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When you wish upon a star
Makes no difference who you are
Anything your heart desires
Will come to you

If your heart is in your dream
No request is too extreme
When you wish upon a star
Like dreamers do

Fate is kind
She brings to those who love
The sweet fulfillment of
Their secret longing

Like a bolt out of the blue
Fate steps in and pulls you through
When you wish upon a star
Your dream comes true

Written by Ned Washington and Leigh Harline
© 1940 (renewed) Bourne Co. (ASCAP)
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LISTA DE ABREVIATURAS
CA – Circunferência Abdominal
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PCR – Proteína C-Reativa
PROCAM – Prospective Cardiovascular Münster
PS – Profundidade de Sondagem
RAQ – Relação entre a circunferência abdominal e quadril
SS – Sangramento a Sondagem
TNF α– Fator de necrose tumoral α
WHO – World Health Organization (Organização Mundial de Saúde)
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RESUMO
Dezem TU. Avaliação do risco cardiovascular em pacientes obesos com periodontite
crônica: estudo clínico controlado. [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de
Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2009.

O objetivo deste estudo clínico foi avaliar a influência da obesidade e da doença
periodontal no aumento do risco às doenças cardiovasculares (DCVs). Participaram do
estudo 100 pacientes, os quais foram divididos em quatro grupos: Grupo 1 – obeso com
periodontite crônica (DP) (n=25), Grupo 2 – obeso sem periodontite crônica (n=25);
Grupo 3 - não obeso com periodontite crônica; Grupo 4 – não obeso sem periodontite
crônica (n=25). Foram avaliados dados demográficos, antropométricos (índice de massa
corporal – IMC; circunferência abdominal – CA; gordura corpora – GC), pressão
arterial, laboratoriais (colesterol total, lipoproteína de alta densidade – HDL e baixa
densidade – LDL, triglicérides, glicemia) segundo escore de “PROCAM”, e parâmetros
periodontais (índice de placa visível - IP, índice de sangramento gengival - ISG,
profundidade de sondagem - PS e nível de inserção clínico – NIC). Os dados foram
analisados por meio dos testes McNemar e Kruskal-Wallis (não-paramétrico) para
p≤0,05. Pacientes obesos apresentaram média de índice de massa corporal (IMC)  30
Kg/m2, enquanto os não-obesos o IMC foi < 25 Kg/m2. O grupo Obeso com DP
apresentou porcentagem estatisticamente maior de sítios com PS ≥ 7mm (11,22,03)
quando comparado aos grupos obeso sem DP (0,110,3); não obeso com DP
(6,971,46) e não obeso sem DP (0,0). Os níveis de triglicérides, colesterol total e LDL
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foram estatisticamente maiores no grupo obeso com DP. O risco às DCVs segundo
PROCAM foi estatisticamente maior no grupo obeso com DP (28,13,3) quando
comparado aos outros grupos, Obeso sem DP (16,53,5), não obeso com DP (12,83,9)
e não obeso sem DP (7,70,9). Sugerindo que a obesidade e a doença periodontal são
fatores de risco cardiovasculares e, que a associação das duas condições inflamatórias
crônicas, aumenta potencialmente o risco às cardiopatias.

Palavras-chave: Doença periodontal, periodontite crônica, obesidade, doenças
cardiovasculares, fatores de risco, Escore de “PROCAM”.
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ABSTRACT

Dezem TU. Evaluation of the cardiovascular risk in obese patients with chronic
periodontitis: a clinical control study. [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de
Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2009.

The objective of this comparative clinical study was to evaluate the influence of obesity
and periodontal disease at increased risk for cardiovascular disease (CVDs). The study
involved one hundred participants that were divided into four groups: Group 1 - obese
with chronic periodontitis (PD) (n = 25), Group 2 - obese without chronic periodontitis
(n = 25), Group 3 – non-obese with chronic periodontitis, and Group 4 – non-obese
without chronic periodontitis (n = 25). It was assessed demographic, anthropometric
data (body mass index – BMI; waist circumference – WC; body fat - BF), blood
pressure, laboratorial data (total cholesterol, lipoprotein low density-LDL, lipoprotein
high density-HDL, triglycerides and glycemia), through the PROCAM score and
periodontal parameters (visible plaque index-VPI, bleeding index, probing depth-PD
and clinical attachment level-CAL). The data was analyzed using the McNemar and
Kruskal-Wallis test (non-parametric) (p≤0.05). The obese patients showed mean body
mass index (BMI) 30 kg/m2, while non-obese groups showed BMI <25 kg/m2. Weight,
BMI, BF and WC were significantly higher in obese groups, regardless the presence of
periodontal disease. The Obese group with PD had statistically higher percentage of
sites with PD ≥ 7 mm (11.2 2.3) when compared to obese without PD (0.110.3), nonobese with DP (6.971.46) and without DP (0.0). Levels of triglycerides, total
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cholesterol and LDL were statistically higher in obese PD patients when compared to
other groups. The risk to CVDs second PROCAM was statistically higher in the obese
group (28.13.3) when compared to other groups, Obese without PD with PD
(16.53.5), non-obese with PD (12.83.9) and non-obese without DP (7.70.9).
Suggesting that obesity and periodontal disease are cardiovascular risk factors and that
the association of those two chronic inflammatory conditions, potentially increases the
risk for heart disease.

