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RESUMO

Moratelli, H. C. M. Avaliação do risco cardiovascular de pacientes diabéticos Tipo 2
portadores de doença periodontal [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de
Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2014.

O objetivo deste estudo clínico foi avaliar a influência do Diabetes Mellitus(DM) e da
doença periodontal no aumento do risco às Doenças Cardiovasculares (DCVs). Para
tanto, pacientes portadores de Diabetes Mellitus foram avaliados nos seguintes
quesitos: pressão arterial, dados demográficos e laboratoriais (colesterol total,
lipoproteína de alta densidade – HDL e baixa densidade – LDL, triglicérides e
glicemia) seguindo o Escore de “Framingham”, e parâmetros periodontais, tais como,
Índice de Placa Visível (IPV), Índice de Sangramento Gengival (ISG), Sangramento à
Sondagem (SS), Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção Clínico (NIC).
Participaram do estudo 56 indivíduos com DM portadores de doença periodontal, e 12
indivíduos sem doença periodontal. Houve similaridade entre os gêneros para os
parâmetros periodontais: ISG, SS, PS  4 mm e NIC  4 mm no grupo com doença
periodontal, entretanto, os índices periodontais analisados foram maiores no grupo
com DP se comparado ao grupo sem DP, independente do gênero. Houve similaridade
entre os gêneros para: idade, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD),
glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada. O gênero feminino com DP apresentou
nível sérico de colesterol total (218,0±25,0 mg/dL) maior que o gênero masculino com
DP (168,0±18,3 mg/dL), e maior que os demais grupos. As mulheres apresentaram
prevalência de tabagismo 16-17% menor que os homens. Homens com doença
periodontal apresentaram risco de desenvolver doença cardiovascular duas vezes
maior que as mulheres e quatro vezes maior que os pacientes sem doença periodontal.
Conclui-se que o risco de evento arterial coronariano em 10 anos é maior em homens
com diabetes do tipo 2 e doença periodontal. A associação das duas patologias em
homens é considerada de médio risco às DCV.

Palavras-chave: Doença periodontal, periodontite crônica, diabetes mellitus, doenças
cardiovasculares, risco cardiovascular.

12

ABSTRACT

Moratelli, H. C. M. Evaluation of the cardiovascular risk of type 2 diabetic patients with
periodontal disease [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em
Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2014.

The objective of this clinical study is to evaluate the influence of diabetes mellitus and
periodontal disease increased risk of Cardiovascular Diseases. For this purpose, patients
with diabetes mellitus were evaluated on the following criteria: blood pressure,
demographic and laboratory data (total cholesterol, high density lipoprotein - HDL and
low density - LDL, triglycerides, glucose) second score "Framingham", and parameters
periodontal such as Visible Plaque Index, gingival bleeding index, bleeding on probing,
Probing Depth and Clinical Attachment Level. The study included 56 subjects diabetics
with periodontal disease, and 12 subjects without periodontal disease. Some periodontal
parameters was similar between genders, such as: ISG, SS, PS ≥ 4 mm and CAL ≥ 4
mm in the group with periodontal disease. However, analyzed the periodontal indices
were higher in the group with PD compared to those without PD, independent of
gender. It was observed similarity between genders for age, systolic blood pressure and
diastolic, fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin. The females with PD
showed levels of total serum cholesterol (218.0 ± 25.0 mg / dL ) higher than males with
PD ( 168.0 ± 18.3 mg / dL ), and higher than the other groups. Women had smoking
prevalence 16-17 % less than men. Men with periodontal disease had twice the risk of
developing more than women and four times greater than patients without periodontal
disease cardiovascular disease. It is concluded that the risk of coronary artery event in
10 years is higher in men with type 2 diabetes and periodontal disease. The association
between the two diseases in men is considered a medium risk for CVD.

Key-words: Periodontal disease, chronic periodontitis, diabetes mellitus, cardiovascular
disease, cardiovascular risk.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCVs) podem ser consideradas como toda
alteração que venha a modificar a hemodinâmica do sistema circulatório1-2 sendo
responsáveis por 50% dos óbitos no Brasil1. Dentre as doenças cardiovasculares, a
aterosclerose tem-se mostrado como a doença mais prevalente3, caracterizando-se por
placas ateromatosas ou ateroscleróticas que se depositam na parede arterial interna4.
Alguns fatores podem exacerbar o risco às DVCs, dentre eles podem-se
destacar: a oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), as dislipidemias, a
hiperglicemia, a liberação de radicais livres decorrentes do tabagismo, etnia, fatores
psicossociais, a hipertensão arterial, a história familiar prévia de DCV, o diabetes
mellitus, as alterações genéticas, o sobrepeso e a obesidade, o sedentarismo, o aumento
da proteína C- reativa, a hiper-homocisteinemia e a presença de microrganismos
periodontopatogênicos5-6.
Considerando fatores de risco comuns à doença periodontal e às DCVs, alguns
autores sugerem que a prevenção dos fatores de risco tem determinado menor
morbidade e mortalidade aos pacientes5,7. Atualmente, o Diabetes tem sido considerado
importante fator de risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares,
principalmente devido às alterações micro e macrovasculares3. Devido a periodontite
também ser uma infecção crônica que produz uma resposta inflamatória local e
sistêmica, não é surpreendente o grande número de estudos que tentam verificar a
relação entre as doenças periodontais e as manifestações sistêmicas8.
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PROPOSIÇÃO
O objetivo deste estudo clínico foi avaliar a influência do diabetes e da doença
periodontal como fatores de risco às doenças cardiovasculares.
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MATERIAL E MÉTODOS
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (005/09 –
Anexo 1), foi realizado o recrutamento de pacientes portadores de diabetes da cidade de
Barretos - SP e região.
Para participar do estudo, os pacientes deveriam apresentar idade entre 30 e 55
anos; história negativa de antibioticoterapia durante 6 meses e uso de anti-inflamatórios
nos últimos 3 meses; não ter recebido tratamento periodontal nos últimos 6 meses; ser
portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 metabolicamente controlados, com bom
controle, apresentando: glicemia em jejum de 126 a 140mg/dL e hemoglobina
glicosilada (HbA1c) de 6,5 a 7,0%; ou pobremente controlado, apresentando: glicemia
em jejum de 140 a 200 mg/dL e hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 7,0 a 10%9.
Foram considerados pacientes de ambos os gêneros, sem distinção de raça ou
cor, independente dos hábitos de higiene bucal ou alimentação e de classes sociais.

