ou como uma das formas de periodontite (leve, moderada ou avançada, também 

chamada severa). Em alguns casos, a doença aparece com diferentes graus de mobilidade 

dental, chegando até a perda do mesmo (LINDHE ; KARRING; LANG, 2005). 

De acordo com o Glossário da Sociedade Brasileira de Periodontologia, uma das 

definições de periodontite crônica é “Uma doença infecciosa resultante de uma inflamação 

nos tecidos de suporte do dente, perda progressiva de inserção conjuntiva e óssea, sendo 

caracterizada pela formação de bolsa periodontal e⁄ou recessão gengival” (CORTELLI et al., 

2005, p. 46-47). 

 A relação entre DM tipo II e Doença Periodontal (DP) é bastante estudada, sendo 

considerada a DP a sexta maior complicação do diabetes (LÖE, 1993). Estudos mostram que 

o indivíduo diabético apresenta maior incidência de DP e que o DM pode influir no 

aparecimento e/ou na progressão da DP (MEALY; OATES, 2006). O mecanismo pelo qual 

isto ocorre, ainda não está bem estabelecido, acredita-se que estejam relacionados com 

mecanismos e mediadores da resposta inflamatória do tecido injuriado (OLIVER; 

TERVOVEN, 1994). Por outro lado, alguns estudos demonstram a DP afetando no controle 

do diabetes, considerando este processo portanto uma via de mão dupla (CROSSI; GENCO, 

1998; TAYLOR, 2001). 

 Assim, considerando a elevada prevalência da DP na população em geral e do 

diabetes, estudamos uma pequena amostra da população de Araguaína – Estado do Tocantins 
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(TO) o mais novo do país e o que mais cresce, sendo esta cidade a segunda maior do estado, 

atrás apenas da capital, Palmas.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Diabetes Mellitus se constitui num grupo de desordens metabólicas manifestada por 

um elevado nível de açucar no sangue. É uma doença crônica, de alta prevalência em todo o 

mundo, cuja incidência aumenta a cada ano, e isto é um fato importante nos serviços de saúde 

pública, pois a doença traz grande impacto econômico; além de que os portadores de diabetes 

podem ter uma redução de 15 ou mais anos de vida, decorrente de complicações 

cardiovasculares. Com o crescimento da perspectiva de vida, as pessoas vivem por mais 

tempo, sendo a idade um fator predisponente dessa doença, o número de diabéticos tende a 

aumentar. Diminuir o impacto da doença é antes de tudo reduzir sua incidência, antecipando-

se ao seu aparecimento com medidas preventivas, principalmente nos indivíduos de alto risco, 

atuando na modificação de seu estilo de vida, como a prática sistemática de exercício físico 

(LYRA et al., 2006; MEALEY; OCAMPO, 2007). 

 Por ser uma doença crônica, de caráter insidioso, muitas vezes é descoberta por uma 

manifestação de uma de suas complicações, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. E à 

medida que a doença evolui, vão seguindo as complicações micro e macrovasculares da 

doença, que levam o indivíduo a procurar tratamento. Conhecer estes fatores é importante não 

só para o profissional como para o paciente (SCHEFFEL et al., 2004). 

Sabe-se que um bom controle da doença previne ou retarda o aparecimento destas 

complicações. Assim, a realização de exames periódicos de hemoglobina glicosilada é o 

método de referência para avaliar o grau de controle a longo prazo (GROSS et al., 2002; 

MEALEY; OCAMPO, 2007). 

 Periodontite é uma doença multifatorial e clinicamente pode aparecer nas formas de 

gengivite ou periodontite. A periodontite pode aparecer na forma crônica ou agressiva, sendo 

a primeira mais comum. Atinge osso alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular, e 

em casos mais avançados pode levar a perdas dentárias. Aparece principalmente em adultos e 
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tem a idade como um de seus fatores predisponentes. Esse aumento da prevalência em idades 

mais avançadas, provavelmente se dá aos efeitos cumulativos da doença durante toda a vida, 

como acúmulo de biofilme e cálculo, aumento no número de sítios afetados, perda óssea e 

perda de inserção. Já em relação à prevalência da DP a nível mundial, parece variar de acordo 

com a raça e a região geográfica, sendo possível determinar o provável aumento ou 

diminuição da doença. Segundo Pilhstrom, Michalowicz e Johnson (2005), a DP pode afetar 

90% da população mundial. 

 O diabetes Mellitus não causa um tipo específico de DP (CARRANZA JUNIOR; 

NEWMAN, 1996). Pacientes diabéticos apresentam uma DP similar em relação aos não 

diabéticos embora um pouco mais intensa no primeiro grupo (LANG, 1992; LING et al., 

1994), apresentando uma reação exagerada à presença de biofilme (SCOPP, 1977). 

Tramontina et al. (1997) afirmam que o diabetes não parece ser um importante fator de risco 

para DP, mas que a associação de cálculo, biofilme e controle metabólico precário constituem 

um alto risco à DP.  

 Tervonen e Knuuttila (1986), estudando a condição periodontal em relação à presença 

de bolsa periodontal e nível do osso alveolar, em cinqüenta diabéticos e 53 não diabéticos, 

concluíram que os diabéticos bem controlados apresentam condição periodontal semelhante 

aos indivíduos saudáveis. 

Shlossman et al. (1990) verificaram a incidência de DP em uma população com alta 

prevalência de DM tipo II. Para isso analisaram 3219 índios e verificaram índice gengival 

(IG), índice de placa (IP), profundidade de sondagem (PS), perda de inserção clínica (PIC) e 

radiografias panorâmicas. Os resultados demonstraram que houve um aumento da incidência 

de acordo com a idade. Na faixa de cinco a 24 anos encontram 3% ao passo que indivíduos  

45 anos foi de 60% a 71%. Com relação à DP encontraram uma maior perda de inserção nos 

três grupos estudados quando comparados com os não diabéticos e o mesmo foi observado na 
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perda óssea alveolar. Concluindo que neste estudo seccional a população diabética apresentou 

mais complicações relacionadas com a DP. 

Emrich, Shlossman e Genco (1991) realizaram um estudo com índios Pima e 

observaram dentre os examinados que portadores de DMTII, anteriormente conhecido como 

diabetes mellitus, não insulino-dependente, apresentavam três vezes mais chance de ter 

periodontite do que pacientes não diabéticos. Acrescentaram que DM aumenta o risco de 

periodontite avançada. 

Miller et al. (1992) relataram que dos nove pacientes examinados em seu estudo, cinco 

apresentaram uma diminuição nos níveis de hemoglobina glicosilada após tratamento 

periodontal, atribuindo tal resultado à redução da inflamação decorrente desse tratamento. 