Keywords: Periodontal diseases, chronic periodontitis, obesity, atherosclerosis,
cardiovascular diseases, risk factor, PROCAM score.
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1. INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCVs) podem ser consideradas como toda
alteração que venha a modificar a hemodinâmica do sistema circulatório (Ministério da
Saúde do Brasil, 2006; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2001), sendo responsáveis
por 50% 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;
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 DVCs, dentre eles podem-se
destacar: a oxidação do 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 hiperhomocisteinemia e a presença de microrganismos periodontopatogênicos (Ross, 1999;
Tavares et al., 2000; Beck & Offenbacher, 2001; Steppan et al., 2001; Santos Filho &
Martinez, 2002; Serrano Jr., 2007, Nucci da Silva, 2009).
Considerando a existência da forte correlação dos fatores de risco com o
aumento da prevalência das doenças cardiovasculares, alguns estudos (Burt, 1993; Beck
& Loe, 1993; Papapanou & Lindhe, 1999; Assmann et al., 2002; Gatti et al., 2008) têm
sido direcionados a identificar precocemente os indivíduos de alto risco. A obesidade
tem sido considerada como um dos maiores problemas de saúde pública e, tem sido
relacionada como um dos principais fatores de risco às DCVs (Monteiro et al., 2000).
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De acordo com Ritchie (2007), o tecido adiposo secreta vários fatores
imunomoduladores, tais como fator de necrose tumoral- (TNF-), leptina,
interleucina-1 (Fantuzzi, 2005), interleucina 8 (IL-8) (Lundin et al., 2004) e interleucina
6 (IL-6) (Saxlin et al., 2009) que além de exacerbarem a resposta inflamatória, também
desempenham papel importante na regulação do metabolismo vascular, podendo
ocasionar seqüelas metabólicas, imunológicas e cardiovasculares (Chrousos, 2000;
Eckel et al., 2005; Haslam & James, 2005; Lau et al., 2005; Van Gaal et al., 2006;
Burke et al., 2008).
Outros autores (Wilson et al., 2002) relataram que aproximadamente
20% dos casos de DCVs estão associadas à condição de sobrepeso ou obesidade, a qual
pode estar relacionada à elevação de triglicérides, redução do HDL (lipoproteína de alta
densidade), elevação da pressão sanguínea e da glicemia, caracterizando-se como
síndrome metabólica (Lakka et al., 2002; Grundy, 2005; Shimazaki et al., 2007). Além
da obesidade, estudos demonstram que pacientes com doença periodontal compartilham
muitos dos mesmos fatores de risco observados em pacientes com DCVs, incluindo
idade, sexo (predominantemente do sexo masculino), menor nível socioeconômico,
estresse e tabagismo (Beck, 1996; Truong & Sturn, 2005).
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 & Genco, 1999; Loesche, 2000; Katz et al., 2002).
Entretanto, algumas pesquisas se baseiam principalmente em análises retrospectivas
(Beck & Offenbacher, 2001), ou possuem limitações metodológicas tanto na exposição
inadequada e incompleta dos resultados, quanto na magnitude e significância das
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associações (Genco et al., 2002). Outros estudos relataram que os indivíduos com DCVs
(Matilla et al., 1993), infarto agudo do miocárdio, e acidente vascular cerebral (Syrjanen
et al., 1990; 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.
Recentemente, uma revisão da literatura (Bahekar et al., 2007), por meio
de meta-análise demonstrou que pacientes com periodontites apresentam um percentual
de risco relativo 1,14 vezes maior para o desenvolvimento de DCVs, sugerindo uma
associação de leve a moderada entre as duas patologias, mas com causalidade ainda
incerta. De acordo com algumas meta-análises prospectivas e retrospectivas, a doença
periodontal ocasiona um aumento no risco às doenças cardiovasculares (Meurman et al.,
2004; Bahekar et al., 2007, Mustapha et al., 2007; Persson & Persson, 2008; Monteiro
et al., 2000). Outros autores (Noack et al., 2001; Friedwald et al., 2009) hipoteticamente
explicam que a interrelação entre periodontite e doença cardiovascular ocorra devido à
colonização de microrganismos periodontais em placas de ateroma (Friedwald, et al.,
2009). Esta hipótese também foi comprovada por Machiavelli & Pio (2008), os quais
também encontraram material genético de bactérias periodontais em placas de ateroma,
como por exemplo, Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia.
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 pacientes (Santos Filho & Martinez, 2002; Accarini,
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2006). Dessa forma, alguns estudos têm sido direcionados a identificar precocemente o
risco de alguns indivíduos a desenvolverem cardiopatias no futuro (Burt, 1993; Beck &
Loe, 1993; Papapanou & Lindhe, 1999; Assmann et al., 2002; Gatti et al., 2008), sendo
desenvolvidos e aprimorados diferentes escores de estratificação de risco cardíaco, tais
como, Society of Cardiology Systematic Cronary Risk Evaluation (SCORE) (Conroy et
al., 2003), FRAMINGHAM (Sposito et al., 2007), Cardiovascular Risk Management
(CARRISMA) (Gohlke et al., 2007) e Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM)
(Assmann et al., 2002), os quais avaliam a probabilidade da ocorrência de um evento
cardiovascular nos próximos dez anos.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo comparativo foi avaliar a
influência da obesidade e da doença periodontal no aumento do risco às DCVs,
utilizando-se o escore de PROCAM.
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2. PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo clínico comparativo foi avaliar a influência da
obesidade e da doença periodontal como fatores de risco às doenças cardiovasculares.
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3. METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (no 01/08, em
anexo).

3.1. Cálculo da amostra

O cálculo da amostra foi realizado pelo teste t pareado a priori
considerando as médias dependentes da profundidade de sondagem, considerando-se
um poder de 80% e α (alfa) de 0,05. Desta forma estipulou-se uma amostra de 25
pacientes por grupo.

3.2. Seleção da Amostra

Para a seleção aleatória dos pacientes, 540 voluntários foram examinados
para triagem clínica. Dessa forma, este estudo clínico foi realizado com 100 pacientes
selecionados na Clínica de Odontologia da Fundação Educacional de Barretos. Esses
voluntários foram divididos da seguinte forma:
Grupo 1 – Pacientes obesos sem doença periodontal (n= 25)
Grupo 2 – Pacientes obesos com doença periodontal (n= 25)
Grupo 3 – Pacientes não-obesos sem doença periodontal (n=25)
Grupo 4 – Pacientes não-obesos com doença periodontal (n=25)
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Todos os pacientes receberam informações sobre os procedimentos a
serem submetidos, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(ANEXO), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos (CEP/UNIFEB). Para que os
pacientes fossem incluídos na pesquisa, esses deveriam se enquadrar dentro dos
seguintes critérios:


Idade entre 30 e 55 anos;



Pacientes obesos com Índice de Massa Corporal (IMC)  30;



Pacientes não-obesos com IMC  25;



Preservação de não menos que 20 dentes naturais (todos os grupos);



Doença Periodontal crônica localizada (30% dos sítios envolvidos) ou
generalizada (>30% dos sítios envolvidos) com profundidade de
sondagem 5 mm e perda de inserção 3 mm (Armitage, 1999).



História negativa de antibioticoterapia durante 6 meses e uso de
antiinflamatórios nos últimos 3 meses (todos os grupos).



Não ter recebido tratamento periodontal nos últimos 6 meses.

3.3. Parâmetros Corporais

Para medição da obesidade utilizaram-se quatro métodos: o índice de
massa corporal (IMC), a Relação entre a circunferência abdominal e do quadril (RAQ),
a Circunferência Abdominal (CA) e a taxa de Gordura corporal (GC). Para
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determinação do IMC foi utilizada a seguinte fórmula (World Health Organization –
WHO, 1998):

IMC =

Peso (Kg)
______________
(Altura)2 (m)

O peso dos indivíduos foi medido em balança portátil comum, com
variação por quilograma, avaliada pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial). A altura foi medida por uma régua metálica, com
variação de 0,5cm, fixada em um suporte de aço. Os pacientes foram medidos de
preferência sem sapatos.
De acordo com a WHO (1998), os pacientes foram considerados obesos
quando o IMC fosse  30, enquanto os não obesos foram considerados quando o IMC
fosse  25.
Para a determinação da razão entre as medidas do abdômen e do quadril,
foi utilizada a seguinte fórmula (Wood et al., 2003):

RAQ =

Abdômen
________________
Quadril

Os indivíduos foram medidos no abdômen e no quadril, com uma fita
métrica, e a obesidade corporal foi considerada quando houve uma RAQ  0.8 para
mulheres e  0.9 para homens. A CA foi considerada elevada quando  102 cm para
homens e  88 cm para mulheres (Grundy et al., 2005). Essa diferença foi baseada em
diferenças esqueléticas e na distribuição de gordura entre os sexos (Saito et al., 2001).
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Para avaliação precisa da massa adiposa e da massa de tecidos magros,
foi utilizada a impedância bioelétrica, aceitando-se como valores normais <25% de
tecido adiposo para homens e <33% para mulheres (MANCINI, 2002).
Foi realizada a aferição da pressão sistólica e diastólica, de acordo com a
IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão (2006), bem como preenchimento de
um questionário específico para verificação do uso e frequência de tabagismo, prática
de atividade física e a frequência da mesma.

3.4. Calibração e Reprodutibilidade
Um único pesquisador foi treinado e calibrado para a avaliação das
medidas antropométricas e dos parâmetros clínicos periodontais. Para o exame
periodontal, duzentos e cinqüenta e dois sítios foram mensurados em seis pacientes (um
quadrante por paciente, de forma randomizada), com uma semana de intervalo. Os
dados de nível de inserção clínico foram submetidos ao teste t pareado para comparação
e, não foi verificada diferença estatística entre as duas medidas obtidas (p > 0.05). A
correlação de Pearson entre as duas médias mensuradas revelou alta correlação (r =
0.962, p = 0.002).

