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RESUMO

Brunozzi, M. Influência da periodontite crônica sobre o perfil lipídico e níveis de
proteína C-reativa em pacientes com obesidade: estudo controlado. [Dissertação de
Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2012.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da periodontite crônica sobre o
perfil lipídico e proteína C-reativa em pacientes com obesidade. Cento e três pacientes
foram divididos da seguinte forma: grupo 1, peso normal sem periodontite crônica (n=
25); grupo 2, peso normal com periodontite crônica (n= 26); grupo 3, obeso sem
periodontite crônica (n= 25); grupo 4, obeso com periodontite crônica (n=27).
Considerou-se a periodontite generalizada quando havia um comprometimento >30%
dos sítios com profundidade de sondagem ≥ 4 mm e perda de inserção clínica ≥ 3mm.
Foram realizadas análises laboratoriais: triglicérides (TGR), colesterol total (CT),
lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), glicemia
em jejum, hemoglobina glisosilada e proteína C-reativa de alta sensibilidade (hs-CRP),
além de avaliações antropométricas (índice de massa corporal; circunferência
abdominal e gordura corporal). O grupo 2 não mostrou alterações no perfil lipídico
quando comparado ao grupo 1 (p >0.05), mostrando alteração somente nos níveis de hsCRP (p <0.05). A condição de obesidade alterou significativamente os níveis de TC,
LDL, HDL, TGR e hs-CRP (grupos 3 e 4), ainda mais quando associada às
periodontites (grupo 4). Pode-se concluir que a periodontite crônica associada à
obesidade pode levar a uma hiperinflamação sistêmica com alterações nos níveis de
marcador inflamatório e em alguns lipídios circulantes.

Palavras-chave: Obesidade; Periodontite crônica; Lipídios; Dislipidemias; Proteína Creativa.
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ABSTRACT

Brunozzi, M. Evaluation of the periodontal treatment on profile lipid in patient with
chronic periodontitis and obesity: a controlled clinic trial. [Dissertação de Mestrado].
Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2012.

The aim of this study was to evaluate the influence of chronic periodontitis on lipid
profile and inflammatory marker in patients with obesity. One hundred and three
patients were divided as follows: group 1, normal weight patients without chronic
periodontitis (n= 25); group 2, normal weight patients with chronic periodontitis (n=
26); group 3, obese patients without chronic periodontitis (n= 25); group 4, obese
patients with chronic periodontitis (n=27). Generalized periodontitis was considered as
>30% of sites with Probing depth ≥ 4 mm and clinical attachment loss ≥ 3mm.
Laboratorial data such as triglycerides (TGR), total cholesterol (TC), high-density
lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), fasting glucose and high-sensitivity
C-reactive protein (hs-CRP) were evaluated as well as the anthropometric
measurements (body mass index; waist circumference and body fat). The results
showed that the group 2 did not present alterations on lipid profiles compared with
group 1 (p >0.05), but only in hs-CRP (p <0.05). The obesity condition significantly
changed the levels of TC, LDL, HDL, TGR and hs-CRP (groups 3 and 4), even more
when associated to periodontitis (group 4). It can be concluded that the chronic
periodontitis associated with obesity may lead to a superposed systemic inflammation
with alteration in the levels of inflammatory marker and in some circulating lipids.