Löe (1993) estudou a relação entre DM tipo II e DP em Índios Pima no período de 

1983 a 1988. Em indivíduos com menos de 35 anos de idade não diabéticos, apenas cinco 

porcento possuíram DP avançada, enquanto em diabéticos tipo II, de 45 a oitenta 

apresentavam maior severidade periodontal. O índice de DP foi quase três vezes maior em 

diabéticos que não diabéticos, mostrando mais uma vez que essa doença é um fator 

predisponente para periodontite. Em relação à perda dentária, observaram que indivíduos 

diabéticos eram quinze vezes mais afetados que não diabéticos. Relataram ainda, que 

portadores de retinopatia tinham cinco vezes mais chances de desenvolver DP, e que a dose 

de insulina aparentemente não estaria relacionada ao grau de destruição periodontal. 

Thorstensson e Hugoson (1993) relataram que pacientes diabéticos apresentam maior 

prevalência de DP que não diabéticos com idade entre vinte e quarenta anos. Acrescentaram 

que acima de quarenta anos muitos pacientes são edêntulos, tornando-se difícil avaliar a 

relação entre ambas as doenças. 

 Oliver e Tervonen (1994) referem que o aumento dos casos de diabetes na população e 

sabendo da relação diabetes e DP, é necessário entender melhor este mecanismo. A longa 
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duração do diabetes é um fator de risco para a DP, pois alterações vasculares, disfunção 

neutrofílica, alteraçào na síntese de colágeno e predisposiçào genética poedem contribuir pra a 

DP. Por outro lado, diminuindo o índice de placa, presença de tártaro e cuidados regulares 

com um, pode diminuir o risco para a DP.  

 Sepälä e Ainamo (1994) afirmaram que, em relação ao controle metabólico, não houve 

melhora após o tratamento periodontal em dois anos de estudo. Obtiveram esse resultado 

através de exames para verificar o nível de glicose no sangue e hemoglobina glicosilada.  

Grossi et al. (1996) afirmaram que pacientes com DM têm uma DP com progressão 

mais severa, pois acreditam que o tecido conjuntivo possuem uma alta permeabilidade à 

glicose, assim como outros tecidos desses indivíduos. 

 Firatli (1997) realizou um estudo comparativo, durante um período de cinco anos, com 

o intuito de observar o estado dos tecidos periodontais entre diabéticos tipo I e não diabéticos, 

através de IP, IG, PS, NIC. Constatou que houve relação entre o tempo em que o paciente é 

portador de diabetes e o nível de inserção clínica. Já entre o tempo da doença e os índices 

gengival e de placa, não encontrou nenhuma relação. Concluiu que os portadores de DM 

apresentam uma perda de inserção clínica maior que os não diabéticos. 

 Gustke (1999) analisou o efeito da terapia periodontal no controle dos diabéticos e 

concluiu que a terapia convencional parece ser efetiva para os diabéticos, porém o efeito da 

terapia para o controle metabólicos da doença pode não ser significante. 

 Lalla et al. (2000) referem que o produto de glicosilação avançada (AGEs) pode 

acumular na gengiva do diabético, semelhante aos outros tecidos, atuando assim na 

patogênese da DP nos diabéticos. 

 Grossi (2001) afirma em seu estudo que o tratamento da periodontite crônica é 

essencial para o diabético, pois uma vez instalada, a infecção crônica complica o controle do 

diabetes e aumenta a severidade das complicações, microvascular e macrovascular. Assim, 
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refere que o tratamento medicamentoso e mecânico associados, resultam num melhor controle 

da DP e consequentemente do diabetes. 

Tomita et al. (2002) realizaram um estudo transversal numa população nipo-brasileira 

da primeira e segunda geração, de Bauru, analisando as condições periodontais e sua relação 

com o diabetes mellitus. Foram selecionados 1.315 indivíduos identificados pelo censo em 

1998 e submetidos a exames médico-laboratorias e exame das condições periodontais entre 

outubro de 1999 a dezembro de 2000. O diagnóstico do diabetes foi efetuado de acordo com 

os critérios propostos pela Organização Mundial de Saúde (1999) e Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2000), o de Doença Periodontal através do Índice Periodontal Comunitário (IPC), 

por meio de sondagem do sulco gengival ou bolsa periodontal e seis pontos de cada um dos 

dentes-índices, além do Índice de Perda de inserção periodontal (PIP), utilizando metodologia 

proposta pela OMS. Foi realizado um exame em dez por cento da amostra, selecionada 

aleatoriamente, para não perder a confiabilidade do estudo. Na amostra estudada 28% dos 

indivíduos se apresentaram na faixa etária de cinqüenta a 59 anos, e apenas três por cento 

acima de oitenta anos. Concluíram que bolsas periodontais profundas e perdas severas de 

inserção periodontal obtiveram resultados levemente maiores entre portadores de diabetes 

comparados com normoglicêmicos (glicemia e jejum < 110mg/dl) e os exames 

epidemiológicos na avaliação periodontal são importantes para controle preventivo em 

indivíduos com doenças sistêmicas, como diabetes. 

Blanco et al. (2003) examinaram setenta pacientes diabéticos (trinta homens e 

quarenta mulheres) entre 11 e 81 anos e 74 não diabéticos (29 homens e 45 mulheres) entre 11 

e 75 anos de idade com o objetivo de determinar a prevalência da gengivite e da periodontite, 

bem como o índice periodontal e a necessidade de tratamento da população diabética 

comparada com um grupo controle. Foram realizados índice gengival (IG), profundidade de 

sondagem (PS), perda de inserção clínica (PIC), recessão gengival (RG), parâmetros 
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histopatológicos e exames radiográficos. Encontraram diferença estatística significante no IG 

entre os grupos. Concluíram que o controle metabólico do diabetes mellitus não afetou o IG 

em qualquer grupo de idade estudada. A perda de inserção ocorreu menos nas interproximais 

do que nas faces livres. Nos exames radiográficos realizados, não identificaram diferenças 

significativas na perda de inserção entre os grupos. Constataram ainda que os diabéticos 

tiveram uma média das superfícies dentais com recessão gengival maior que no grupo 

controle. Concluindo que, em geral, os índices periodontais em diabéticos foram maiores que 

em não diabéticos. 

Verma e Bhat (2004), a respeito da progressão da DP em diabéticos, relatam que 

nestes as respostas teciduais são mais exacerbadas, pois as complicações microvasculares e 

macrovasculres nos diabéticos, como disfunção neutrofílica, alteração de colágeno defeito na 

secreção de fatores de crescimento, entre outros, são importantes na patogênese da DP. 

 Curtis e Wilson (2005), em uma revisão de literatura, observaram as várias formas de 

prevenção da DM tipo II por meio de mudanças intensas no estilo de vida desses indivíduos, 

como a dieta, exercícios físicos e medicamentos. Verificaram na revisão de literatura bons 

resultados após a implantação da dieta e de exercícios físicos, necessitando ainda mais 

estudos com relação aos medicamentos utilizados no controle da DM. 