3.5. Exame Clínico Periodontal

Foi anotado inicialmente o número de dentes presentes.
O exame clínico periodontal foi realizado utilizando-se uma sonda
milimetrada do tipo Williams (Hu-Friedy PCPUNC – 15), espelho plano e pinça
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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, distolingual, centro-lingual e mésio-lingual. Os dados foram anotados em fichas clínicas
específicas.
Os parâmetros analisados foram:

- Índice de Placa Visível (IPV): após secagem com jatos de ar, a
presença de biofilme dental foi avaliada a olho nu no terço cervical, em quatro
superfícies (mesial, distal, vestibular e lingual) de todos os dentes presentes. Códigos: 0
= ausência placa visível; 1 = presença de placa visível (Ainamo & Bay, 1975).
- Índice de Sangramento Gengival (ISG): utilizando uma sonda manual
milimetrada (PCP-UNC, Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA), a sonda periodontal foi
inserida

gentilmente

no

sulco

gengival

(1mm),

com

uma

inclinação

de

aproximadamente 60º, movendo-se a mesma da superfície distal para mesial. Esse
procedimento foi repetido na superfície lingual e palatina, sendo que a presença de
sangramento na margem gengival foi registrada como código 0 = ausência de
sangramento e código 1 = presença de sangramento (Ainamo & Bay, 1975).
- Profundidade de Sondagem (PS): distância compreendida entre a
margem gengival livre e o fundo do sulco gengival ou bolsa periodontal (Armitage,
2004).
- Nível de Inserção (NI): o nível de inserção foi obtida pela medida (em
milímetros) obtida a partir da junção cemento-esmalte à margem gengival.
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- Sangramento à Sondagem (SS): verificado após sondagem clínica
(Armitage, 2004). Códigos: 0 = ausência de sangramento; 1 = presença de sangramento.

3.6. Análise Laboratorial

As análises laboratoriais envolveram dosagem de: Triglicérides;
Colesterol Total; Colesterol HDL; Colesterol LDL; Glicemia.
Os voluntários foram orientados a permanecerem em jejum de 12 horas,
de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) e a coleta foi
realizada no período da manhã junto a um laboratório de análises clínicas terceirizado.

3.7. Indicador de Risco Cardíaco

Para avaliação dos indicadores de risco cardíaco, foram adotados os
critérios propostos pelo Escore de PROCAM (Assmann et al., 2002). A partir de então,
calculou-se um valor percentual para todos os pacientes com relação ao risco de
desenvolver doenças cardiovasculares (DCV) nos próximos dez anos por meio da tabela
do Escore de “PROCAM”.

Escore de “PROCAM”

O cálculo do Escore de “PROCAM” foi realizado por meio da somatória
de valores pré-definidos na tabela 3, referente ao valor da intensidade do fator preditivo

25

de risco de doença cardiovascular em 10 anos considerando: Idade; Sexo; Pressão
arterial sistólica; Triglicérides; HDL; LDL; Padrão glicêmico; Tabagismo (quantidade e
frequência nos últimos 12 meses); Antecedentes familiares de infarto agudo do
miocárdio (Tabela 1).
Tabela 1: Pontuação do Escore de “PROCAM”
Variáveis

Pontuação
35-39

0

40-44

6

45-49

11

50-54

16

55-59

21

60-65
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Colesterol LDL (mg/dL)

<100

0

Colesterol HDL (mg/dL)

100-129
130-159
160-189
≥190
<35

5
10
14
20
11

35-44
45-54
≥55
<100

8
5
0
0

Tabagista

100-149
150-199
≥200
Não

2
3
4
0

Diabetes Mellitus

Sim
Não

8
0

Sim
Não
Sim

6
0
4

<120

0

120-129
130-139
140-159
≥160

2
3
5
8

Idade (anos)

Triglicérides
(mg/dL)

Antecedentes familiares
Pressão Arterial Sistólica
(mmHg)
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Tabela 2: Risco de Evento Coronariano Agudo associado com Escore de “PROCAM”
Pontuação
≤ 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
≥60

Risco de Evento Coronariano Agudo em 10
anos (%)
<1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
1,9
2,3
2,4
2,8
2,9
3,3
3,5
4,0
4,2
4,8
5,1
5,7
6,1
7,0
7,4
8,0
8,8
10,2
10,5
10,7
12,8
13,2
15,5
16,8
17,5
19,6
21,7
22,2
23,8
25,1
28,0
29,4
≥30
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3.8. Análise estatística

Os dados experimentais foram submetidos à análise estatística pelo
software BioEstat 5.0 (BioEstat 5.0, BioEstat Software, Belém, PA, Brasil).
Variáveis quantitativas (PS e NI) foram submetidas ao teste de
normalidade (teste Shapiro-Wilk) e submetido ao teste Kruskal-Wallis (nãoparamétrico). Dados categóricos IPV, ISG e SS foram submetidos ao teste de
comparação múltipla pelo teste McNemar. Considerando o valor de p significante
quando p≤ 0,05.
Quanto aos fatores de risco coronariano entre os grupos, as variáveis
foram analisadas pelo teste McNemar (não-paramétrico – dados nominais) e KruskalWallis (não-paramétricos). Considerando o valor de p significante quando p≤ 0,05.
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4. RESULTADO

Considerando a população analisada, todos os grupos apresentaram
predominância de pacientes do gênero feminino e variação da idade na faixa etária
de 30 a 55 anos, sem diferença significante entre os grupos.
O grupo obeso sem doença periodontal apresentou IMC igual a 35,4
(±6,6), enquanto o grupo obeso com DP mostrou IMC de 35,3 (±4,8). Já no grupo
não-obeso sem DP, a média de IMC foi de 22,09 (±2,3), enquanto para os nãoobesos com DP, a média foi de 23,03 (±2,1). Em relação aos dados corporais,
relativos ao diagnóstico da obesidade, observou-se que os parâmetros de peso, IMC,
GC e CA foram estatisticamente maiores nos grupos com obesidade, independente
da presença da doença periodontal (Tabela 3).
Tabela 3 - Dados demográficos e corporais para a população em estudo
Características

Obeso Sem
DP

Homem (%)

12,5

Mulher (%)

87,5

Obeso

Não obeso

Não obeso

Com DP

Sem DP

Com DP

8,7

21

18,2

91,3
41.5 9,4

79

34,26,07

Peso (Kg)

93,5±17,4 a

88,7±9,0 a

59,3±7,5 b

56,5±7,2 b

Altura (m)

1,6±0,1 a

1,59±0,07 a

1,66±0,06 a

1,59±0,06 a

Índice de Massa Corporal
(kg/m2)

35,4±6,6 a

35,3±4,8 a

22,09±2,3 b

23,03±2,1 b

Gordura Corporal (%)

0,4±0,06 a

0,41±0,05 a

0,24±0,04 b

0,30±0,05 b

Relação Abdômen-Quadril

0,9±0,06 a

0,89±0,07 a

0,85±0,1 a

0,86±0,08 a

Circunferência Abdominal (cm)

108,5±13,2 a

107,3±10,5 a

79,3±7,5 b

83,2±7,2 b

a

33,2 4,6

81,8

Idade – anos (média DP)

a

a

42,93,5 a

Obeso:  30 Kg/m2; Não-obeso: < 25 Kg/m2. DP: doença periodontal
a, b, c...