Keywords: Obesity; Chronic periodontitis; Lipids; Dyslipidemias; C-reactive protein.
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1 INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição frequentemente relacionada às dislipidemias (ATP
III, 2001). A relação entre doença periodontal e hiperlipidemia tem sido estudada por
diversos autores, sendo que alguns resultados mostraram que os pacientes com
periodontite podem apresentar níveis mais elevados de triglicérides e colesterol
(Moeintaghavi et al., 2005). Achados também têm demonstrado que altos níveis de
lipoproteína de baixa intensidade (LDL) e triglicérides podem estar associados a uma
maior perda óssea alveolar radiográfica nos grupos com periodontites (Lösche et al.,
2000).
As bactérias periodontopatogências e/ou seus produtos podem invadir os tecidos
periodontais, entrando na corrente sanguínea (Riviere et al., 1991). Consequentemente,
as citocinas inflamatórias dos tecidos gengivais podem aumentar a mobilização de
lipídios do fígado e tecido adiposo (Iacopino & Cutler, 2000). Além do mais, alguns
autores relataram que os lipídios séricos elevados podem interagir com a membrana
celular dos macrófagos, alterando sua expressão gênica para citocinas pró-inflamatórias,
tais como, fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e interleucina 1 beta (IL-1β) (Chu et
al., 1999), que também estão associadas com as doenças periodontais (Heasman et al.,
1993). Uma diminuição de citocinas séricas foi verificada após terapia periodontal em
pacientes obesos com periodontite crônica, o que demonstrou a influência tanto da
infecção periodontal local quanto da obesidade sobre a circulação sanguínea (Zuza et
al., 2011).
Alguns outros estudos também demonstram uma associação entre obesidade e
periodontite, mostrando que a condição de obesidade pode ser um indicador de risco
para a progressão da destruição periodontal (Sarlati et al., 2008). O tecido adiposo é
considerado como um reservatório de citocinas pró-inflamatórias IL-1β, TNF-α e
interleucina 6 (IL-6), sendo que gordura corporal pode aumentar a probabilidade de uma
resposta inflamatória ativa no organismo de indivíduos com periodontites (Saito &
Shiimazaki, 2007).

Hipotetiza-se que a periodontite possa influenciar as

hiperlipidemias apenas quando associada à obesidade, sendo que as dislipidemias
podem ser um dos mecanismos que expliquem a inter-relação entre obesidade e
periodontite (Saito & Shimazaki, 2007; Ylöstalo et al., 2008). Saxlin et al. (2008) não
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encontraram associação consistente entre os níveis de lipídios circulantes e a infecção
periodontal em indivíduos não obesos, porém uma associação significante foi
encontrada entre altos níveis de triglicérides, baixos níveis de lipoproteína de alta
densidade e a infecção periodontal em pacientes obesos.
A obesidade, as dislipidemias e as periodontites são condições que podem
aumentar o risco para as doenças cardiovasculares e inflamação, podendo ser
mensurado pela proteína C-reativa (PCR), que é uma proteína de fase aguda
(Leivadaros et al., 2005; Carrareto et al., 2011). A PCR é um marcador inflamatório que
pode promover a fagocitose de células injuriadas e de restos de tecidos em combinação
com outras proteínas, aumentando a inflamação e o dano tecidual (Hack et al., 1997).
Hipotetiza-se também que a periodontite possa alterar o perfil lipídico e os níveis de
PCR em indivíduos obesos e de peso normal, mas estudos transversais e ensaios
clínicos controlados ainda são necessários para melhor esclarecer essas relações. Apesar
das evidências, ainda não está claro se a periodontite induz a um aumento dos lipídios
ou se a hiperlipidemia pode predispor às periodontites (Fentoglu & Bozkurt, 2008).
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da periodontite crônica sobre o
perfil lipídico e marcador inflamatório em pacientes com obesidade.
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2 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da periodontite crônica sobre o
perfil lipídico e níveis de proteína C-reativa de alta sensibilidade em pacientes com
obesidade.
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3 METODOLOGIA

Esta pesquisa passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIFEB sob protocolo no 01/08. Participaram dessa pesquisa, 307 pacientes que
procuraram tratamento nas clínicas odontológicas do UNIFEB.
Os pacientes foram considerados com relação à presença ou ausência de duas
condições: periodontite crônica e obesidade. Para serem incluídos no grupo com
periodontite crônica, os pacientes deveriam se enquadrar nos seguintes critérios de
inclusão: 1) diagnóstico clínico de periodontite generalizada com envolvimento > 30%
dos sítios (Armitage, 1999) com profundidade de sondagem (PS) ≥ 4 mm e nível de
inserção clínico ≥ 3 mm (López et al., 2002); 2) idade entre 35 e 55 anos; 3) possuir no
mínimo 20 dentes (excluindo-se os terceiros molares). Análises radiográficas foram
realizadas em alguns dentes com perda de inserção clínica para complementar o
diagnóstico periodontal. A ausência de periodontite foi considerada caso não houvesse o
acometimento de pelo menos 4 dentes com PS ≥ 4 mm e NIC ≥ 3 mm, considerando o
critério de López et al. (2002).
Para serem considerados como obesos, os voluntários deveriam preencher os
seguintes critérios específicos de inclusão: 1) Índice de Massa corporal (IMC)  30
kg/m2 (WHO, 1998); Circunferência abdominal (CA)  102 cm para homens e  88 cm
para mulheres (WHO, 1998); Gordura corporal (GC) ≥ 33% para mulheres e ≥ 25%
para homens (Mancini, 2010). Os pacientes que apresentassem valores inferiores a estes
foram considerados não-obesos e, os voluntários que apresentavam apenas alguns dos
critérios, foram excluídos do estudo.
Dessa forma, 103 pacientes foram divididos nos seguintes grupos de estudo:

Grupo 1 – Não-obesos sem periodontite crônica (n=25);
Grupo 2 – Não-obesos com periodontite crônica (n=26);
Grupo 3 – Obesos sem periodontite crônica (n=25);
Grupo 4 – Obesos com periodontite crônica (n= 27).
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Os participantes também foram excluídos do estudo se apresentassem qualquer
um dos seguintes critérios: 1) diabetes mellitus (glicose em jejum ≥ 126 mg/dl ou
hemoglobina glicosilada ≥ 7%; ADA, 2011) ou qualquer outra doença inflamatória ou
infecciosa; 2) gravidez ou lactação; 3) ser fumante ou ex-fumante a menos de 5 anos; 4)
uso sistêmico ou tópico de antiinflamatórios ou antibióticos nos últimos 3 meses.
Os seguintes parâmetros periodontais foram avaliados: profundidade de
sondagem (PS), nível de inserção clínico (NIC), sangramento à sondagem (SS) e índice
de placa visível (IPV). Na mensuração dos parâmetros corporais consideraram-se IMC,
CA, RAQ e GC; enquanto a avaliação dos parâmetros sanguíneos envolveu o perfil
glicêmico, lipídico e proteína C-reativa.

Mensuração dos parâmetros clínicos periodontais
As mensurações periodontais foram realizadas com sonda periodontal manual
(PCPN115BR, Hu-Friedy, Chicago, EUA). Seis sítios por dente foram avaliados para
PS, NIC, SS e IPV (Ainamo & Bay, 1975): mésio-vestibular, médio-vestibular, distovestibular, mésio-lingual, médio-lingual e disto-lingual. A PS foi definida como a
distância da margem gengival livre até à base da bolsa/sulco, enquanto o NIC foi
considerado como a distância da junção cemento-esmalte até à base da bolsa/sulco. O
SS e o IPV foram anotados como presente ou ausente.

Mensuração dos parâmetros corporais
Índice de Massa Corporal (IMC): Para o cálculo do IMC utilizou-se a seguinte fórmula
preconizada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998):
.
IMC = PESO (kg) / ALTURA 2 (m2)

O peso foi medido em balança portátil comum, com variação por quilograma,
avaliada pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial) (Figura 1A). A altura foi medida através de uma régua não metálica, com
variação de 0,5cm, fixada em um suporte junto à balança. Os voluntários foram
medidos e pesados sem sapatos (Figura 1B). Os pacientes foram considerados obesos
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quando o IMC  30 kg/m2, enquanto os não-obesos quando o IMC variava de 18,5 a
24,9 kg/m2.

Figura 1 A e B – (A) Mensuração do peso em Kg e (B) altura em m.
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Circunferência Abdominal (CA) e Relação Abdômen-Quadril (RAQ): Para a
determinação da razão entre as medidas do abdômen e do quadril foi utilizada a seguinte
fórmula (Wood et al., 2003):
RAQ = Circunferência abdômen (cm) / Circunferência quadril (cm)

A medição da circunferência abdominal (CA) foi realizada utilizando-se uma
fita métrica graduada em centímetros na altura da cicatriz umbilical (Figura 2C), onde
medidas acima de CA  102 cm para homens e  88 cm para mulheres foram
consideradas como indicadores de obesidade (Grundy et al., 2005). As medidas da
circunferência do quadril também foram realizadas com fita métrica graduada em
centímetros (Figura 2D). A obesidade foi considerada na presença de RAQ  0,85 para
mulheres e  0,9 para homens (Saito et al., 2001).