Khader et al. (2006) realizaram uma extensa revisão de literatura de janeiro de 1970 a 

outubro de 2003 para avaliar a extensão e severidade da DP em diabéticos e não diabéticos, 

bem como o controle e duração do diabetes. Analisaram vários parâmetros periodontais, como 

IHO, IG, IP, POA, RG, PIC, IC, além de hemoglobina glicosilada. Observaram resultados 

semelhantes nos artigos estudados. Encontraram diferença estatística significante na metade 

dos estudos com IP. Já para o IG, encontraram essa diferença em dois dos oito artigos 

analisados, e nos cinco dos sete em relação a PS, sendo que um dos estudos não apresentou 

diferença na PIC. Todos os índices obtiveram valores maiores para o grupo dos diabéticos. 
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Concluíram que a DM está diretamente relacionada à severidade da DP, e não à incidência da 

mesma. 

Gursoy, Marakoglu e Ersan (2006) realizaram um estudo transversal para investigar a 

condição periodontal do diabético tipo II e/ou pacientes obesos com periodontites crônicas. 

Participaram do estudo 39 indivíduos com periodontite crônica, divididos em quatro grupos: 

pacientes obesos com DMT II; pacientes com DMT II; pacientes obesos; grupo controle 

(saudável). A profundidade de sondagem foi maior em pacientes com DM do que no grupo 

controle. A relação entre obesidade e DP em diabéticos tipo II é considerável. Já entre obesos 

e portadores de periodontite não apresentaram diferenças significativas, porém alterações 

encontradas na PS desses pacientes sugerem uma diminuição da resposta imune, deixando um 

espaço para pesquisas no que diz respeito a essa relação. 

Jansson et al. (2006) estudaram a prevalência da DP em diabéticos associada às 

condições médicas e periodontais, considerando os hábitos e conhecimentos sobre higiene 

bucal. Foram examinados 191 indivíduos, divididos em dois grupos, periodontalmente 

saudável (DP -), e com doença periodontal (DP +), ambos com diabetes mellitus tipo II. 

Foram realizadas radiografias panorâmicas para avaliar o nível ósseo marginal e distribuídos 

questionários de saúde médica e bucal. Concluíram que 20% indivíduos apresentaram DP e 

em sua maioria fumantes. Além disso, os fumantes apresentaram DP mais severa e maiores 

esclarecimentos em relação ao risco da doença. 

Mattout, Bourgeois e Bouchard (2006) compararam a saúde periodontal em adultos 

diabéticos tipo II e a população de não diabéticos. Foram examinados 2144 adultos com idade 

entre 35 e 65 anos na França. Durante a anamnese foram observados peso, altura, alguns 

hábitos como fumo e álcool, além de dados de saúde geral como, diabetes e hipertensão. 

Foram realizadas também IP, IG, PS e NIC. Constataram que em diabéticos os resultados de 

IG apresentam-se mais elevado, além de apresentarem uma maior severidade à DP. 
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Observaram que o fumo apresenta-se como um importante fator de risco para os diabéticos e 

portadores de DP. Concluíram que em diabéticos tipo II, o fator diabetes é provavelmente 

mais significante do que outros os fatores de risco periodontal, como idade e gênero. 

Mealey e Oates (2006) realizaram uma revisão da literatura dos artigos publicados por 

mais de vinte anos relacionando DM e DP, com intuito de fornecer ao leitor maiores 

informações acerca da relação entre essas doenças. Encontraram várias definições e critérios 

clínicos no diagnóstico de ambas as doenças. Concluíram que existe uma relação considerável 

entre o alto nível glicêmico do diabetes e o risco da DP, tendo um importante papel no 

controle glicêmico. Porém, constataram que mais pesquisas se fazem necessárias quando se 

trata da relação diretamente proporcional entre o aumento da resistência à insulina, obesidade 

e controle glicêmico com a DP inflamatória. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

Comparar as alterações periodontais em indivíduos diabéticos tipo II e controles não 

diabéticos atendidos no serviço público de Araguaína – Tocantins (TO). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Taubaté (CEP/UNITAU) sob o Protocolo nº 0473/06 (ANEXOS A e B). 

Foram avaliados 136 indivíduos e incluídos apenas 34, distribuídos em dois grupos. O 

primeiro composto por 19 diabéticos tipo II, cadastrados no Hiperdia (programa que dá 

assistência a diabéticos e hipertensos) da Prefeitura Municipal de Araguaína – TO e 

encaminhados para tratamento periodontal. O segundo composto por 15 indivíduos controles 

não diabéticos que foram encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), desta cidade.  

O diagnóstico de diabetes tipo II foi determinado pelo médico endocrinologista de 

acordo com a sintomatologia do paciente e exames laboratoriais tais como (MILLER, 2002): 

 

Tabela 1 – Taxa de normalidade para exames laboratoriais realizados nos diabéticos 

Exames laboratoriais Taxa de normalidade 

Hemoglobina glicosilada 5 a 7 % 

Glicemia jejum 70 a 126 mg/dl 

Glicemia pós-prandial 140 a 180 mg/dl 
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4.2 Critérios de Inclusão 
 

Foram incluídos indivíduos portadores de doença periodontal diabéticos tipo II e não 

diabéticos que apresentaram pelo menos dez dentes na cavidade bucal e idade maior ou igual 

a 35 anos. 

 

4.3 Critérios de Exclusão  
 

Foram excluídos os indivíduos: 

• Fumantes 

• Gestantes 

• Lactantes 

• Portadores de doenças graves como câncer e AIDS 

• Portadores de diabetes mellitus tipo I 

• Tratamento periodontal nos últimos seis meses 

 

4.4 Avaliação do Paciente 
 

 Após esclarecimento sobre a pesquisa e assinado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) foram realizadas a anamnese e o exame clínico do 

paciente, e todos os dados foram devidamente anotados em ficha clínica previamente 

elaborada para este fim (APÊNDICE B). 

Exame periodontal – foi realizado por um único examinador previamente calibrado, 

utilizando pinça clínica (Duflex), espelho clínico no 05 (Duflex), sonda exploradora no 05 

(Duflex) e sonda periodontal milimetrada tipo Williams (Neumar), avaliando: índice de 
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higiene oral, índice de placa, índice gengival, profundidade de sondagem e perda de inserção 

clínica. Foram excluídos do exame os terceiros molares. 

Índice Gengival: foi realizado do modo preconizado por Löe e Silness (1963), 

deslizando uma sonda periodontal no sulco gengival, verificando o potencial de sangramento 

dos tecidos na papila mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular e palatina/lingual de cada 

elemento dental em uma escala de zero a três. 