Letras diferentes nas linhas representam diferença estatisticamente significante entre os grupos, teste Kruskal-

Wallis (não-paramétrico) e Mann-Whitney (paramétrico), para p≤0,05.
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Em relação aos parâmetros bucais avaliados, observou-se que todos os grupos
apresentaram médias do número de dentes e do número de sítios similares. Os índices
de placa visível (IPV), índice de sangramento gengival (ISG) e de sangramento à
sondagem (SS) foram estatisticamente maiores nos grupos com doença periodontal
quando comparado aos grupos sem DP, independente da obesidade. Ressalta-se que o
grupo Obeso com DP apresentou porcentagem estatisticamente maior de sítios com PS
≥ 7mm (11,22,03) quando comparado aos grupos: Obeso sem DP (0,110,3); Nãoobeso com DP (6,971,46) e Não-obeso sem DP (0,0). Porcentagens de NI 4-6 mm e
NI  7 mm foram estatisticamente maiores nos grupos com DP (Tabela 4).
Tabela 4 – Média e Desvio-Padrão dos parâmetros clínicos periodontais

Parâmetros
Clínicos

Grupos
Obeso sem DP

Obeso com DP

Não obeso sem DP

Não obeso com DP

Número de dentes

24,32,1 a

22.9 2.7 a

23.85 2.85 a

23,71,9 a

Número de sítios/
paciente

15412,2 b

137.4 16.3 b

144.6  14.5 b

13410,2 b

IPV %

21,096,7 c

78,29,9 d

18,65,4 c

81,549,57 d

ISG %

2,332,02 e

38,29,3 f

2,92,3 e

36,93,62 f

SS %

3,62,5 g

63,79,4 h

3,22,9 g

61,44,6 h

PS  3 mm - %

96,44,6 i

61,95,9 j

98,92,07 i

58,54,15 j

PS 4-6 mm - %

3,54,7 k

34,84,0 l

2,51,9 k

37,66,9 l

PS  7 mm - %

0,110,3 m

11,22,03 n

0,0 o

6,971,46 p

NI  3 mm - %

94,26,5 q

47,27,9 r

95,26,5 q

42,57,8 r

NI 4-6 mm - %

5,63,2 s

35,95,8 t

4,61,9 s

44,83,3 t

NI  7 mm - %

0,50,35 u

16,97,7 v

0,280,46 u

12,72,02 v

DP: doença periodontal; IPV: placa visível; ISG: sangramento gengival; SS: sangramento à sondagem;
PS: profundidade de sondagem; NI: nível de inserção.
a, b, c...

Letras diferentes nas linhas representam diferença estatisticamente significante entre os grupos, teste Kruskal-

Wallis (não-paramétricos) e teste Mann-Whitney (paramétricos) para os dados ordinais e o teste McNemar para os
dados nominais, sendo p≤0,05.
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A tabela 5 ilustra além da idade, os demais fatores biológicos e
comportamentais estudados para determinação do grau de risco segundo o escore de
PROCAM. O grupo não-obeso sem DP apresentou níveis de triglicérides
estatisticamente menores que os outros grupos. Os grupos Obesos sem DP e Nãoobeso com DP apresentaram resultados de prevalência e média dos fatores de risco,
similares.
O grupo de pacientes obesos com DP apresentou prevalência
estatisticamente maior de indivíduos tabagista e com história familiar de infarto agudo
do miocárdio quando comparado aos demais grupos. Além disso, o grupo obeso com
DP apresentou média dos níveis de triglicérides, do colesterol total e do LDL
estatisticamente maior que os outros grupos. Entretanto, apresentou prevalência
estatisticamente menor de indivíduos que realizavam atividade física. Enfatizando que
a associação das duas patologias (obesidade e doença cardiovascular) aumenta o risco
ao desenvolvimento de cardiopatias, segundo o escore de PROCAM.
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Tabela 5 – Média e Desvio-Padrão (DP) dos fatores de risco
Fatores de Risco
Coronariano

Grupos
Obeso sem
DP

Obeso com DP

Não obeso
sem DP

Não obeso com
DP

Idade

34,26,07a

41.5 9,4 a

33,2 4,6 a

42,93,5 a

Tabagismo (%
positivo)

12,5 a

26,0 b

0,0 c

0,0 c

Pressão Sistólica
(mmHg)

12015,7 a

12925 a

109,710,0 a

12522,0 a

Pressão Diastólica
(mmHg)

78,610,5 a

8212 a

72,066,7 a

78,28,3 a

Triglicérides (mg/dL)

83,812,8 a

106,66,7 b

72,68,7 c

84,411,0 a

Colesterol Total
(mg/dL)

161,713,8 a

206,410,4 b

159,517,1 a

170,78,3 a

LDL (mg/dL)

108,113,8 a

139,27,9 b

98,710,9 a

109,58,1 a

HDL (mg/dL)

48,83,4 a

50,44,0 a

51,73,77 a

49,73,4 a

Glicemia (mg/dL)

84,87,9 a

96,78,9 a

78,99,08 a

83,36,3 a

História Familiar (%
positiva)**

20,0 a

30,43 b

15,78 a

18,0 a

Atividade física (%
positiva)

7,6 a

0,0 b

20,0 c

18,2 c

Escore de PROCAM

16,53,5 a

28,13,3 b

7,70,9 c

12,83,9 a

a, b, c...

Letras diferentes nas linhas representam diferença estatisticamente significante entre os grupos, teste Kruskal-

Wallis (não-paramétricos) e teste Mann-Whitney (paramétricos) para os dados ordinais e o teste McNemar para os
dados nominais, sendo p≤0,05. **História familiar de IM – História familiar de Infarto Agudo do Miocárdio

Após análise dos dados por meio do Escore de “PROCAM” (tabela 6),
pode-se observar que 100% dos pacientes do grupo Não-obeso sem DP apresentaram
risco cardíaco nos próximos 10 anos, menor que 1%, sugerindo ausência de risco
nestes pacientes. Em relação aos outros grupos, pode-se observar que 34% dos
pacientes do grupo não-obeso com DP apresentaram uma variação de risco cardíaco
entre 1% e 4,99%, sendo estatisticamente maior que o grupo obeso sem DP, o qual
apresentou freqüência de 18,75% dos indivíduos com risco cardíaco entre 1% e 4,99%,
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sugerindo que a periodontite exerce forte influência sobre o risco às doenças
cardiovasculares.
Quando os pacientes apresentaram associação das duas patologias
(grupo obeso com DP), o risco cardíaco variou de 1 a 39,99%, sendo que encontraramse neste intervalo 71,3% dos pacientes.

Tabela 6: Pacientes com risco cardíaco (%), segundo Escore de “PROCAM”
Pontos

Risco de
Procam
(%)

Grupos
Obeso sem
DP

Obeso com
DP

Não obeso sem
DP

Não obeso com
DP

0-20

<1%

81,25a

28,7 b

100 c

66,00 d

21-28

1-1.99

12,5 e

38,1 f

0,0 g

9,0 e

29-37

2-4.99

6,25 h

14,3 i

0,0 j

25 k

38-44

5-9.99

0,0 l

4,7 m

0,0 l

0,0 l

45-53

10-19.99

0,0 o

9,5 p

0,0 o

0,0 o

54-61

20-39.99

0,0 q

4,7 r

0,0 q

0,0 q

>61

>40

0,0 s

0,0 s

0,0 s

0,0 s

a, b, c...