Exame Clínico Periodontal

O exame clínico periodontal foi realizado utilizando-se uma sonda milimetrada
do tipo Williams (Hu-Friedy PCPUNC – 15), espelho plano e pinça clínica, sob luz
direta e em campo seco. A sondagem periodontal foi feita em 6 sítios por dente nas
regiões: disto-vestibular, centro-vestibular, mésio-vestibular, disto-lingual, centrolingual e mésio-lingual. Os parâmetros analisados foram: Índice de Placa Visível (IPV);
Índice de Sangramento Gengival (ISG); Profundidade de Sondagem (PS); Nível de
Inserção Clínico (NIC); Sangramento à Sondagem (SS)10, sendo considerados pacientes
com doença periodontal os que apresentaram PS  3 mm; NIC  3mm e presença de SS.
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Análise Laboratorial

As análises laboratoriais envolveram dosagem de: Triglicérides, Colesterol
Total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Glicemia e Hemoglobina glicada.

Análise dos Indicadores de Risco Cardiovascular

Para avaliação dos indicadores de risco cardíaco, foram adotados os critérios
propostos pelo Escore de Framingham11. Após obtenção dos dados, foi calculado o
valor percentual para todos os pacientes com relação ao risco de desenvolver DCV nos
próximos dez anos (Anexo 2).
Para tanto, foi realizada a aferição da pressão sistólica e diastólica, de acordo
com a IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão12, bem como preenchimento
de um questionário específico para verificação do uso e frequência de tabagismo,
prática de atividade física e a frequência da mesma. O conjunto desses dados,
juntamente com os dados clínicos e laboratoriais foi processado pelo método de
estratificação de risco cardíaco de Framingham11(Tabela 1), por meio da somatória de
valores pré-definidos, referente ao valor da intensidade do fator preditivo de risco de
doença cardiovascular em 10 anos considerando: Idade, Pressão arterial sistólica,
Colesterol total, HDL e Tabagismo (quantidade consumida no último mês). A partir de
então, foi calculado um valor percentual para todos os pacientes do risco de desenvolver
DAC nos proximos dez anos por meio da tabela do Escore de Framingham, ou seja:
baixo (< 10%), médio (10% a < 20%) e alto risco (≥ 20%)13.
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Tabela 1: Pontuação do Escore de Framingham segundo o gênero.

Variáveis

Valores/ Intervalos
Homens
-1
30-34
0
35-39
1
40-44
2
45-49
3
Idade (anos)
50-54
4
55-59
5
60-64
6
65-69
7
70-74
-3
<160
0
160-199
Colesterol total
1
200-239
(mg/dL)
2
240-279
3
≥280
2
35
1
35-44
0
HDL
45-49
0
50-59
-1
≥60
0
<120
<80
0
120-129
80-84
PAS*
PAD**
1
130-139
85-89
(mmHg)
2
140-159
90-99
3
≥160
≥100
2
Sim
Diabetes Mellitus
0
Não
2
Sim
Tabagismo
0
Não
*Pressão Arterial Sistólica; **Pressão Arterial Diastólica

Mulheres
-9
-4
0
3
6
7
8
8
8
-2
0
1
1
3
5
2
1
0
-3
-3
0
0
2
3
4
0
2
0
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RESULTADOS
Dados Demográficos e metabólicos

Foram triados 160 pacientes, entretanto, somente 68 destes retornaram com
relatório médico e exames laboratoriais, para que pudessem ser feitos os exames da
condição bucal. Dessa forma, participaram do estudo 56 indivíduos com DM portadores
de doença periodontal, 34 mulheres (MDM-DP) e 22 homens (HDM-DP) com idade
média de 50 ±8,1 anos e 50,3 ±5,9 anos, respectivamente. Participaram do estudo 12
indivíduos sem doença periodontal, sendo 7 mulheres (MDM-sDP) e 5 homens (HDMsDP).
Os dados demográficos e metabólicos podem ser observados na Tabela 2.
Diferenças significantes não foram detectadas com relação aos grupos quanto à idade,
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), glicemia de jejum e hemoglobina
glicada.
O grupo MDM-DP apresentou nível sérico de colesterol total (218,0±25,0
mg/dL) maior que o HDM-DP (168,0±18,3 mg/dL), e maior que os demais grupos.
Ademais, o grupo MDM-DP apresentou níveis de HDL (64,5±19,3 mg/dL) maiores que
o grupo HDM-DP (47,0±2,7 mg/dL) e que os demais grupos (tabela 2).
Tabela 2 – Dados demográficos e metabólicos dos pacientes incluídos no estudo.
GRUPOS

a

Dados

HDM-sDP
(n=5)

HDM-DP
(n=22)

MDM-sDP
(n=7)

MDM-DP
(n=34)

Idade
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Colesterol total
(mg/dL)
HDL (mg/dL)
Hbgl (mg/dL)
Tabagista %

52,0 11,0 a
141,0 19,0 a
73,0 13,0 a

50,3 5,9 a
130,0 15,0 a
82,2 6,8 a

53,2 12,4 a
138,0 12,6 a
75,5 8,0 a

50,0 8,1 a
130,0 15,0 a
81,4 5,1 a

147,017,4 a

168,0 18,3 a

174,0 11,4 a

218,0 15,0 b

41,00,3 a
7,00,7 a
40,0 a

47,0 2,7 b
6,9 0,6 a
46,1 b

46,5 1,4 b
7,0 0,5 a
57,0 b

64,5 9,3 c
8,0 2,8 a
30,0 c

Letras diferentes, nas linhas, significam existir diferença estatística entre os grupos
(Teste ANOVA, p≤ 0,05). PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial
Diastólica; HDL: Lipoproteína de alta densidade; HbgL: Hemoglobina glicosilada.
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Análise clínica periodontal

Os dados periodontais podem ser observados na Tabela 3. Diferenças
significantes não foram detectadas entre os gêneros para os parâmetros periodontais
ISG, SS, PS  4 mm e NIC  4 mm no grupo com doença periodontal, entretanto, os
índices periodontais analisados foram maiores no grupo com doença periodontal se
comparado ao grupo sem DP, independente do gênero.
Pode-se dizer que os pacientes do grupo HDM-DP apresentavam condição
periodontal similar aos pacientes MDM-DP. Dessa forma, pode-se inferir que os
grupos analisados eram pareados se considerarmos a condição clínica periodontal.
Tabela 3 – Dados clínicos periodontais dos pacientes incluídos no estudo.
GRUPOS
Dados