• escore 0 = gengiva normal, 

• escore 1 = inflamação branda (sem sangramento à sondagem), 

• escore 2 = inflamação moderada (com sangramento à sondagem), 

• escore 3 = inflamação avançada (tendência a sangramento espontâneo). 

Índice de Placa: foi realizado utilizando um espelho e uma sonda exploradora para 

avaliar a quantidade de biofilme dental existente nas superfícies mésio-vestibular, vestibular, 

disto-vestibular e palatina/lingual do elemento dental (SILNESS; LOE, 1964) em uma escala 

de zero a três. 

• escore 0 = ausência de biofilme na área gengival, 

• escore 1 = presença de uma fina camada de biofilme na margem gengival, 

• escore 2 = moderado acúmulo de depósitos moles na margem/ sulco gengival, 

• escore 3 = abundante acúmulo de depósitos moles na margem/sulco gengival. 

Profundidade de Sondagem (PS) – foi obtido examinando três pontos por vestibular e 

três pontos por palatino/lingual de todos os dentes presentes (FETNER, 1994), utilizando a 

sonda periodontal, sendo mensurado a distância da margem gengival livre até o fundo da 

bolsa periodontal. 

Perda de Inserção Clínica (PIC) – foi realizado nos mesmos pontos descritos na PS, 

sendo mensurado a distância da Junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa periodontal. 
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Após a avaliação periodontal, os indivíduos foram classificados de acordo com a 

American Academy of Periodontology (1999): Periodontite crônica , podendo ser localizada, 

com trinta por cento ou menos de sítios afetados ou, generalizada com mais de trinta por cento 

dos sítios afetados. E considerando a severidade da doença em relação à perda de inserção: 

periodontite leve, com um ou dois milímetros de perda de inserção; moderada de três a quatro 

milímetros e avançada, maior ou igual a cinco milímetros. 

Foram solicitados exames hematológicos para os diabéticos com a finalidade de 

constatar o controle da mesma, tais como: glicemia jejum, glicemia pós-prandial e 

hemoglobina glicosilada. Para os não diabéticos, foi usado o aparelho glicosímetro 

(Advantage), a fim de excluir o diabetes. 

 

4.5 Análise Estatística  

 

 Foi utilizado o teste t Student para verificar o nível de significância das diversas 

estimativas dos coeficientes de correlação obtidos. Foram testadas correlações entre todos os 

índices (IHO, IP, IG, PS, PIC) no grupo dos diabéticos, totalizando dez combinações de 

índices. 

O Teste de Mann-Whitney (Teste U) foi usado para testar se duas amostras 

independentes foram retiradas de populações com médias iguais. Este teste foi usado para 

comparar cada índice entre o grupo dos diabéticos e não diabéticos. Para saber se houve ou 

não diferença estatística significante, foi realizado o teste Z. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 População 

 

 Foram examinados 82 indivíduos diabéticos pertencentes ao Hiperdia, porém apenas 

19 participaram do estudo, pois 63 eram desdentados totais ou tiram menos de dez dentes na 

cavidade bucal. Também foram examinados 54 pacientes não diabéticos, porém apenas 15 

foram incluídos, sendo que nenhum foi excluído por ausência dentária. Os pacientes estão 

divididos em dois grupos: diabéticos e não diabéticos (grupo controle). Para compor o 

levantamento de dados deste trabalho, várias características da população estudada foram 

consideradas, tais como gênero e idade. Estes aspectos foram considerados por fazerem parte 

do presente objeto de estudo e fomentar discussão para trabalhos futuros. A Tabela 2 

apresenta um resumo da população. 

 

Tabela 2 – Resumo das características da população estudada 

  DIABÉTICOS NÃO DIABÉTICOS TOTAL 

Pacientes  19 15 34 

Masculino 9 11 20 
Sexo 

Feminino 10 4 14 

Média de idade  58,42 48,66 54,11 

Desvio Padrão 

da idade  

9,79 

 

8,95 

 

10,51 
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5.2 Anamnese 

 

Os problemas sistêmicos referidos pelos participantes da pesquisa durante a anamnese, 

tais como hipertensão, cardiopatia, problema renal e deficiência visual são apresentados na 

Tabela 3.  

Tabela 3 – Ocorrência das complicações do diabetes nos dois grupos 

 DIABÉTICOS NÃO DIABÉTIDOS 

HIPERTENSÃO 68% 6% 

CARDIOPATIA 26% 0% 

PROBLEMA RENAL  31% 13% 

PROBLEMA VISUAL 95% 33% 

 

Todos os indivíduos hipertensos referiram usar medicamento para controlar a pressão. 

Em relação ao problema visual, do total de pacientes examinados, somente um (1) diabético 

não apresentou problema visual. Dez pacientes (46%) relataram que o problema visual surgiu 

depois do diabetes e 11 (55%) afirmaram que o problema visual tem progredido depois do 

aparecimento da doença. 

O tempo da doença foi referido, sendo um ano o que apresentava diabetes mais recente 

e 33 anos o que apresentou mais tempo da doença, e a média foi de 9,84 anos, com desvio 

padrão de 9,56. O controle do diabetes é feito por enfermeiros nos postos municipais de saúde 

de acordo com a necessidade de cada um, sendo que quando estes acham necessário, 

encaminham o paciente ao médico. 

Os dados a respeito do controle do diabetes são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Controle do diabetes por meio de medicamento e/ou dieta 
 

CONTROLE DO DIABETES 

  Número de pacientes 

Insulina 3 

Glibeclamida 6 

 

Medicamento 

 Outros 7 

Dieta  3 

Não fazem controle  2 

 

5.3 Exame Clínico Periodontal 

 

 Ao analisar o quadro clínico periodontal dos pacientes podemos classificá-los de 

acordo com a American Academy of Periodontology (1999), como mostrado na Figura 1 (a, 

b). No grupo dos diabéticos houve 68% dos pacientes com periodontite leve, como 

representado na Figura 1, a seguir. Nesse grupo não houve nenhum paciente que apresentasse 

mais de 30% dos sítios afetados, caracterizando todos como periodontite crônica localizada. 

Já no grupo dos não diabéticos, 13% dos pacientes apresentaram periodontite crônica 

avançada (PCA) generalizada e 14% apresentaram PCA com menos de 30% dos sítios 

afetados. 

 

  

Figura 1 – Distribuição dos pacientes de acordo com Classificação de Doença Periodontal 

Diabéticos

11% 
5% 

16% 

68% 

avançada

moderada 
leve

gengivite

Não Diabéticos

27% 

20% 

46% 

7% 

avançada

moderada 
leve

gengivite
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 Não foram detectadas diferenças significativas entre os indivíduos diabéticos do 

sexo masculino e feminino, para as médias dos valores encontrados nos índices: IHO, IP, IG e 

PS (P >0,05). Para PIC , foi detectada diferença significativa entre os pacientes diabéticos do 

sexo masculino e feminino (P <0,05). 