Figura 2 C e D– (C) Mensuração da circunferência abdominal e (D) quadril em cm.
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Bioimpedância (Gordura corporal): Para avaliação complementar e precisa da massa
adiposa e da massa magra dos indivíduos, utilizou-se o método da impedância
bioelétrica (ou bioimpedância) (Khader et al., 2009), medido através de um aparelho
específico (Omron Healthcare Co, Ltd, Toquio, Japão), seguindo-se as orientações do
fabricante. Os dados referentes ao peso, altura, idade, sexo e prática de atividades físicas
foram inseridos no aparelho, previamente à sua aplicação. Em seguida, os pacientes
eram orientados a ficarem em pé, com as pernas afastadas e os braços em uma posição
de 90 graus em relação ao tronco, para que uma corrente elétrica de baixa intensidade,
emitida pelo aparelho, percorresse toda a extensão corporal. Ao percorrer os tecidos
corporais, esta corrente elétrica é barrada pelo tecido adiposo, quantificando-o (Figura
3). Os valores de Gordura Corporal (GC) foram considerados normais se < 25% para
homens e < 33% para mulheres (MANCINI, 2002).
As associações de métodos, tais como, a medição do IMC, CA, RAQ e GC são
fundamentais para que se obtenha um diagnóstico adequado da condição clínica da
obesidade, já que o IMC possui pouca precisão diagnóstica, não diferenciando gordura
de fibras musculares (Khader et al., 2009). Dessa forma, a condição de obesidade deve
ser considerada quando IMC  30 kg/m2 (WHO, 1998); CA  102 cm para homens e 
88 cm para mulheres (WHO, 1998) e Gordura corporal ≥ 33% para mulheres e ≥ 25%
para homens (Mancini, 2010).
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Figura 3 – Mensuração da gordura corporal (%) através do método de bioimpedância.
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Mensuração dos parâmetros sanguíneos
Os pacientes foram encaminhados para realização dos exames de sangue junto a
um laboratório terceirizado (Laboratório Estima, Santa Casa, Barretos, SP), sendo
requisitados os seguintes exames: proteína C-reativa de alta sensibilidade (hs-PCR),
triglicérides (TGR), colesterol total (CT), frações de lipoproteína de alta densidade
(HDL), lipoproteína de baixa densidade ( LDL), além de glicose em jejum ou
hemoglobina glicosilada. Os testes de glicose e hemoglobina glicosilada foram
realizados apenas para excluir pacientes que não sabiam sobre o seu estado glicêmico
ou para confirmação. Os exames foram realizados de acordo com os métodos de rotina
do laboratório.

Amostra
O tamanho da amostra para as comparações inter-grupos foi calculada com o test
t para médias independentes, com base no nível clínico de inserção (NIC) de dados de
um estudo piloto previamente realizado por nosso grupo de estudo (NIC 3,8 ± 0,35 para
obesos e NIC 4,1 ± 0,34 para não-obesos). O tamanho da amostra foi estimado em 24
pacientes por grupo com um poder de 85% e α de 0.05 (BioEstat 5.0, Belém, PA,
Brasil).

Análise estatística
Os dados foram analisados utilizando-se o programa estatístico BioEstat 5.0,
sendo que cada indivíduo foi considerado como unidade de estudo. Todos os dados
foram analisados com relação à distribuição de normalidade, através do teste de
Shapiro-Wilk. O teste de qui-quadrado foi aplicado para dados categóricos nos
diferentes grupos. O teste ANOVA foi aplicado para dados numéricos, seguido de
Tukey. O valor de p foi considerado estatisticamente significante se fosse menor que
0,05.
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4 RESULTADOS
A tabela 1 mostra os dados demográficos para o grupo 1 (peso normal
sem periodontite), grupo 2 (peso normal com periodontite), grupo 3 (obeso sem
periodontite) e grupo 4 (obeso com periodontite). Todos os grupos mostraram maior
número de mulheres do que homens, sem diferença estatística entre os grupos de estudo
(p= 0,8824). A média de idade também foi similar entre os grupos (p= 0,57).

Tabela 1 – Dados demográficos para os diferentes grupos de estudo.
Grupos

Gênero *

Idade **

(Mulher/Homem)
Grupo 1

20/5

41,8 ± 6,6

Grupo 2

19/7

44 ± 7,2

Grupo 3

19/6

40,2 ± 5,5

Grupo 4

22/5

44,4 ± 9,1

Valor p

0,8824

0,57

*Teste qui-quadrado para dados categóricos nos diferentes grupos (P< 0,05 – diferença
estatística); ** Teste ANOVA para dados numéricos (P< 0,05 indica diferença estatisticamente
significante).