HDM-sDP
(n=5)

HDM-DP
(n=22)

MDM-sDP
(n=7)

MDM-DP
(n=34)

Nº Sítios
IPV (%)
ISG (%)
SS (%)
PS média (mm)
PS ≥ 4-6 mm (%)
PS > 7 mm (%)
NIC média (mm)
NIC ≥ 4-6mm (%)
NIC > 7 mm (%)

85 a
46 6,0 a
29,4 3,0 a
11,1 1,0 a
3,2 0,3 a
1,0 0,4 a
0a
2,0 0,4 a
4,70,4 a
0a

119 b
87,5 6,2 b
73,7 14,0 b
72,6 28,9 b
4,3 0,7 a
39,6 8,6 b
54,9 2,6 b
5,0 1,0 b
47,5 11,9 b
27,0 4,9 b

145 b
51,010 a
42,0 2 c
6,6 3 a
2,7 0,4 a
1,0 0,2 a
0a
1,9 1,1 a
6,0 0,5 a
0,9 0,4 c

136 b
73,8 10,8 b
53,6 4,8 b
63,4 25,7 b
4,0 0,9 a
26,0 10,1 b
64,0 6,1 b
4,5 0,8 b
55 13,1 b
25 3,1 b

a

Letras diferentes, nas linhas, significam existir diferença estatística entre os grupos
(Teste ANOVA, p≤ 0,05). IPV: índice de placa visível; ISG: índice de sangramento
gengival; SS: sangramento à sondagem; PS: profundidade de sondagem; NIC: nível de
inserção clínico.

Análise de Risco Cardiovascular

A análise de risco cardiovascular pode ser observado na Tabela 4. Os homens
apresentaram risco de desenvolver doença arterial coronariana em 10 anos maior que o
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risco encontrado nas mulheres. Sendo que os pacientes com doença periodontal
apresentaram risco maior se comparado aos indivíduos sem doença periodontal.
Tabela 4 - Risco cardiovascular em 10 anos segundo o Escore de Framingham.

a

GRUPOS
MDM-sDP
HDM-DP
(n=7)
(n=22)

Risco Cardiovascular

HDM-sDP
(n=5)

Somatória de pontos

5,4a

5,5a

8,1b

9,5b

Porcentagem de risco

8%a

4%b

16%c

8%a

MDM-DP
(n=34)

Letras diferentes, nas linhas, significam existir diferença estatística entre os grupos
(Teste ANOVA, p≤ 0,05).
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DISCUSSÃO
No presente estudo, 60,2% dos pacientes diabéticos avaliados eram do gênero
feminino, enquanto 39,8% eram do gênero masculino. Essa predominância de pacientes
diabéticos do gênero feminino pode ser também observada em outro estudo, o qual
encontrou proporção entre mulheres e homens de 44% e 32,5%, respectivamente14.
Considerando a presença do diabetes, os pacientes de todos os grupos,
independente do gênero, apresentaram hemoglobina glicada (Hbgl) acima de 7%,
evidenciando o pobre controle metabólico do diabetes. Em concordância, alguns
estudos15-16, verificaram similaridade da taxa glicêmica entre os gêneros. Entretanto, no
estudo de Pringle17, as mulheres apresentaram taxa glicêmica inferior ao dos homens.
Ademais, no estudo de Wexler18, as mulheres alcançaram níveis de hemoglobina
glicada e colesterol LDL menores que os homens, mesmo após tratamento metabólico
do diabetes.
No estudo de Pinto & Moretto19, observou-se o predomínio de DM em ambos os
gêneros, na faixa etária entre 50 e 70 anos. Um fato importante a ser explorado é o de
que esta faixa etária é a mais vulnerável ao aparecimento de diabetes, dislipidemias e
doenças cardiovasculares. No presente estudo, a faixa etária para ambos os gêneros foi
entre 40 e 60 anos (tabela 4). Estando em concordância com o estudo realizado por
Schaan20, os quais observaram média de idade de 44 anos e adicionalmente, os autores,
ressaltam que a alteração da homeostase glicêmica é diretamente proporcional ao
aumento da idade, indicando que a tolerância à glicose vai diminuindo com o
envelhecimento dos indivíduos.
Segundo alguns autores15, 21, o pobre controle glicêmico, a duração da doença,
alterações decorrentes do diabetes, como distúrbios vasculares e do metabolismo do
colágeno, fatores genéticos e a idade dos pacientes são fatores correlacionados de
maneira positiva com a severidade e prevalência da doença periodontal. Evidências
sugerem existir correlação positiva entre diabetes mellitus e destruição periodontal,
baseada no fato da perda de inserção periodontal ocorrer mais freqüentemente e em
maior extensão em pacientes diabéticos não controlados. Esse fato é hipoteticamente
justificado pela alta susceptibilidade a infecções7. Ademais, autores demonstram maior
risco cardiovascular em pacientes diabéticos6.
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O estado hiperglicêmico devido à glicosilação e oxidação enzimática de
proteínas e lipídeos é capaz de originar produtos finais de glicação avançada (AGES).
Os AGES se acumulam nos tecidos estimulando a migração de neutrófilos22, produção
de citocinas inflamatórias, colaborando, dessa forma, com a destruição tecidual23. Em
contrapartida, a presença desses mediadores inflamatórios inibe a ação da insulina e
podem desenvolver resistência insulínica, justificando a manutenção da hiperglicemia15.
Os indivíduos com algum grau de anormalidade na homeostase glicêmica
apresentam maior prevalência de hipertensão arterial20. Segundo dados obtidos por
outro estudo as mulheres, tanto diabéticas como não diabéticas, apresentaram maiores
índices de hipertensão arterial do que os homens. Adicionalmente, os autores
verificaram maior número de mulheres diabéticas na faixa etária entre 40 e 60 anos,
com hipertensão arterial e elevados níveis glicêmicos e lipídicos19.
Apesar dos pacientes deste estudo apresentarem similaridade em relação à
pressão arterial, alguns estudos24 sugerem existir uma correlação entre doença
periodontal e hipertensão arterial devido dentre outros fatores, ao risco de bacteremia e
disseminação sistêmica de produtos bacterianos, complementos e imunocomplexos que
induzem à lesão vascular e à aterosclerose e à disfunção endotelial, o que poderia ter
implicações para o controle da pressão arterial e para o desenvolvimento de lesões em
órgãos-alvo24.
Devido à complexidade no diagnóstico de aterosclerose por esta apresentar
etiologia