 Ao analisar a tabela que segue, observa-se que os índices PS, IG e IP apresentaram 

valores mais elevados para o grupo controle, porém o IP não apresentou diferença estatística 

significante (P >0,05). Os índices PIC e IHO foram maiores nos diabéticos. Diferenças 

estatísticas significantes (P<0,05) foram verificadas nos índices PS, PIC, IHO e IG entre os 

indivíduos diabéticos e não diabéticos 

 

Tabelas 5 – Média dos índices PS, PIC, IG, IP e IHO em diabéticos e não diabéticos 
 

Medias Diabético Não diabético Nível de significância 

PS 2,14 2,39 p < 0,05* 

PIC 3,91 3,67 p < 0,05* 

IG 1,36 1,46 p < 0,05* 

IP 1,30 1,34 p > 0,05 

IHO 90,31 76,2 p < 0,05* 

* diferença estatística significante 

 

Na análise da perda de inserção clínica, observou-se que apenas um paciente, do grupo 

controle, não apresentou nenhum valor maior que quatro milímetros. Portanto, ao avaliar o 

número de faces afetadas, constatou-se que no grupo dos diabéticos existem mais faces com 

PIC > 4. 
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Tabela 6 – Perda de Inserção Clínica com mais de quatro milímetros (PIC >4) 

PIC > 4 DIABÉTICOS NÃO DIABÉTICOS 

N pacientes 19 14 

N dentes 175 177 

N faces 573 534 

 

Avaliando a tabela a seguir observou-se que cinco diabéticos e seis não diabéticos 

apresentaram pelo menos um valor para perda de inserção clínica maior ou igual a dez, porém 

o número de faces com esse valor é maior para os pacientes do primeiro grupo. Portanto, os 

diabéticos apresentam maior quantidade de faces com nível de inserção clínica com valores 

acima de dez milímetros. 

 

Tabela 7 - Perda de Inserção Clínica com mais de dez milímetros (PIC >10) 

PIC  10 DIABÉTICOS NÃO DIABÉTICOS 

N pacientes 5 6 

N dentes 12 10 

N faces 19 12 

 

Foram analisadas correlações entre os índices de placa, gengival, de higiene oral, 

profundidade de sondagem e perda de inserção clínica em diabéticos. Após a obtenção dos 

resultados mostrados no teste t com 5% de significância, constatou-se que somente entre IP e 

IG houve uma correlação com resultados estatísticos significantes (P<0,05) indicando que, 

indivíduos com maiores valores para IP apresentaram, também, maiores valores para IG. Os 

demais índices não apresentaram correlação com resultado estatístico significante. 
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Tabelas 8 – Estimativas dos coeficientes de correlação, entre os cinco índices estudados em diabéticos 
 

 IP IHO IG PIC PS 

      

IP 1 0.38 0,51 * 0,43 0,43 

      

IHO 0.38 1 0.46 0.02 0.34 

      

IG 0.51 0.46 1 0.10 0.24 

      

PIC 0.43 0.02 0.10 1 0.27 

      

PS 0,43 0.34 0.24 0.27 1 

*   Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste t. 

 

Avaliando os resultados em que o índice gengival apresenta inflamação avançada com 

tendência ao sangramento espontâneo (IG =3), observou-se que o mesmo número de 

pacientes, em cada grupo, apresentaram essa característica. Porém, ao analisar o número de 

faces e o número de dentes, constata-se que os não diabéticos apresentaram maior grau de 

inflamação gengival avançada com tendência a sangramento espontâneo que os diabéticos. Na 

população examinada, as faces mais afetadas foram a mesial e a lingual (Figura 2). 
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Figura 2 – Índice gengival observado em diabéticos e não diabéticos 

 

 Na avaliação do Índice de Placa, também foi observado que o mesmo número de 

pacientes, diabéticos e não diabéticos, apresentam abundante acúmulo de depósitos moles na 

margem/sulco gengival (IP = 3). Ao avaliar o número de faces afetadas, constatou-se que o 

primeiro grupo apresenta maior ocorrência de valores em que IP = 3, entretanto a diferença 

em relação aos não diabéticos foi pouco expressiva. Em relação ao índice de Placa as faces 

mais afetadas foram a distal e lingual. A Figura 3 apresenta os valores obtidos. 
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Figura 3 – Índice de placa verificado em diabéticos e não diabéticos com IP = 3 

 

5.4 Exame Laboratorial 

 

Ao analisar os valores encontrados nos exames de Hemoglobina Glicosilada, foi 

encontrada uma média de 8,6 do total dos pacientes diabéticos, com desvio padrão de 3,71. 
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Nos exames de glicemia de jejum a média foi 219,5 com desvio padrão de 110,26 e de 

glicemia pós-prandial a média foi 263,62 com desvio padrão de 170,32. 

 

5.5 Ausência dentária 

 

 Através dos resultados dos exames clínicos foram estimados os dentes ausentes na 

população examinada. Foram analisadas as ausências dos dentes superiores e inferiores e feita 

uma comparação entre essas ausências nos dois grupos (diabéticos e não diabéticos). A 

Tabela 9 apresenta os resultados obtidos para todo o grupo de pacientes, num total de 34. 

 

Tabela 9 – Relação dos dentes presentes e o percentual de ausência do total dos pacientes examinados 

 
Nº. de dentes 

presentes 

Ideal de dentes 

presentes 

Percentual de 

ausência 

Molares 128 272 52,94% 

Pré-Molares 166 272 38,97% 

Caninos 109 136 19,85% 

Incisivos 209 272 23,16% 

Dentes 

Total 612 952 35,71% 

 

Observa-se que os molares tiveram maior percentual de ausência enquanto os caninos 

foram os mais preservados, seguido pelos incisivos. Dos pacientes examinados, três não 

apresentaram nenhum dos dentes superiores, sendo todos estes diabéticos. Já na arcada 

inferior, não foi observado nenhum desdentado total nos pacientes examinados, havendo 

assim um percentual de ausência maior na arcada superior. A Figura 4 apresenta uma 

comparação entre o percentual de ausências dos dois grupos. 
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Figura 4 – Comparação entre dentes ausentes de diabéticos e não diabéticos 

 

Complementando os resultados apresentados a respeito dos exames clínicos, as 

Figuras 5 e 6 mostram a quantidade de dentes, separados em superiores e inferiores, para cada 

paciente dos dois grupos. Observe que o número de pacientes diabéticos cujo número de 

dentes se aproxima do limite mínimo para ser considerado neste trabalho – dez dentes – é 

maior do que no grupo dos não diabéticos. Nenhum paciente examinado possuía todos os 28 

dentes. 
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Figura 5 –Número de dentes por grupo de pacientes Diabéticos 
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Figura 6 – Número de dentes por grupo de pacientes Não diabéticos 
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6 DISCUSSÃO  

 

 Neste estudo foram avaliadas alterações periodontais entre diabéticos e não diabéticos, 

residentes no município de Araguaína – TO tomando como base os índices IP, IG, IHO, PS e 

PIC. Os pacientes examinados foram distribuídos segundo a classificação da American 

Academy of Periodontology (1999), em gengivite e periodontite, sendo a segunda subdividida 

de acordo com a severidade em leve, moderada e avançada, e de acordo com a localização em 

localizada e generalizada. 