Letras diferentes, nas colunas, significam diferença estatisticamente significante entre os grupos,

pelo teste Kruskal-Wallis (não-paramétrico), sendo p≤0,05.
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5. DISCUSSÃO

Estudos recentes (Sharma, 2002; Wang et al., 2005; Yusuf et al., 2005;
Pischon et al., 2007) têm mostrado que a associação da mensuração da circunferência
abdominal (CA) com a razão abdômen-quadril (RAQ) são os melhores preditores de
risco à obesidade se comparados ao dado antropométrico índice de massa corporal
(IMC) somente. Baseado em tais relatos, no presente estudo foi utilizada a associação
de métodos, tais como a medição do IMC, RAQ, CA e Bioimpedância, os quais foram
fundamentais para se obter um diagnóstico adequado da condição clínica da obesidade.
Observou-se ainda que os dados antropométricos (IMC, GC, RAQ e CA), nos grupos
com obesidade foram estatisticamente maiores do que nos grupos não-obesos,
independente da presença da doença periodontal.
Alguns autores verificaram que as alterações das medidas de
circunferência

abdominal

(CA)

e

da

razão

abdômen-quadril

(RAQ)

estão

estatisticamente relacionadas com um elevado risco às doenças coronárias (Gruberg et
al., 2002). Apesar de o IMC ser considerado o índice antropométrico recomendado para
análise clínica de acompanhamentos longitudinais após intervenção cardiológica
(Tarastchuk et al., 2008), segundo Balkau et al. (2007) este índice tem sido relacionado
de forma significativa com a doença cardiovascular, principalmente na presença de
diabetes mellitus.
Os

pacientes

obesos

apresentaram

maiores

médias

de

risco

cardiovascular pelo escore de PROCAM (Obeso sem DP: 16,5±3,5; Obeso com DP:
28,1±3,3) quando comparados aos não obesos sem DP (7,7±0,9) e com DP (12,8±3,9),
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no entanto, apenas o grupo obeso com DP mostrou diferença estatisticamente
significante (Tabela 5). Em concordância com nossos achados, Bogers et al. (2007)
verificaram que o ganho de peso corporal representa um aumento de 45% do risco de
desenvolvimento de doença cardiovascular no futuro.
Devido à complexidade no diagnóstico da aterosclerose por esta
apresentar etiologia multifatorial (Libby, 2006), 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 doença (Levy, 1986). Em estudos
observacionais, verificou-se que os indivíduos sedentários apresentavam o dobro de
risco para desenvolvimento de evento coronariano comparado aos fisicamente ativos
(Powel et al., 1987).
Segundo Nobre et al. (2008), muitos destes fatores de risco são
decorrentes do estilo de vida do paciente, como padrão alimentar individual ou de
grupos populacionais, ingestão de alimentos salgados, tabagismo e atividade física. Tais
resultados corroboram com os achados do presente estudo, no qual os pacientes obesos
com DP apresentavam prevalência estatisticamente menor de prática de atividade física,
e maior prevalência de tabagismo, sugerindo estilo de vida pouco saudável. Enfatizando
ainda a influência dos fatores ambientais e comportamentais adquiridos, Tavares et al.
(2000) verificaram alta prevalência de obesidade em civilizações indígenas aculturados
decorrente da influência do estilo de vida ocidental. Adicionalmente, Merchant et al.
(2003) relataram que a atividade física está associada com baixo risco de

35

desenvolvimento de periodontites, fato este que pode ser observado pela maior
prevalência de pacientes não obesos sem DP realizarem atividade física e não
apresentarem periodontite (20%) quando comparado aos pacientes não obesos com
periodontite (18,2%), porém sem diferença estatística.
Os pacientes do grupo obeso com DP apresentaram níveis séricos de
LDL estatisticamente maiores quando comparados aos outros grupos, porém
demonstraram níveis similares de HDL. Segundo Barter et al. (2007) o LDL está
envolvido com o desenvolvimento e progressão de ateroscleroses, enquanto o HDL
relaciona-se com o transporte reverso de lipídeos para o tecido hepático. Os autores
sugeriram que níveis séricos elevados de LDL e níveis reduzidos de HDL são preditivos
para a doença cardiovascular, representando assim, fatores de risco importantes para as
cardiopatias (Persson & Persson, 2008).
Considerando ainda o perfil lipídico, verificou-se no presente estudo que
os níveis séricos de triglicérides foram estatisticamente maiores no grupo de pacientes
obesos com DP quando comparado aos demais grupos. Em relação aos grupos obesos
sem DP e Não-obesos com DP, pode-se dizer que apresentaram resultados similares nos
níveis de triglicérides, sugerindo que as duas patologias, tanto a obesidade quanto a
periodontite são capazes de induzir alterações do metabolismo lipídico. Tal fato pode
ser confirmado por diversos estudos (Katz et al., 2002; Nibali et al., 2007; Persson &
Persson, 2008; Monteiro et al., 2000) que relataram existir uma relação dose-dependente
entre os níveis séricos dos marcadores metabólicos, tais como triglicérides, colesterol
total, LDL, HDL, glicemia e elevada contagem das células brancas com a severidade da
doença periodontal. Dessa forma, pode-se dizer que tais estudos fornecem base
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científica para os nossos resultados, visto que foi observada associação entre obesidade
e periodontite, e elevado risco de desenvolvimento de doença cardiovascular
evidenciada pelos elevados índices de triglicérides, colesterol, LDL e nível de risco de
PROCAM.
Considerando os parâmetros periodontais de IPV, ISG, SS, PS de 4 a
6mm, NI de 4 a 6mm e NI > 7mm, pode-se dizer que o grupo de pacientes com
periodontite (obeso com DP e não obeso com DP) apresentaram índices estatisticamente
maiores que os grupos sem doença periodontal, sendo similares entre obesos e não
obesos. O grupo obeso com DP apresentou prevalência de PS >7mm estatisticamente
maior que o grupo não obeso com DP, sugerindo que a obesidade pode ser um fator
agravante na evolução e/ou progressão da doença periodontal.