multifatorial11,

estuda-se

as

condições

orgânicas,

ambientais

e

comportamentais, como possíveis fatores preditores de risco cardiovasculares.
Evidências sugerem que modificações de um ou mais fatores de risco, tais como
tabagismo, hipertensão arterial, perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicérides)
e glicemia, podem afetar a evolução da doença25. Em estudos observacionais foi
observado que os indivíduos sedentários apresentavam o dobro de risco para
desenvolvimento de evento coronariano comparado aos fisicamente ativos6. Estudo
recente constatou que o controle da hipertensão, hiperlipidemia e da glicemia, a
eliminação de hábitos como tabagismo e sedentarismo são importantes na redução do
risco de doença cardiovascular entre os diabéticos19.
Dentre os fatores de risco, o tabagismo foi o mais potente fator de risco
independente identificado26. Fator este considerado predisponente às complicações
crônicas do diabetes mellitus, ele mostra em seu estudo que homens fumantes diabéticos
se sobrepõem aos não diabéticos19. No presente estudo, as mulheres apresentaram
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prevalência de tabagismo 16,17% menor que os homens. No estudo foi observado que o
tabagismo foi o fator preditor mais importante para infarto agudo do miocárdio (IAM)26.
Os autores verificaram risco aumentado de doenças agudas coronarianas em homens
fumantes e ex-fumantes.
O gênero feminino apresentou, no presente estudo, nível sérico de colesterol
total (218±25 mg/dL) maior que o gênero masculino (168±18,3 mg/dL) estando em
concordância com o estudo de outros autores19. Os autores observaram que a média de
colesterol total encontrada nos homens foi inferior à média apresentada pelos grupos
femininos19. No estudo de Avezum26, os níveis de colesterol total obtidos tanto em
mulheres diabéticas quanto em mulheres não diabéticas (grupo controle), estavam
alterados em todas as faixas etárias, exceto dos 40 a 49 anos.
O aumento de triglicérides e o nível de HDL- colesterol parecem também ter
significado particular para as mulheres14. Uma pesquisa demonstrou resultados com
níveis desejáveis (≥40 mg/dl) de HDL encontrados em 68% das mulheres e 54,3% dos
homens27. Similar aos resultados de Pinto & Moretto19 e aos resultados encontrados no
presente estudo, onde mulheres tinham HDL desejável, em maior prevalência se
comparado com os homens.
Acredita-se que devido à mudança hormonal que ocorre após a menopausa14, 28
níveis de colesterol LDL superiores a 160 mg/dl são observado com maior frequência
em pacientes diabéticos do gênero feminino. A relação entre colesterol total e HDL está
bastante alta em todas as faixas etárias, mostrando que isto pode ser reflexo também do
sedentarismo19.
Considerando o risco de desenvolver doença cardiovascular, os homens
apresentaram risco de desenvolver doença arterial coronariana em 10 anos de 16%,
sendo estatisticamente maior que o risco encontrado nas mulheres (8%). Em
concordância com nossos resultados, estudos de outros autores27, verificaram que o
risco de morte causada por doenças cardiovasculares conforme o escore de Framingham
foi maior no sexo masculino quando comparado ao feminino. Esse fato poderia ser
justificado pela maior prevalência de tabagismo no sexo masculino29. Entretanto, no
estudo de San Antonio30, demonstraram maior mortalidade por doença cardiovascular
em mulheres diabéticas, provavelmente, tal fato decorre de características étnicas e
demográficas da população14, 19, 30.
Ademais, no presente estudo, os homens diabéticos com doença periodontal
apresentaram maiores taxas de risco de desenvolver DCV, se comparado aos demais
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grupos. Tal fato pode ser hipoteticamente justificado pela influência da doença
periodontal e pela liberação de produtos bacterianos (LPS e endotoxinas), os quais
estimulam o sistema imune a liberar uma série de citocinas e mediadores inflamatórios
que podem favorecer a formação de ateromas30. Autores tem demonstrado que o risco
cardiovascular é maior quando associado com a periodontite3.
Considerando fatores de risco comuns à doença periodontal e às doenças
cardiovasculares, o diabetes mellitus, a inflamação sistêmica, o perfil lipídico alterado e
a hipertensão, alguns autores sugerem que a prevenção dos fatores de risco tem
determinado menos morbidade e mortalidade dos pacientes cardiopatas7, 31.
De acordo com os resultados a terapia das doenças periodontais e manutenção de
saúde bucal devem ser instituídas de forma individualizada, com visitas periódicas ao
dentista, instrução adequada de higiene bucal e motivação do paciente, além de
acompanhamento médico para adequado controle metabólico, uso limitado de
medicamentos, controle da dieta e privação da utilização de cigarros, de forma a
melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
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CONCLUSÃO
Conclui-se que o risco de evento arterial coronariano em 10 anos é maior em
homens com diabetes do tipo 2 e doença periodontal. A associação das duas patologias
em homens é considerada de médio risco às DCVs.
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ANEXOS
ANEXO 1.

Aprovação do Comitê de Ética
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ANEXO 2.

Tabela de Risco de Evento Coronariano Agudo associado com Escore de
“FRAMINGHAM”*
Homens
Pontos

Homens
Risco para DAC em 10
anos (%)

Mulheres
Pontos

Mulheres
Risco para DAC em 10
anos (%)

<-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
≥14

2
3
3
4
5
7
8
10
13
16
20
25
31
37
45
53

≤ -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
10
11
13
15
18
20
24
≥27

* Retirado de Sposito et al. (2007)11.
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RESUMO
Alguns estudos atuais sugerem que a doença periodontal pode estar associada a
doenças sistêmicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. O presente estudo teve
como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre doença periodontal e risco
cardiovascular em pacientes diabéticos. Para tanto, foi realizada uma revisão da
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literatura de forma não sistemática. Foram analisados artigos nacionais e internacionais
sobre diabetes mellitus e doenças cardiovasculares; diabetes mellitus e doença
periodontal; doença cardiovascular e doença periodontal e possíveis correlações entre
diabetes, doença periodontal e doenças cardiovasculares. A inflamação/infecção
periodontal exacerba a resposta do hospedeiro, contribuindo para a aceleração do
desenvolvimento da resistência a insulina e o aparecimento do diabetes tipo 2, e de suas
complicações, como as doenças cardiovasculares. Embora, a maioria dos artigos tenha
relatado uma associação entre a periodontite e condições sistêmicas, uma relação causal
ainda precisa ser demonstrada e mais estudos longitudinais precisam ser realizados.
Unitermos: doença periodontal, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus

ABSTRACT
Some recent studies suggest that periodontal disease may be associated with systemic
diseases such as diabetes and cardiovascular disease. This study aimed to review the
literature on periodontal disease and cardiovascular risk in diabetic patients. Therefore,
we performed a literature unsystematically. We analyzed national and international
articles on diabetes mellitus and cardiovascular disease, diabetes mellitus and
periodontal disease, cardiovascular disease and periodontal disease and possible
correlations between diabetes, periodontal disease and cardiovascular disease.
Inflammation / periodontal infection exacerbates the host response, contributing to the
acceleration of the development of insulin resistance and the onset of type 2 diabetes
and its complications, such as cardiovascular disease. Although most articles have
reported an association between periodontitis and systemic conditions, a causal
relationship has yet to be demonstrated and more longitudinal studies need to be
performed.
Key-words: periodontal disease, cardiovascular diseases, diabetes mellitus.
INTRODUÇÃO
O diabetes é considerado uma das doenças não contagiosas mais comuns pelo
fato de acometer 3% da população mundial e têm sido considerado um problema de
saúde pública (ADA, 2009). Seu desenvolvimento surge a partir de uma resposta
secretória defeituosa ou produção deficiente de insulina, ou ainda de uma incapacidade
em utilizá-la, apresentando uma conseqüente hiperglicemia (aumento da taxa de açúcar
no sangue) (Brondani et al., 2002).
Dentre as implicações bucais do diabetes pode-se destacar o aumento da
severidade da doença periodontal (Taylor et al., 1998 e Lalla et al., 1998), sendo
considerada a sexta alteração encontrada em pacientes diabéticos (Löe, 1993).
Evidências sugerem existir correlação positiva entre diabetes mellitus e destruição
periodontal, baseada no fato da perda de inserção periodontal ocorrer mais
freqüentemente e, em maior extensão, em pacientes diabéticos não controlados. Esse
fato é hipoteticamente justificado pela alta susceptibilidade a infecções (Christgau et al.,
1998).
Atualmente o diabetes tem sido considerado importante fator de risco para o
desenvolvimento de eventos cardiovasculares, principalmente, devido às alterações
micro e macrovasculares (Friedwald et al., 2009). Vários estudos mostram que dentre as
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doenças cardiovasculares, a aterosclerose é a mais prevalente (Polanczyk, 2005;
Guyton, 2006). A aterosclerose é um processo inflamatório crônico multifatorial que
pode apresentar exacerbação do desenvolvimento de lesões e/ou agravamento de lesões
pré-existentes (Nucci da Silva, 2009), quando associada a potentes fatores de risco, tais
como: LDL oxidado, hiperglicemia, radicais livres liberados pelo cigarro, hipertensão,
diabetes mellitus, alterações genéticas, aumento da proteína C-reativa (PCR), hiperhomocisteinemia e presença de microrganismos como Clamydia pneumoniae e
patógenos associados à infecções, como às periodontais (Beck & Offenbacher, 2001;
Serrano Jr, 2007).
PROPOSIÇÃO
A proposição deste estudo é fornecer uma compreensão global e conceitos
gerais da inter-relação da doença periodontal e doenças cardiovasculares no paciente
com Diabetes Mellitus.
REVISÃO DA LITERATURA
Diabetes Mellitus