 Em relação à classificação de DP American Academy of Periodontology (1999), o 

grupo dos diabéticos apresentou menor gravidade de DP que os não diabéticos, como 

podemos observar: gengivite = 68%/46%, DP leve = 16%/7%, DP moderada = 5%/20% e DP 

avançada = 11%/27% respectivamente.  

 Löe (1993) revelou que são os diabéticos que apresentam maior severidade da doença 

periodontal, porém no presente estudo, em relação à classificação de DP da American 

Academy of Periodontology (1999), observou-se uma forma mais severa da periodontite no 

grupo controle, também discordando de Khader et al. (2006), que afirmou que o DM está 

relacionado à severidade da doença e não à incidência da mesma. Porém ao avaliar o PIC de 

ambos os grupos, nota-se que foram encontrados valores maiores nos diabéticos, sendo assim, 

pode-se sugerir que a história pregressa da doença apresentou-se mais severa nesse grupo. 

Alguns autores (MATTOUT; BOURGEOIS; BOUCHARD, 2006; SHLOSSMAN et 

al., 1990) também encontraram valores de índices periodontais maiores em diabéticos tipo II 

que em não diabéticos. Confirmando esse resultado, Löe (1993) referiu que os índices 

periodontais são quase três vezes maiores em diabéticos tipo II que em não diabéticos. 

Emrich, Shlossman e Genco (1991) acharam resultados semelhantes, indo contra os valores 

encontrados no presente estudo. 
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 Blanco et al. (2003) observaram que existia uma maior perda de inserção clínica nas 

faces livres, só considerando esta perda quando maior que dois milímetros. No entanto, não 

houve diferença estatística significante entre os grupos. Khader et al. (2006), após terem 

realizado uma extensa revisão da literatura, encontraram valores maiores de PS e PIC para 

diabéticos, concluindo, como dito anteriormente, que DM está relacionado com o grau de 

severidade da DP. 

 Os índices de higiene oral e perda de inserção clínica apresentaram maiores valores 

nos diabéticos com diferença estatística significante (P<0,05). Concordando com este 

resultado, Blanco et al. (2003), Mattout, Bourgeois e Bouchard (2006) e Shlossman et al. 

(1990) são unânimes em afirmar que os índices periodontais são maiores nos diabéticos 

quando comparados com os não diabéticos. 

Um maior índice de higiene oral nos diabéticos pode ser explicado pelo fato de que 

durante a anamnese a maioria deles relatou ter procurado mais ajuda profissional para cuidar 

da saúde geral e bucal após a descoberta da doença; este fato, Oliver e Tervonen (1994) 

concordaram, relatando que se fazem necessários controles de higiene bucal e ajuda 

profissional para remover o acúmulo de cálculo e obter uma melhor condição de saúde bucal. 

Um importante fator predisponente tanto para DM quanto para DP é a idade, 

aumentando a prevalência de ambas as doenças com o passar do tempo (SHLOSSMAN et al., 

1990). Oliver e Tervonen (1994) afirmaram que a incidência dessas doenças tende a 

aumentar, em função do aumento da longevidade da população. Em Mattout, Bourgeois e 

Bouchard (2006), não verificaram diferença em relação à idade, para DP em pacientes não 

diabéticos, apenas nos diabéticos. Em concordância, Blanco et al. (2003) que também não 

encontraram relação entre idade e DP. 

Outros autores fazem alusão à influência do controle do diabetes na DP, defendendo a 

idéia de que pacientes controlados apresentam índices periodontais mais baixos (OLIVEIRA, 
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2000). Tervonen e Knuuttila (1986) afirmaram que os diabéticos bem controlados apresentam 

condição periodontal semelhante aos indivíduos saudáveis. Miller et al. (1992) completam 

que em seu estudo alguns pacientes apresentaram uma diminuição nos níveis de hemoglobina 

glicosilada decorrente do tratamento periodontal. Essas afirmações sugerem que existe uma 

relação positiva entre tratamento de DP e controle de DM. 

Grossi (2001) afirma que o medicamento medicamentoso associado ao tratamento 

mecânico para periodontite crônica é essencial para pacientes diabéticos, já Gustke (1999) 

relata que o tratamento periodontal pode não ser tão significante. No presente estudo tais 

parâmetros não são avaliados. 

Lalla et al. (2000) e Verma e Bhat (2004) afirmaram que a patogênese da DP é mais 

elevada em diabéticos que em não diabéticos. 

O exame de hemoglobina glicosilada foi realizado, para avaliar o nível de controle 

metabólico a longo prazo, pois avalia o nível de glicose no interior da hemácea. Portanto 

baseado no dado por ele fornecido, pode-se classificar o diabético em controlado e não 

controlado. Não realizamos nosso estudo baseado neste aspecto devido ao tamanho da 

amostra e posterior dificuldade de análise dos parâmetros periodontais.  

Outro fato também relevante neste estudo é a quantidade de ausência dentária nos 

portadores de DMTII; observando um alto percentual de edêntulos acima dos quarenta anos 

de idade, dificultando a realização de exames periodontais. Thorstensson e Hugoson (1993) 

também tiveram dificuldade em examinar pacientes diabéticos com mais de quarenta anos, 

pois grande parte destes eram desdentados totais.  

Ao analisar a ausência dentária nos pacientes examinados nessa pesquisa, pôde-se 

constatar que os diabéticos tiveram maiores ausências que os não diabéticos, relatando no 

momento do exame clínico que as perdas ocorreram porque os dentes estavam “moles e/ou 

que cresceram”, apresentando assim, mobilidade e perda óssea alveolar, características 
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predominantes de periodontite. A arcada superior apresentou menos dentes que a inferior, 

entretanto os molares inferiores apresentaram-se mais ausentes, seguidos dos pré-molares 

superiores. 

Algumas das principais complicações encontradas nos diabéticos também foram 

avaliadas nesse estudo, dentre elas a hipertensão, cardiopatia, problema visual e problema 

renal. Sobre a retinopatia, Löe (1993) afirmou que os diabéticos com esta complicação tinham 

cinco vezes mais chance de desenvolver DP. Entretanto no presente estudo, apenas um 

paciente diabético relatou não ter problema visual, porém não foram realizados exames 

específicos para comprovar a retinopatia. Logo, os dados são insuficientes para um estudo 

comparativo. 