Este fato pode ser

hipoteticamente explicado devido à obesidade estar relacionada com hiper-estimulação
do sistema imune (Saito et al., 2001), além do que o tecido adiposo secreta hormônios,
citocinas e mediadores inflamatórios que estão envolvidos com o processo patogênico
da doença periodontal (Heluy & Naidu, 2005; Pischon et al., 2007).
Em concordância com recentes estudos (Cunha-Cruz & Nadavosky,
2003; Paquette et al., 2007), os resultados periodontais demonstraram maior perda de
inserção nos pacientes obesos com DP, os quais também apresentaram maiores risco de
desenvolver doenças cardiovasculares se comparados aos outros pacientes, segundo o
escore de PROCAM. Sugerindo dessa forma, uma associação positiva entre doença
periodontal e obesidade com os eventos cardiovasculares.
Considerando que os pacientes não obesos com DP apresentaram
prevalência estatisticamente maior de pacientes com risco de PROCAM variando de 1 a
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4,99% (34%) quando comparados aos pacientes do grupo não-obeso sem DP (0,0%),
pode-se ressaltar a existência da relação da doença periodontal como possível fator de
risco às doenças cardiovasculares. De acordo com Beck & Offenbacher (2001), uma
hipótese causal da associação doença periodontal e doença cardiovascular é a da
participação da periodontite na patogênese da formação do ateroma. Os autores
encontraram maior prevalência de placa na artéria carótida de pacientes com perdas
dentais decorrentes da periodontite severa. Em estudo epidemiológico, Dickson &
Gotilieb (2003) investigaram a associação entre doença cardíaca coronária (DCC) e a
sorologia da periodontite, por meio da determinação de anticorpos séricos de IgG para
Aggregactibacter actinomycentemcomitans e Porphyromonas gingivalis. Os autores
verificaram que na população dentada, a DCC foi prevalente nos pacientes positivos
para P. gingivalis e com elevada resposta combinada de anticorpos, sugerindo que a
infecção periodontal pode resultar em uma resposta imunológica adquirida, podendo
dessa forma, participar da patogênese da DCC. Neste raciocínio, Machiavelli & Pio
(2008) relataram que a doença periodontal e a liberação de produtos bacterianos (LPS e
endotoxinas) estimulam o sistema imune a liberar uma série de citocinas e mediadores
inflamatórios que podem favorecer a formação de ateromas.
Embora os mecanismos da patogênese mediada por infecção oral
permaneçam desconhecidos, alguns autores sugerem que existe uma interrelação entre
os micro-organismos periodontais com o tecido fígado, ocasionando assim, aumento da
síntese hepática da proteína C reativa (PCR) no soro, proteína considerada como fator
de risco reconhecido e aceito para infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente
vascular cerebral (AVC) (Offenbacher et al., 1996). Segundo Taubes (2002), os níveis
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de PCR no sangue podem danificar os vasos devido à ativação do sistema complemento,
outros evidenciaram que a PCR pode acentuar diretamente a formação da lesão de
ateroma (Blake & Ridker, 2002). No estudo de Slade et al. (2000), os autores
verificaram associação da periodontite com concentração sérica moderadamente elevada
da PCR.
Segundo Beck & Offenbacher (2001), embora a magnitude do estresse
sistêmico microbiano e inflamatório causado pela doença periodontal possa ser pequena
quando comparada a infecções agudas severas, como a pneumonia, o impacto total da
doença periodontal sobre os cuidados com a saúde pode ser significativo. Os autores
complementam ainda que a doença periodontal, especificamente, pode ser responsável
por parte do risco atribuído para a doença cardiovascular e outras condições sistêmicas
que compartilham uma resposta inflamatória subjacente como componente comum da
patogênese. Em contra partida, Beck et al. (2005) concluíram que os sinais clínicos
periodontais (sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e nível de inserção)
não foram representativos para o impacto dos efeitos cumulativos da periodontite na
saúde sistêmica.
Segundo Santos Filho & Martinez (2002), para uma prevenção adequada
da doença cardiovascular é necessário uma boa estratificação do risco e real controle
dos fatores predisponentes e, dessa forma, desde 1951 (Dawber et al.) métodos de
estratificação de risco foram elaborados, testados e aprimorados quanto aos dados
estimados para se obter melhor sensibilidade e acurácia no diagnóstico de risco (Adams
et al., 2003; Gohlke et al., 2007; Sposito et al., 2007). Esses autores observaram
significativa sensibilidade e maior acurácia, por meio do escore de PROCAM,
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reforçando que a seleção do método de PROCAM foi adequada para a análise do risco
cardiovascular no presente estudo.
Considerando fatores de risco comuns à doença periodontal e às doenças
cardiovasculares, o diabetes mellitus, a obesidade, a inflamação sistêmica, o perfil
lipídico alterado e a hipertensão, alguns autores sugerem que a prevenção dos fatores de
risco tem determinado menor morbidade e mortalidade dos pacientes cardiopatas
(Kenchaiah et al., 2002; Accarini & Godoy, 2006).
A alta prevalência populacional de obesidade e de doença periodontal e
que a associação das duas doenças aumenta de forma significativa, a morbidade dos
pacientes, concluí-se que estas alterações podem ser consideradas fatores de risco às
doenças cardiovasculares. Salientando que medidas de combate ao excesso de peso, e à
doença periodontal, reeducação alimentar e exercícios físicos, absenteísmo do fumo
devem ser adotadas como estratégia preventiva de saúde pública.
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6. CONCLUSÃO

Dentro dos limites deste estudo, conclui-se que a obesidade e a doença
periodontal são fatores de risco às cardiopatias e que a associação das duas patologias
aumenta de forma acentuada o risco às doenças cardiovasculares.
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8. ANEXO
Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética para realização do estudo
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA

Nome do Paciente:______________________________________________________
Documento de identidade no:______________________________Sexo:  F  M
Data Nascimento:______________Endereço:_________________________________
Bairro:________________________Cidade:__________________________________
Cep:___________________Telefone:DDD (_____)____________________________
II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:
Avaliação de parâmetros clínicos periodontais e de marcadores séricos de pacientes obesos submetidos à terapia
periodontal não cirúrgica.
PESQUISADORA: Elizangela Partata Zuza
CARGO/FUNÇÃO: Cirurgiã-Dentista / Professora Doutora Pesquisadora em Periodontia
III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE
OBJETIVOS DA PESQUISA: Você está sendo convidado (a) a participar deste estudo a fim de verificarmos o
estado de sua gengiva e dos tecidos que suportam os dentes. Esta condição será avaliada em pacientes que apresentam
peso normal ou acima do peso (quadro de obesidade). Espera-se observar se os dois tipos de pacientes apresentam a
mesma proporção de doença gengival / periodontal, ou se os pacientes obesos são mais atingidos pela doença.
PROCEDIMENTOS

QUE

SERÃO

UTILIZADOS,

INCLUINDO

A

IDENTIFICAÇÃO

DOS

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS: Caso você concorde em fazer parte deste estudo, responderá a um
questionário seguido da medição de seu peso, altura e relação abdômen-quadril (para verificar se está obeso ou não),
além de receber um exame da sua gengiva. Através da medição de profundidade de sondagem gengival (que é obtida
com o uso de um instrumento graduado em milímetros) será avaliada a condição atual de sua gengiva (se está doente
ou não). Após o exame da boca, será encaminhado (a) para realização de exame de sangue em laboratório
especializado e terceirizado.
DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS: A medição do peso, altura e circunferência (abdômen-quadril) não
causarão desconforto algum. O exame da gengiva provocará o mínimo de desconforto (dependendo da sensibilidade
de cada pessoa), sem provocar nenhum dano à saúde dos pacientes. O desconforto durante o exame deverá ser
minimizado, pois será realizado por profissional especializado (experiente) e com a utilização de um instrumento com
ponta romba (sem ponta).
BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS: Alguns estudos têm mostrado que as pessoas obesas apresentam
mais problemas na gengiva, por isso queremos verificar neste estudo se este fato é verdade ou não. Se for verdade,
será sugerida a realização de outros estudos que tratem as doenças da gengiva e também a condição de obesidade.
Nesta pesquisa atual será avaliada a situação que sua gengiva se encontra (se está doente ou não) e o seu peso (se está
normal ou acima do ideal). Caso sejam detectadas alterações em sua gengiva, você será encaminhado para tratamento
na Clínica de Periodontia das Faculdades Unificadas da Fundação Educacional de Barretos. Será orientado (a) a
procurar tratamento médico e nutricional caso a condição de obesidade seja detectada. Pelo exame de sangue será
possível avaliar se há algum problema relacionado a diabetes, triglicérides ou colesterol, além de ser avaliado o
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hemograma completo. Caso seja detectado algum distúrbio, será orientado a procurar tratamento médico
especializado.
PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Sua participação na pesquisa não é obrigatória. Poderá desistir de participar a
qualquer momento sem sofrer nenhum prejuízo. A pesquisadora responsável ficará à disposição para quaisquer
esclarecimentos. Você não receberá nenhuma compensação financeira pela participação nesta pesquisa.
RESULTADOS PÚBLICOS: Os resultados dos exames clínicos gengivais / periodontais e dos exames laboratoriais
serão tornados públicos por meio de publicações em revistas científicas, porém as informações sobre você
(informações pessoais) serão confidenciais e tratadas com sigilo e privacidade.
IV – INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DA RESPONSÁVEL PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASOS DE INTERCORRÊNCIAS
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Pesquisadora: Profa. Dra. Elizangela Partata Zuza (Professora da Pós-Graduação em Periodontia das Faculdades
Unificadas da Fundação Educacional de Barretos.
Endereço Residencial:
Rua Buarque,77. Campos Elíseos. Cep: 14080-530. Ribeirão Preto-SP
Endereço Profissional:
Fundação Educacional de Barretos (FEB):
Av. Prof. Roberto Frade Monte, 389 (Faculdade de Odontologia)/ Jardim Aeroporto/ Barretos-SP.
Telefones: (17)3321-6414 (Faculdade) / (16) 3969-5727 (Casa) / (16)9994-9868 (Celular).
V – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, concordo
em participar da presente pesquisa.