O diabetes mellitus consiste em um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas pela hiperglicemia resultante da falha na secreção ou na ação da insulina.
Existem dois tipos mais comuns de diabetes: tipo 1 e tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1
(insulino-dependente) caracteriza-se por uma deficiência absoluta da produção de
insulina, secundária à uma destruição auto-imune ou idiopática das células β. Enquanto
no diabetes mellitus do tipo 2 (não-insulino dependente) é a forma mais prevalente em
90% - 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação e na secreção da insulina
(ADA, 2012)
A insulina é um hormônio peptídico secretado pelas células pancreáticas,
necessário para o transporte transmembrana de glicose e aminoácidos, para a formação
de glicogênio no fígado e músculos esqueléticos, e para promover a conversão da
glicose em triglicerídios e a síntese de ácidos nucléicos e de proteínas, processos estes
que, em sua maioria, diminuem a concentração da glicose no sangue (Cotran et al.,
2000).
A ocorrência de uma elevação nos níveis de glicose resulta em liberação
imediata de insulina pelas células β pancreáticas (produção e armazenamento da
insulina). Se o estímulo secretário persistir, ocorre uma estimulação da liberação de
insulina, mas não ocorre a síntese da mesma, o que resulta em hiperglicemia (Crawford
& Cotran, 2000).
As complicações sistêmicas do diabetes são diretamente resultantes da
hiperglicemia e incluem retinopatia, nefropatia, neuropatia, alterações macrovasculares
podendo levar à amputação de membros inferiores e alterações microvasculares como
prejuízo no processo de cicatrização de feridas (Mealey, 1999).
Para alguns autores na etiologia das complicações crônicas do diabetes tipo 2,
destacam-se como fatores principais a hiperglicemia, a hipertensão arterial sistêmica e a
dislipidemia (Stamler et al., 1993). Além destes, outros fatores de risco não
convencionais têm sido descritos: disfunção endotelial, estado pré-trombótico e
inflamação (Saito et al., 2000).
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Outra complicação é a produção de AGES (Advanced Glycation End Products
– produtos finais da glicosilação avançada), produtos não-enzimáticos irreversíveis,
derivados da glicose, que acumulam-se no plasma e nos tecidos dos diabéticos
(Brownlee, 1992). Alguns autores relataram que os AGES podem afetar a migração e a
atividade fagocitária dos neutrófilos polimorfonucleares, resultando em estabelecimento
de uma microbiota subgengival patogênica (Esteves et al., 2001).
Além dessas manifestações de ordem sistêmica, o diabetes provoca ainda
problemas na cavidade oral como susceptibilidade à cárie, doença periodontal, infecções
fúngicas por Candida albicans, sendo a mais comum das infecções por bactérias como
Streptococcus hemolíticos e Staphylococcus, hiposalivação, úlceras, queilites, líquen
plano, hálito de cetona, ardor na mucosa e dificuldade de reparação (Orso; Pagnoncelli,
2002) .
O exame de rotina mais usado para o diagnóstico do diabetes é o exame da
glicemia em jejum, considerando o nível igual ou acima de 126mg/dl e nível igual ou
acima de 200mg/dl, 2 horas após sobrecarga de glicose (ADA, 2012). Entretanto, o
controle do diabetes pode ser avaliado mais precisamente através do exame de
hemoglobina glicada. Quando a hemoglobina fica exposta durante muito tempo a altas
concentrações de glicose, ocorre uma ligação irreversível formando a hemoglobina
glicada (HbA1) a qual apresenta tempo de vida de 90 dias. Dessa forma, a dosagem
sanguínea de HbA1 é usada como índice confiável no controle à doença (Grossi, 1996 e
Lalla et al., 1998), pois, ela fornece o histórico glicêmico pelo período de 60 a 90 dias.
Quanto maior for a exposição da hemoglobina à glicose maior será a formação da
hemoglobina glicada ao longo do tempo. Os valores de referência de normalidade da
hemoglobina glicada são < 6,5% na puberdade e adultos (ADA, 2012).
O tratamento médico do diabetes mellitus tem intuito de abaixar os níveis de
glicose no sangue e prevenir o aparecimento das complicações associadas ao diabetes.
Segundo Matilla et al. (1993), o tratamento pode ser constituído de medidas não
medicamentosas, como controle de dieta e de peso corporal através da redução da
ingestão de carboidratos e, principalmente, açúcar refinado e de alimentos com alto teor
de gordura, da re-educação alimentar e da realização de exercícios físicos.
Devido às repercussões socioeconômicas traduzidas pelas mortes prematuras,
incapacidades para o trabalho e pelos custos associados ao tratamento, o diabetes é
mundialmente considerado um problema de saúde pública, além da posição
epidemiológica que ocupa com altas taxas de prevalência e incidência (Barbui e Cocco,
1999 e Marcondes et al., 2001). No decorrer dos próximos anos, espera-se a duplicação
do número de indivíduos com diabetes mellitus, o que poderá alcançar 300 milhões de
diabéticos no ano de 2030 (SBD, 2009).
Diabetes Mellitus e Doença Cardiovascular
As doenças cardiovasculares (DCVs) podem ser consideradas como toda
alteração que venha a modificar a hemodinâmica do sistema circulatório (Brasil, 2006 e
SBC, 2001), sendo responsáveis por 34% dos óbitos no Brasil (Barreto et al., 2003).
Dentre as doenças cardiovasculares, a aterosclerose tem-se mostrado como a doença
mais prevalente (Okrainec et al., 2004 e Polanczyk, 2005), caracterizando-se por placas
ateromatosas ou ateroscleróticas que se depositam na parede arterial interna (Guyton,
2006).
Alguns fatores podem exacerbar o risco às DCVs, dentre eles podem-se
destacar: a oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), as dislipidemias, a
hiperglicemia, a liberação de radicais livres decorrentes do tabagismo, etnia, fatores
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psicossociais, a hipertensão arterial, a história familiar prévia de DCVs, o diabetes
mellitus, as alterações genéticas, o sobrepeso e a obesidade, o sedentarismo, o aumento
da proteína C- reativa (PCR), a hiper-homocisteinemia e a presença de microrganismos
periodontopatogênicos (Tavares et al., 2000; Beck e Offenbacher, 2001; Steppan et al.,
2001; Santos Filho e Martinez, 2002; Serrano Jr., 2007, Nucci da Silva, 2009).
Quando comparado com a população em geral, o risco relativo de morte por
eventos cardiovasculares, por idade, em diabéticos é três vezes maior (Stamler et al.,
1993). O risco de morte em pacientes com diabetes do tipo 2 por doença arterial
coronariana é semelhante àquele observado em indivíduos não diabéticos que tiveram
um infarto agudo do miocárdio prévio (Haffner et al., 1998).
De acordo com alguns estudos (Juutilainem et al., 2005 e Soedamah - Muthu et
al., 2006), cardiopatia isquêmica, doença arterial periférica e doença cerebrovascular
são as principais causas de morte entre os indivíduos diabéticos. Os autores acreditam
que as doenças cardiovasculares tinham pouca atenção quanto ao tratamento e controle
glicêmico devido o diabetes tipo 2 necessitar de intervenções multifatoriais e o diabetes
tipo 1 devido à baixa idade dos pacientes.
Alguns estudos indicam também que a doença cardiovascular é complexa com
envolvimento de fatores inflamatórios, metabólicos e genéticos em pacientes portadores
de diabetes mellitus (Diabetes control and complications trial research group, 1993; Uk
prospective diabetes study group, 1998).
As razões para a manifestação de aterosclerose acelerada em pacientes