Segundo estudos já preconizados, a obesidade é um fator relacionado ao aparecimento 

do diabetes, embora Mealey e Oates (2006), em uma revisão de literatura, concluíram que 

mais estudos se fazem necessários para avaliar a relação de obesidade com doença 

periodontal. Porém, não foi analisado este aspecto na amostra estudada, pois não detectamos o 

índice de massa corporal. 

Sabendo que a insulina é responsável pelo transporte de glicose da corrente sanguínea 

para o interior da célula, quando um indivíduo apresenta deficiência e até mesmo resistência à 

insulina, automaticamente vai haver uma deficiência no transporte de glicose, provocando 

níveis elevados de glicose no sangue, caracterizando o diabetes mellitus. A falta ou 

insuficiência de insulina no sangue tende a causar um quadro de hiperglicemia, podendo 

avançar para diabetes mellitus. Pacientes com níveis elevados de glicose tem a necessidade de 

fazer uso de medicamentos, que no diabetes tipoII geralmente são os hipoglicemiantes orais; 

no entanto, em alguns casos necessita do uso da insulina para controlar a doença. Na pesquisa 

em questão, apenas três pacientes faziam uso de insulina com o intuito de controlar o diabetes, 

porém não foi estudada a relação entre o uso de insulina e o grau de destruição periodontal. O 
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estudo de Löe (1993), afirmou não haver essa relação. Mealey e Oates (2006) acreditaram que 

mais estudos se fazem necessários para essa afirmação. 

Do total de pacientes estudados, nenhum relatou o hábito de realizar exercícios físicos, 

embora Curtis e Wilson (2005) afirmarem que é fundamental a mudança no estilo de vida, 

bem como a realização de dieta, para a obtenção de bons resultados na prevenção da doença. 

Dos diabéticos examinados neste estudo, 63% fazem controle com dieta. No que diz respeito 

ao uso de medicamentos, 74% afirmam que fazem uso para obter uma melhora em seu quadro 

clínico, porém Curtis e Wilson (2005) não comprovaram a eficácia no controle por meio de 

medicamentos, sugerindo mais estudos. 

Considerando os resultados deste estudo, verifica-se diferença entre trabalhos citados 

na revisão de literatura. Uma das possíveis causas reside nas diferenças entre o tamanho das 

amostras estudadas; porém não se deve descartar, as características específicas da população 

examinada. Além disso, a análise estatística apresentou diferença estatística significante entre 

os grupos (diabéticos e não diabéticos), com exceção do IP. Em relação à PIC, os resultados 

apontam para a mesma direção dos outros trabalhos citados. Neste caso, havendo diferença 

estatística significante. 

Ao analisarmos PIC, PS e perda dentária, dados mais relevantes neste estudo, 

observamos que os diabéticos examinados apresentaram uma DP mais severa que os 

indivíduos do grupo controle. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Baseados nos dados obtidos neste estudo, podemos afirmar que : 

1. O grupo dos diabéticos apresenta maior severidade da DP que os não diabéticos. 

2. PIC se apresentou maior nos diabéticos. 

3.O tamanho da amostra em cada grupo pode ter influenciado nos resultados 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título: Alterações periodontais em diabéticos tipo II e não diabéticos.  

Pesquisadora: Mônica Lima Lopes 

Orientadora: Prof. Dra. Maria Rozeli de Souza Quirino 

Justificativa: O diabetes mellitus tipo II é a forma mais comum da doença, caracterizada por 

deficiência de insulina e até mesmo resistência à insulina, ocasionando níveis elevados de 

glicose no sangue, e controlada por agentes hipoglicêmicos orais e/ou dieta. A doença 

periodontal é um processo inflamatório crônico, que leva a destruição das estruturas de 

suporte dos dentes e até a perda dos mesmos, sendo reconhecida como a sexta maior 

complicação do diabetes. 

Propósito: Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é comparar 

as alterações periodontais em indivíduos diabéticos tipo II e não diabéticos no Município de 

Araguaína – Tocantins (TO). 

Descrição do Estudo: Será realizado exame clínico da cavidade bucal, avaliação do grau de 

DP, além de serem solicitados exames de sangue para avaliar o controle da doença. 

Benefício Esperado: Você receberá orientação de higiene bucal, esclarecimento de sua 

situação clínica odontológica atual e será encaminhado para tratamento no Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) da Prefeitura Municipal de Araguaína-TO.  

Custo e Pagamentos: Não haverá custo algum para participar deste trabalho. Todo o material 

necessário será fornecido pelo grupo de pesquisa. 

Sigilo: Toda informação a seu respeito obtida na pesquisa será confidencial. E a sua 

identidade não será revelada em qualquer descrição ou publicação desta pesquisa. 
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Direito a participar, recusar ou se retirar da pesquisa: Ao concordar em participar da 

pesquisa, você deverá estar ciente dos procedimentos que serão executados e que foram 

descritos acima. Sua participação é voluntária e você poderá se recusar a participar deste 

estudo ou interromper sua participação a qualquer momento sem perda dos benefícios aos 

quais, de outra forma, teria direito.  

Indenização e Danos: Os exames a serem realizados não causam nenhum dano para a sua 

pessoa. 

Consentimento voluntário: Certifico que li o acima exposto (ou que o mesmo tenha 

sido lido para mim) e que compreendi o seu conteúdo. Quaisquer dúvidas que eu tenha 

pertinentes à pesquisa serão respondidas por um dos pesquisadores mencionados acima. 

Minha assinatura abaixo significa que eu concordei em participar nesse estudo. 

Eu, __________________________________________________________ 

nascido em _____/ _____/ ____, na cidade de _________________ portador (a) do RG de 

número ___________________   residente na ______________________________ 

______________________________________________________________________, 

estado civil ______________________, declaro ter   sido   devidamente esclarecido sobre o 

estudo e ter lido e entendido o termo que estou assinando abaixo. 