Barretos, _______ de ___________________ de 2007.

______________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

_______________________________________________
Assinatura da pesquisadora responsável
Profa. Dra. Elizangela Partata Zuza
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Anexo 3 – Artigo Revisão Discutida da Literatura
Enviado à Revista da Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas - APCD

Obesidade e Doença Periodontal: Fatores de Risco Cardiovasculares?

Thais Uenoyama Dezem, Elizangela Partata Zuza, Benedicto Egbert Corrêa de Toledo,
Fernando Salimon Ribeiro, Juliana Rico Pires

Resumo:
Considerando a alta prevalência das doenças cardiovasculares, o objetivo deste estudo é
apresentar uma revisão da literatura enfocando a correlação entre doença periodontal e
obesidade como fatores de risco às cardiopatias. Conclui-se que estas alterações podem
ser consideradas potentes fatores de risco às doenças cardiovasculares. Salientando que
medidas de combate ao excesso de peso, e à doença periodontal, reeducação alimentar e
exercícios físicos, absenteísmo do fumo devem ser adotadas como estratégia preventiva
de saúde pública.

Descritores: obesidade, doença periodontal, risco cardiovascular

Relevância Clínica:
Considerando a alta mortalidade decorrente das doenças cardiovasculares, este trabalho
apresenta o estudo da associação entre doença periodontal e obesidade como fatores de
risco cardíaco.
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Introdução
A aterosclerose é um processo inflamatório crônico multifatorial que
pode apresentar exacerbação do desenvolvimento de lesões e/ou agravamento de lesões
pré-existentes1, quando associada a potentes fatores de risco, tais como: LDL oxidado,
hiperglicemia, presença de radicais livres (por exemplo, os liberados pelo cigarro),
hipertensão arterial, diabetes mellitus, alterações genéticas, aumento da concentração de
proteína C reativa (PCR), hiper-homocisteinemia e presença de micro-organismos como
Clamydia pneumoniae, herpes-virus e patógenos associados a infecções, como às
periodontais 2, 3, 4.
Considerando a existência da forte correlação desses fatores de risco com
o aumento da prevalência das doenças cardiovasculares, alguns estudos têm sido
direcionados a identificar precocemente, indivíduos de alto risco às várias doenças
5,6,7,8,9

. Alguns autores têm demonstrado que o aumento do risco de desenvolvimento

das doenças cardiovasculares está relacionado à ocorrência de dislipidemia, hipertensão
arterial, tabagismo, diabetes mellitus, sobrepeso e obesidade, além de estar relacionado
com alimentação rica em açúcares e gorduras, sedentarismo, etnia e fatores
psicossociais 3,10.
A obesidade tem sido considerada como um dos maiores problemas de
saúde pública e, tem ido relacionada como um dos principais fatores de risco às doenças
cardiovasculares

11,12,13

. De acordo com Pischon et al.13, o tecido adiposo secreta

hormônios e mediadores inflamatórios que participam do processo inflamatório,
sugerindo que caminhos similares estão envolvidos na patofisiologia da obesidade e da
doença periodontal. De acordo com Heluy & Naidu

17

, as próprias citocinas TNF-α e
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IL-6, que exercem atividade estimuladora sobre os macrófagos e também participam da
doença periodontal, são secretadas em maior quantidade em pacientes obesos.
Da mesma forma que a obesidade pode ser considerada como um fator
de risco das doenças cardiovasculares, estudos demonstram que pacientes com doença
periodontal compartilham muitos dos mesmos fatores de risco à aterosclerose. Segundo
Friedwald et al.

18

e Machiavelli & Pio

19

o mecanismo que hipoteticamente explica a

interrelação periodontite e doença cardiovascular se baseia na 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. Os
autores ressaltam também que em indivíduos com doença periodontal são encontrados
níveis aumentados de proteínas da fase aguda, como fibrinogênio e proteína C reativa
(PCR), que estão associadas a um aumento do risco para as doenças cardiovasculares.
Diante ao exposto o objetivo deste estudo foi apresentar uma revisão
discutida da literatura sobre a relação da obesidade e da doença periodontal como
fatores de risco às doenças cardiovasculares.

Revisão da Discutida da Literatura
O Ministério da Saúde20 e a Sociedade Brasileira de Cardiologia21
classificam doença cardiovascular como toda alteração que venha modificar a
hemodinâmica do sistema circulatório.
No Brasil, doenças cardiovasculares são responsáveis por 50% das
mortes com causa conhecida. Apesar de apresentar um declínio nos últimos anos (33%),
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nos centros urbanos industrializados continuam sendo a principal causa de morte da
população22.
Vários estudos mostram que dentre as doenças cardiovasculares, a
aterosclerose é a mais prevalente

23,24

. Segundo Guyton

25

a aterosclerose é uma das

doenças das artérias, caracterizada pelo desenvolvimento de lesões gordurosas,
denominadas placas ateromatosas ou ateroscleróticas, na parede arterial interna.
O surgimento da lesão aterosclerótica primária, que é um processo
inflamatório crônico multifatorial, conhecida como estria gordurosa, deve-se à
deposição de diminutos cristais de colesterol, como a Lipoproteínas de Baixa Densidade
(LDL) na região subendotelial da artéria. O acúmulo desse conglomerado de cristais de
colesterol atua como fator agressor local, estimulando a adesão e migração de
macrófagos e linfócitos para a região, iniciando, um processo inflamatório com a
produção local de citocinas e ativação da proliferação de fibroblastos, induzindo a
proliferação celular do músculo liso e do tecido fibroso circundante da parede da artéria,
interferindo dessa forma, na homeostase endotelial2,26, e apresentando como
conseqüência, aumento das propriedades vasoconstritoras e pró-trombóticas27, que pode
levar exacerbação de lesões e/ou agravamento das pré-existentes1 quando associada aos
potentes fatores de risco, também com a associação de patogenos ligados a infecção
como Clamydia pneumoniae, herpes-virus encontrados em indivíduos com doenças
periodontais 2,3,4.
Segundo os dados dos estudos de Framingham e PROCAM, que avaliam
a probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular, como infarto agudo do
miocárdio, morte súbita ou angina, nos próximos dez anos subsequentes, a influência
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dos fatores de risco como perfil lipídico alterado, com o Colesterol-LDL, ColesterolHDL e dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, fumo, idade e diabetes mellitus, são
independentes para o acometimento da aterosclerose e conseqüente doença isquêmica
do coração28, mas quando associados, aumentam de forma alarmante, o risco às doenças
cardiovasculares3,12,13,9.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)29, a obesidade é uma
condição caracterizada por acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, no qual
a saúde do indivíduo pode ser afetada30. Atualmente, esta condição tem sido
considerada como um dos maiores problemas de saúde pública31. A Obesidade tornouse a desordem nutricional mais comum no continente americano15. No ano de 2004
aproximadamente 34,1% da população dos Estados Unidos apresentavam-se com
sobrepeso (Índice de Massa Corporal - IMC 25.0-29.9 kg/m2). Em 2005, a OMS
declarou que cerca de 1,6 bilhões de pessoas estava acima do peso (IMC>25) e 400
milhões de pessoas eram obesas (IMC>30)29.
Segundo Wilson et al.12 aproximadamente 20% dos casos das doenças
cardiovasculares estão associadas com a condição de sobrepeso ou obesidade. De
acordo com a OMS29, 60% dos obesos chegam aos 60 anos, em comparação a 90% das
pessoas magras. Tal fato pode ser justificado pela existência de uma variedade de
fatores relacionados com a obesidade que levam ao comprometimento do sistema
cardiovascular.
Segundo Kenchaiah et al.11, a obesidade aumenta o risco de falha
cardíaca em 2 vezes e aumenta o risco de fibrilação atrial em 50%, diminuindo assim, a
longevidade do paciente. Além disso, evidências científicas têm mostrado que o ganho
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de peso está diretamente associado com o aumento da pressão sanguínea, independente
da quantidade de sódio ingerida. Comparando um grupo de pacientes obesos com
pacientes não obesos, observou-se que a obesidade estava associada com risco 5 vezes
maior para o desenvolvimento de hipertensão. Os autores salientaram ainda que 2/3 dos
casos de hipertensão arterial poderiam ser atribuídos ao excesso de peso32,13.
Tavares et al.33 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.34 destacam o papel das células e dos fatores
inflamatórios, tanto na evolução da patologia quanto no processo de agudização das
cardiopatias.
Evidencias cientificas tem relatado que a gordura localizada na região
abdominal é um significante fator de risco para diversas patologias crônicas, tais como
diabetes do tipo 2, hipertensão, dislipidemia, vários tipos de câncer, doenças
cerebrovasculares,