diabéticos ainda não são completamente compreendidas. Como mecanismos prováveis
foram sugeridos os efeitos tóxicos diretos da glicose sobre o sistema vascular e
circulatório, o desenvolvimento de resistência à insulina e a associação da diabetes a
outros fatores de risco, tais como fumo e alterações no perfil lipídico do paciente
(Haffner et al., 1998).
Segundo Stamler et al. (1993), a hipertensão arterial sistólica, a
hipercolesterolemia e o tabagismo são independentemente preditivos de mortalidade por
doença cardiovascular e a presença de pelo menos um desses fatores de risco tem
impacto maior sobre a mortalidade em indivíduos. A dislipidemia tem importante papel
no desenvolvimento e progressão da lesão aterosclerótica sendo possivelmente a sua
alta frequência fundamental para a predisposição às doenças cardiovasculares.
Estudos de Dahl-Jorgensen et al. (2005), relatam que a hipertensão arterial
causa maior impacto no desenvolvimento de doença cardiovascular em diabéticos do
que em não diabéticos. Para Yoshino et al. (1996), a nefropatia diabética se associa a
alterações lipoproteicas, aterogênicas como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,
elevação do LDL e diminuição do HDL. Ademais, outros autores confirmaram a
potencialização dos fatores de risco clássicos para doença arterial coronariana nos
indivíduos diabéticos (Matilla et al., 1993).
Entretanto, para alguns autores, a maior prevalência de DCV no diabetes esta
relacionada ao mau controle glicêmico, maior duração da doença, fatores familiares,
dislipidemias e nefropatias além dos fatores de risco tradicionais (Koivisto et al., 1996;
Haffner, 1998; Tuomilehto et al., 1998; Lehto et al., 1999; Dahl-Jorgensen et al., 2005).
Diabetes Mellitus e Doença Periodontal
A doença periodontal é uma doença crônica inflamatória de caráter infeccioso
que acomete os tecidos periodontais de proteção e/ou sustentação do elemento dentário
no qual, como em outras infecções, as interações entre as bactérias e hospedeiro
determinam a natureza da doença resultante (Löe, 1993). A periodontite é causada por
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bactérias gram-negativas presentes no biofilme dentário, as quais liberam
lipopolissacarídeos e outras substâncias, iniciando e perpetuam eventos imunoinflamatórios locais. Os mecanismos de defesa do hospedeiro também desempenham
um papel essencial na patogênese da doença. Estudos mostram que as substâncias
oriundas dos microrganismos presentes no biofilme dental são patogênicas pelo fato de
ativarem alguns mecanismos de defesa do hospedeiro, aumentando o dano tecidual.
Algumas dessas substâncias podem causar injúria direta às células e aos tecidos do
hospedeiro de maneira geral. Outros componentes microbianos, indiretamente, podem
ativar o processo inflamatório ou o sistema imune celular e humoral, o que
secundariamente danificaria o periodonto (Page; Kornman, 1997).
A relação bidirecional do diabetes (DM) e da doença periodontal (DP)
estabeleceu o DM como sendo um fator de risco verdadeiro para a DP (Mealey, 1999), e
o perfil infecto-inflamatório da DP como atuante sobre o controle glicêmico em
diabéticos (Stewart et al., 2001).
O estado hiperglicêmico traz como conseqüência um quadro de glicosilação e
oxidação enzimática de proteínas e lipídeos e a formação irreversível de produtos finais
de glicosilação avançada (AGES) (Nassar et al., 2007). O acúmulo de AGES no
periodonto estimula a migração de monócitos para o local (Lalla et al, 1998) que
interagem com os receptores da membrana celular e promove um aumento na produção
de citocinas inflamatórias, tais como Fator de Necrose Tumoral - alpha (TNF-α),
Interleucina - beta (IL-β), Interleucina - 6 (IL-6) e prostaglandina 2 (PGE2), os quais
levam a ativação de osteoclastos que colaboram na destruição tecidual (Lalla et al.,
1998). Além disso, como resultado da hiperglicemia e do acúmulo de AGES, ocorre
uma redução na função dos neutrófilos polimorfonucleares, incluindo alteração da
quimiotaxia, aderência, fagocitose e alteração do metabolismo do colágeno, impedindo
a eliminação efetiva de bactérias ou produtos bacterianos (Esteves et al., 2001). Tal fato
ocasiona no paciente portador de diabetes mellitus, uma maior alteração na resposta
imuno-inflamatória do hospedeiro e uma menor resistência à infecção e capacidade
reparadora.
Adicionalmente, a doença periodontal parece dificultar o controle glicêmico,
pois, na presença de infecção bacteriana ocorre resistência à insulina, devido à alta
vascularização e ao estímulo à produção de mediadores inflamatórios, os quais inibem a
ação da insulina, justificando a manutenção da hiperglicemia (Soskolne e Klinger,
2001). Essas observações sugerem que com o controle da infecção periodontal, há
consequentemente, o controle metabólico do diabetes.
Outras implicações bucais que o diabetes pode causar é a diminuição do fluxo
salivar ou xerostomia, sensação de queimação ou ardência bucal e infecção por Candida
sp. (Nishimura, 1998), sendo que a freqüência e a gravidade das manifestações clínicas
são resultantes da gravidade e da duração do diabetes.
Segundo Nishimura et al. (1998) e Moore et al. (2001), os pacientes diabéticos
controlados e não controlados se apresentam mais susceptíveis a infecções bucais como
doença periodontal e infecções associadas à Candida sp. Dentre as manifestações orais
importantes do diabetes, pode-se destacar a diminuição do fluxo salivar, xerostomia,
sensação de queimação ou ardência bucal e maior severidade da doença periodontal
(Mealey, 1999). Entretanto, a prevalência e as características das complicações bucais
dependem do tipo de diabetes estudado (Löe, 1993; Chavez et al., 2000).
Diferenças significativas na profundidade de sondagem e no nível de inserção
periodontal entre o grupo de pacientes diabéticos pobremente controlados e o grupo de
pacientes não diabéticos são observadas, sugerindo dessa forma que o nível de controle
metabólico do diabetes contribui para a evolução e a severidade da doença periodontal.
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Também foi observada uma relação direta entre uma maior presença de biofilme dental
periodontopatogênico e o pobre controle metabólico do diabetes (Novaes et al., 2009).
Independente da susceptibilidade do indivíduo, o biofilme dental desempenha
papel fundamental no processo patogênico, de modo que um método eficaz
universalmente aceito para interromper a destruição periodontal e manter a cavidade
bucal em condições de saúde é o emprego de uma estratégia antimicrobiana, na qual a
raspagem e o alisamento radicular, assim como a manutenção de uma boa higiene bucal,
são eficazes (Page; Kornman, 1997).
Doença Cardiovascular e Doença Periodontal
Considerando a existência da forte correlação dos fatores de risco com o
aumento da prevalência das doenças cardiovasculares, alguns estudos (Beck e Löe,
1993; Papapanou e Lindhe, 1999; Assmann et al., 2002; Gatti et al., 2008) têm sido
direcionados a identificar precocemente os indivíduos de alto risco.
A associação entre doença periodontal e doença cardiovascular têm sido
relatada em diversos estudos epidemiológicos (De Stefano et al., 1993; Beck, 1996;
Loesche et al., 1998; Scannapieco e Genco, 1999; Loesche et al., 2000 e Katz et al.,
2002). Entretanto, algumas pesquisas se baseiam principalmente em análises