___________________ de ________ de ______________ de 200__. 

 

____________________________________ 

Assinatura 

Eu declaro que expliquei ao acima mencionado a natureza e finalidade deste estudo. Eu 

respondi a todas as perguntas que me foram feitas e testemunhei a assinatura acima. 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B – Ficha Clínica 

FICHA CLÍNICA 

 

Nome ______________________________________________________    n. _______ 

Sexo _______   Cor _______________  Idade ___________ Nascimento ___/___/___ 

Endereço ______________________________________________________________ 

Cidade ____________________   Estado _______________  CEP ________________ 

Fones _________________ / _________________ Profissão _____________________ 

Estado civil ________________  RG _________________ Órgão expedidor _________ 

Data __/__/____ 

 

ANAMNESE: 

Tem algum problema de saúde?  (  ) sim   (  ) não   Qual? ________________________ 

______________________________________________________________________ 

Medicação atual  (  ) sim   (  ) não   Qual? ____________________________________ 

Realizou algum tipo de tratamento periodontal nos últimos 6 meses?  (  ) sim   (  ) não 

Está grávida ou amamentando?  (  ) sim   (  ) não    

Quantas vezes ao dia escova os dentes? _______________ 

Usa fio dental?  (  ) sim   (  ) não   Quantas vezes ao dia? _____________ 

Faz bochecho? (  ) sim (  ) não  Quantas vezes ao dia? _______ Com o que? _________ 

A gengiva sangra à escovação?  (  ) sim   (  ) não    

A gengiva sangra espontaneamente?  (  ) sim   (  ) não     

 

DIABÉTICO?  (  ) sim   (  ) não        Quanto tempo? ____________________ 

Última consulta para controle da doença: _____________________________ 

De quanto em quanto tempo faz controle? _____________________________ 

Controle por:  (  ) dieta 

                        (  ) medicamento  Qual? ______________ Há quanto tempo? _________ 

Quantas vezes ao dia? ____________________    (  ) manhã    (  ) tarde    (  ) noite 

Hipertenso? (  ) sim  (  ) não  Há quanto tempo? ________ Medicação ______________ 

Cardiopata? (  ) sim  (  ) não  Há quanto tempo? ________ Medicação ______________ 

Problema renal? ( )sim ( )não Há quanto tempo?________ Medicação ______________ 

Problema visual?( )sim ( )não Há quanto tempo?________ Medicação ______________ 
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Apareceu a quanto tempo? ___________  Antes ou depois do diabetes? _____________ 

Tem progredido? __________________ 

Outro(s) problema(s)? ____________________________________________________ 

 

 

EXAMES LABORATORIAIS: 

Glicemia de jejum: ______________________________________________________ 

Hemoglobina glicosilada: _________________________________________________ 

Glicemia pós-prandial: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 



1                    

APÊNDICE C – Ficha Clínica Periodontal 

Paciente ___________     Data __________ 

 

ÍNDICE GENGIVAL Löe- Silness (1963) 

 

0= gengiva normal           
1= inflamação branda – sem sangramento à sondagem 
2= inflamação moderada – com sangramento à sondagem 
3= inflamação avançada- tendência ao sangramento espontâneo 
 

 
 
ÍNDICE DE PLACA Silness – Löe (1964) 
 

 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 Média
Vestibular
Mesial
Lingual
Distal
Média

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Média
Vestibular
Mesial
Lingual
Distal
Média

Maxila

Mandíbula

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 média
Vestibular
Mesial
Lingual
Distal
Média

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 média
Vestibular
Mesial
Lingual
Distal
Média

Maxila

Mandïbula

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL  
               O’Leary (1974) 

%_____ 

0= ausência de placa na área gengival   
1=presença de uma fina camada de placa da margem gengival.    
2- moderado acúmulo de deposito moles na margem/ sulco gengival 
3- abundante acúmulo de depósitos moles na margem/sulco gengival 



2                             

SANGRAMENTO SANGRAMENTO

FURCA FURCA

V MOB MOB

MG-FB MG-FB
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     DIABÉTICOS  MÉDIAS        

num iniciais sexo cor idade diabetico_tempo PS IG IHO PIC IP glic. jejum hemoglobina glic. pos 

1 EPS M M 50 6 2,15 1,37 89 2,95 1,09 155 5,7 119 

2 APR F B 58 11 1,89 1,47 95 2,91 1,66 141 7,7 231 

3 SPS M B 69 11 3,53 1,42 92 5,13 1,7 130 6 175 

4 HFS F M 55 1 1,98 1,34 77 2,56 1,01    

5 LPR M M 76 1 2,42 1,32 94 7,42 2,21 99 6,7 130 

6 MNCB F M 41 10 2,44 1,26 98 2,8 1,46 x x x 

7 APP M M 61 28 1,96 1,48 91 3,39 1,31 366 14 372 

8 ITL M B 69 3 1,99 1,08 78 3,09 1,09    

9 MAI F M 61 4 1,62 1,41 92 4,15 1,45 90 6 109 

10 FRS F M 59 33 1,96 1,27 87 3,16 0,86 310 14,8 342 

11 AFS M M 48 1 2,01 1,45 87 4,26 1,62 x x x 

12 MCB F M 41 15 2,08 1,1 98 2,44 0,95 x x x 

13 LJS M M 48 3 2,11 1,22 91 4,89 0,91 222 11 290 

14 ICA F B 63 27 1,71 1,16 66 5,47 0,98 257 9,8 269 

15 JAC M M 71 10 2,07 1,4 100 5,47 1,17 x x x 

16 MSS F M 53 8 1,89 1,72 97 3,13 1,5 348 9,9 605 

17 MGA F M 63 7 3,06 1,62 97 4,76 1,45 179 5,6 183 

18 ZSC F M 65 3 2,5 1,68 94 4,49 1,86 155 5,7 167 

19 LPS M B 59 5 1,69 1,47 93 5,19 1,09 332 7,8 359 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

    NÃO DIABÉTICOS MEDIAS    

num iniciais sexo cor idade IHO PS PIC IP IG 

1 CRB M M 44 67 2,07 2,93 1,21 1,44 

2 PSS M M 42 76 1,91 2,27 1,29 1,54 

3 VVO M B 41 85 3,46 5,27 1,41 1,28 

4 IFLA F B 51 100 3,71 4,88 1,52 1,5 

5 ALOL M M 45 95 2,25 3,53 1,4 1,52 

6 SMSBV F M 43 73 1,92 2 1,28 1,4 

7 ADS M M 44 50 2,98 4,71 1,5 1,28 

8 PAS M M 41 81 1,69 3,1 1,3 1,27 

9 EAP M M 61 91 2,13 4,26 1,88 1,82 

10 NMC M M 41 77 2,42 4,21 1,13 1,51 

11 MMC F B 66 51 2,03 3,97 1,08 1,45 

12 JBS M B 67 70 2,38 4,35 0,97 1,28 

13 RACF F B 48 49 1,72 2,51 1,73 1,56 

14 LFB M M 45 100 3,02 4,05 1,76 1,86 

15 JAS M M 51 78 2,61 4,04 1,08 1,38 
 
 



  

ANEXO A – Certificado de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
 
 
 

 



  

ANEXO B – Certificado de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para 
alteração do Título 
 
 
 

 



  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizo cópia total ou parcial desta obra, 

apenas para fins de estudo e pesquisa, sendo 

expressamente vedado qualquer tipo de 

reprodução para fins comerciais sem prévia 

autorização específica do autor. 

MÔNICA LIMA LOPES  

Taubaté, junho de 2007. 

           

 