doenças

cardiovasculares,

até

mesmo

para

doenças

periodontais16,14,15. Estudos mais recentes têm considerado não somente o índice de
massa corporal (IMC), mas também a circunferência abdominal como possíveis fatores
indicativos de risco aumentando à morbidade35,13. Uma das hipóteses do
desenvolvimento de algumas destas patologias, é a de que a intensa secreção de ácidos
graxos, citocinas pró-inflamatórias e hormônios provenientes do tecido adiposo,
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poderiam levar a resistência a insulina e alterar o metabolismo hepático, ocasionando
síntese anormal de lipoproteína e aumento da gliconeogênese 36,37.
A periodontite (alteração infecciosa dos tecidos de suporte dos dentes),
que apresenta importante carga infecciosa e inflamatória, tem sido frequentemente
encontrado em pacientes obesos

16,13

, e está diretamente relacionada com aumento da

síntese hepática da proteína C-reativa, que é um fator de risco recentemente reconhecido
e aceito para o infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente cerebrovascular (AVC)38.
Estudos sobre a interrelação, periodontite e doenças cardiovasculares,
estão sendo desenvolvidos, com intuito de elucidar os mecanismos de morbidade e
mortalidade dos pacientes quando essas patologias estão associadas. Seguindo esse
raciocínio, Friedwald, et al.18 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 apresentam níveis reduzidos.
O segundo mecanismo que hipoteticamente explica a interrelação
periodontite e doença cardiovascular é o de que pacientes com complicações
cardiovasculares, e ocorrência de endocardite infecciosa, apresentavam colonização de
microorganismos periodontais em placas de ateroma18. Esta hipótese também foi
comprovada por Machiavelli & Pio

19

, os quais também encontraram em placas de

ateroma, material genético de bactérias periodontais (como Porphyromonas gingivalis e
Prevotella intermedia). E por estudos de Ikeoka & Caramelli

39

os quais encontraram
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patógenos bucais Streptococcus sanguis e Porphyromonas gingivalis em placas
ateroscleróticas.
Para Machiavelli & Pio

19

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. Os autores
ressaltam também que em indivíduos com doença periodontal são encontrados níveis
aumentados de proteínas da fase aguda, como fibrinogênio e proteína C reativa (PCR),
que estão associadas a um aumento do risco para as doenças cardiovasculares.
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. 40 observaram que após 10 dias do tratamento periodontal
não-cirúrgico, houve uma redução significativa na concentração sérica de proteína Creativa, enquanto, D`Aiuto et al.41, observaram redução na concentração de IL-6.
A doença periodontal também pode ser um fator de risco à doença
cardiovascular, entretanto, tem sido relacionada com a obesidade principalmente,
devido à presença de alterações imunes observadas em pacientes obesos

16

. Tal

observação data de 1977, quando Perlstein & Bissada, observaram mudanças
histopatológicas significantemente maiores em ratos Zucker com obesidade hereditária
que receberam indução de periodontite experimental. Segundo Pischon et al. 13, o tecido
adiposo secreta hormônios e mediadores inflamatórios que estão envolvidos com o
processo inflamatório, sugerindo que caminhos similares estão envolvidos na
patofisiologia da obesidade e da doença periodontal. De acordo com Heluy & Naidu 17,
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o tecido adiposo não só secreta citocinas pró-inflamatórias, mas também estimula
participação dos macrófagos no processo patogênico da doença. Os autores sugerem que
esse processo ocorra dentre outros fatores, pela indução dos linfócitos a produzirem o
interferon (INF-γ), que é um potente ativador de macrófagos. Outra hipótese é a de que
as próprias citocinas TNF-α e IL-6, que exercem atividade estimuladora sobre os
macrófagos e também participam da doença periodontal, são secretadas em maior
quantidade em pacientes obesos.
Alves et al.42 relataram que uma vez que os macrófagos superativados
servem como fonte principal de liberação dos mediadores da inflamação periodontal
crônica (TNF-α, IL-6, IL-1, IL-8, metaloproteinases, prostaglandinas; dentre outros) e
que o tecido adiposo secreta algumas das citocinas pró-inflamatórias, e estimula à
participação dos macrófagos no processo patogênico da doença, ora por meios diretos
ainda desconhecidos, ora por mecanismos indiretos, induzindo a produção do interferon
(IFN-γ) e ativador dos macrófagos pelos linfócitos (NK), a obesidade perpetua a
inflamação nas estruturas periodontais encontradas nesses pacientes.
Tanaka et al.43 ressaltam que os níveis dessas citocinas pró-inflamatórias
são proporcionais ao índice da massa corporal dos indivíduos. Além disso, um estudo
recente afirmou que além da massa corporal, a circunferência abdominal também está
associada às periodontites44. Enfatizando estes achados, Lundin et al.45 verificaram que
há uma correlação positiva entre massa corporal e periodontites sendo que pacientes
obesos com IMC 40 apresentavam elevados níveis de TNF-α no fluido sulcular. Ainda
há a hipótese de que a obesidade contribui para a severidade da doença periodontal,
Tanaka et al.43 relataram que a obesidade afeta a imunidade do hospedeiro devido à
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diminuição do fluxo sanguíneo por meio de ativação do inibidor do ativador de
plasminogênio 1 (PAI-1), cuja expressão gênica encontra-se aumentada na obesidade
visceral, induzindo a agregação de plaquetas e assim, exacerbando o risco às doenças
vasculares isquêmicas.
Considerando fatores de risco comuns à doença periodontal e às doenças
cardiovasculares, o diabetes mellitus, a obesidade, a inflamação sistêmica, o perfil
lipídico alterado e a hipertensão, alguns autores sugerem que a prevenção dos fatores de
risco tem determinado menor morbidade e mortalidade dos pacientes cardiopatas 10,46

Conclusão
A alta prevalência populacional de obesidade e de doença periodontal e
que a associação das duas patologias aumenta de forma significativa, a morbidade dos
pacientes, concluí-se que estas alterações podem ser consideradas potentes fatores de
risco às doenças cardiovasculares. Salientando que medidas de combate ao excesso de
peso, e à doença periodontal, reeducação alimentar e exercícios físicos, absenteísmo do
fumo devem ser adotadas como estratégia preventiva de saúde pública.
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