retrospectivas (Beck e Offenbacher, 2001), ou possuem limitações metodológicas tanto
na exposição inadequada e incompleta dos resultados, quanto na magnitude e
significância das associações (Genco et al., 2002). Outros estudos relataram que os
indivíduos com doenças cardiovasculares (Matilla et al., 1993), infarto agudo do
miocárdio, e acidente vascular cerebral (Syrjanen et al., 1990 e WU et al., 2000)
apresentaram comprometimento periodontal severo, caracterizado por perdas ósseas e
teciduais, episódios de supuração, sangramento excessivo, grande acúmulo de biofilme
e cálculo e, conseqüente perdas dentais. No entanto, os autores não apresentaram os
possíveis fatores causais e de associação entre as duas patologias.
Estudos sobre a inter-relação, periodontite e doenças cardiovasculares, estão
sendo desenvolvidos, com o intuito de elucidar os mecanismos de morbidade e de
mortalidade dos pacientes quando essas patologias estão associadas. Seguindo esse
raciocínio, Friedwald et al. (2009), relataram dois mecanismos de plausibilidade
biológica de causa, sendo que o primeiro considera que as periodontites moderada e
severa, aumentam o nível de inflamação sistêmica. Os autores ressaltam que tal fato
pode ser mensurado pelo nível sérico de proteína C-Reativa e outros biomarcadores, que
após tratamento periodontal apresentavam níveis reduzidos. O segundo mecanismo que
hipoteticamente explica a inter-relação doença periodontal e doença cardiovascular é o
de que pacientes com complicações cardiovasculares, e ocorrência de endocardite
infecciosa, apresentavam colonização de microrganismos periodontais em placas de
ateroma (Friedwald et al., 2009). Esta hipótese também foi comprovada por Machiavelli
e Pio (2008), os quais encontraram em placas de ateroma, materiais genéticos de
bactérias periodontais (Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermédia). E por
estudos de Ikeoka e Caramelli (2000) que também encontraram patógenos bucais como
Streptococcus sanguis e Porphyromonas gingivalis em placas ateroscleróticas.
Reforçando a idéia de que o processo inflamatório do periodonto tem sido
associado ao aumento da proteína C-reativa, de citocinas, e interleucinas dentre outros
mediadores inflamatórios. Yamazaki et al (2005), observaram que após 10 dias do
tratamento periodontal não-cirúrgico, houve uma redução significativa na concentração
sérica de proteína C-reativa, enquanto, Moore et al. (2001) e Katz et al. (2002)
observaram redução na concentração de IL-6.
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DISCUSSÃO
Atualmente, a Diabetes Mellitus tem sido considerado importante fator de risco
para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, principalmente, devido às
alterações micro e macrovasculares (Friedwald et al., 2009). Devido a periodontite
também ser uma infecção crônica que produz uma resposta inflamatória local e
sistêmica, não é surpreendente o grande número de estudos que tentam verificar a
relação entre as doenças periodontais e as manifestações sistêmicas (Garcia et al.,
2001).
Tavares et al. (2000), observaram que 50% das ocorrências de síndrome
isquêmica aguda, relatadas em um hospital universitário, está correlacionada com
fatores de risco tradicionais (tabagismo, diabetes, dislipidemia), sendo a outra metade,
correlacionada à outros fatores, como os agentes infecciosos, os mediadores
inflamatórios, os marcadores hemostáticos e a homocisteína elevada. Corroborando com
esta idéia de “novos” fatores de risco envolvidos na patofisiologia das síndromes
isquêmicas agudas, Epstein et al. (1999), destacaram o papel das células e dos fatores
inflamatórios, tanto na evolução da patologia quanto no processo de agudização das
cardiopatias.
Certas interleucinas e o fator de necrose tumoral-alpha (TNF-α) estimulam o
fígado a produzir proteínas da fase aguda da inflamação, que são a Proteína C-Reativa
(PCR), fibrinogênio e a haptoglobulina. A PCR vem sendo considerada um importante
marcador de inflamação sistêmica, e níveis elevados dessa proteína vem sendo
relacionados com o risco aumentado do infarto agudo do miocárdio (Souza et al, 2003 e
Yamazaki et al, 2005). Existe a hipótese de que o TNF-circulante, proveniente do
processo inflamatório gengival exacerbado, possa estar associado diretamente ao
mecanismo de resistência à insulina, bloqueando seu receptor ou influenciando órgãos
como fígado, músculos e tecido adiposo, e, indiretamente, aumentando a liberação de
moléculas como ácidos graxos livres, os quais também produzem resistência à insulina
(Nishimura et al., 1998).
Além de maior risco para doenças cardiovasculares, indivíduos com diabetes e
doença cardiovascular têm pior prognóstico, apresentando menor sobrevida em curto
prazo, maior risco de recorrência da doença e pior resposta aos tratamentos propostos
(Fox et al., 2006).
As razões para a manifestação de aterosclerose acelerada em pacientes
diabéticos ainda não são completamente compreendidas. Como mecanismos prováveis
foram sugeridos os efeitos tóxicos diretos da glicose sobre a vasculatura, a resistência à
insulina e a associação da diabetes a outros fatores de risco (Haffner et al., 1998).
Para Machiavelli e Pio (2008) com a infecção crônica na cavidade bucal
(doença periodontal), há liberação de produtos bacterianos na corrente circulatória,
como é o caso das endotoxinas, que estimulam o sistema imune a liberar uma série de
citocinas inflamatórias que poderão favorecer a formação de ateromas, aumentando o
risco para as doenças cardiovasculares, tal fato também pode influenciar os mecanismos
de resistência à insulina.
Considerando as alterações presentes no paciente diabético que levam à doença
periodontal, Alves et al. (2007), destacam a presença dos produtos de glicosilação
avançada, que podem estar relacionados à diminuição da eficiência dos neutrófilos,
aumento da destruição dos tecidos conjuntivo e ósseo, danos vasculares e produção
exagerada de mediadores inflamatórios.
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A presença da doença periodontal severa também pode estar relacionada com o
aumento do risco de desenvolvimento de complicações do diabetes como lesões micro e
macrovasculares, proteínuria, além de um maior risco de aumento da prevalência de
complicações cardiovasculares e cardiorrenais (Saremi et al., 2005).
Para alguns autores, a maior prevalência de doenças cardiovasculares no
diabetes esta relacionada ao mau controle glicêmico, maior duração da doença, fatores
familiares, dislipidemias e nefropatias além dos fatores de risco tradicionais (Koivisto et
al., 1996; Haffner, 1998; Tuomilehto et al., 1998; Lehto et al., 1999).
Dessa forma, o diabetes influencia o desenvolvimento e progressão da doença
periodontal, a exemplo da dificuldade cicatricial, mas também sofre influência da
mesma, posto que o curso clínico da doença periodontal pode alterar o metabolismo da
glicose e, conseqüentemente, dificultar o controle do diabetes.
CONCLUSÃO
1. No paciente diabético, o mecanismo fundamental envolvendo a periodontite, a doença
cardiovascular e o próprio diabetes, parece estar relacionado à resposta
imunoinflamatória exacerbada.
2. A inflamação/infecção periodontal exacerba a resposta do hospedeiro, contribuindo
para a aceleração do desenvolvimento da resistência a insulina e o aparecimento do
diabetes tipo 2, e de suas complicações, como as doenças cardiovasculares.
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