23

A tabela 2 mostra o perfil lipídico (mg/dl) e os níveis de hs-PCR (mg/dl)
de todos os grupos. Os dados mostraram que a periodontite isoladamente (grupo 2) não
influenciou significativamente o perfil lipídico (TC, HDL, LDL, TGR) (p >0,05), mas
aumentou os níveis de hs-PCR quando comparado ao grupo controle (grupo 1) (p
<0,05). O grupo 4 mostrou diferença estatística para CT, LDL e hs-PCR quando
comparado ao grupo 3 (p< 0,05).
Verificou-se que a condição de obesidade (grupos 3 e 4) modificou o padrão
lipídico (CT, HDL, LDL, TGR) e hs-PCR quando comparado aos indivíduos de peso
normal nos grupo 1 e 2 (p <0,05).
Já o grupo que apresentava obesidade associada à periodontite (grupo 4) mostrou
os níveis mais elevados de TC, LDL, TGR, hs-PCR e níveis mais baixos de HDL em
comparação aos demais grupos, apesar de nem todos os parâmetros terem demonstrado
diferença estatisticamente significante.
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Tabela 2 – Perfil lipídico (mg/dl) e hs- PCR (mg/l) para os diferentes grupos (média ± desvio-padrão).
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Referência

< 200 (normal)
159,5 ± 17,0 (a)

172,7 ± 15,9 (a)

210,8 ± 12,6 (b)

227,9 ± 10,1 (c)

CT*
HDL*

200-239 (limite)
≥ 240 (alto)

51,7 ± 3,8 (a)

47,5 ± 7,1 (a)

37,4 ± 4,1 (b)

36,7 ± 3,5 (b)

< 40 (baixo)
≥ 60 (alto)
<100 (normal)

93,7 ± 18,3 (a)

112,8 ± 16,0 (a)

135,6 ± 18,0(b)

155,8 ± 11,3(c)

LDL*

100 – 129 (quase normal)
130 – 159 (limite)
160 - 189 (alto)
< 150 (normal)

78,3 ± 21,7 (a)

72,85 ± 13,2 (a)

151,85 ± 13,1(b)

159,1 ± 14,2 (b)

TGR*

150 – 199 (limite)
200 - 499 (alto)
< 1 (baixo)

0,09 ± 0,08 (a)
Hs-

1,45 ± 0,78 (b)

2,8 ± 0,9 (c)

3,75 ± 0,9 (d)

1 – 3 (médio)
>3 (alto)

PCR**
CT: colesterol total; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; TGR: triglicérides. *
Valores de referência baseados em ATP III (2001). ** Valores de referência baseados em Ridker and Silvertown (2008).
Letras diferentes nas linhas indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos; p<0.05 (ANOVA seguido
de Tukey).
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Os parâmetros periodontais em cada grupo de estudo podem ser visualizados na tabela
3.

Tabela 3 – Parâmetros clínicos periodontais (média ± desvio-padrão).

Parâmetros periodontais
Grupos

IPV (%)

SS (%)

PS (mm)

NIC (mm)

Grupo 1

15,2 ± 8,9 a

11,7 ± 5,1 a

1,9 ± 0,9 a

1,6 ± 1,2 a

Grupo 2

72,7 ± 20,2 b

61,3 ± 13,2 b

3,1 ± 2,4 b

3,3 ± 1,6 b

Grupo 3

13,3 ± 7,9 a

14,2 ± 7,4 a

1,7 ± 0,6 a

1,6 ± 1,1 a

Grupo 4

68,9 ± 23,0 b

59,1 ± 17,3 b

2,8 ± 2,6 b

3,1 ± 1,7 b

IPV: índice de placa visível; SS: sangramento à sondagem; PS: profundidade de sondagem; NIC:
nível de inserção clínico. Letras diferentes nas colunas indicam diferença estatisticamente
significativa entre os grupos de estudo; p<0.05 (ANOVA seguido de Tukey).
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5 DISCUSSÃO
Nossos resultados mostraram que a presença de periodontite crônica em
indivíduos de peso normal sistemicamente saudável não foi capaz de alterar
significativamente os níveis séricos de colesterol total (CT), lipoproteína de alta
densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e triglicérides (TGR). Nossos
achados estão de acordo com Machado et al. (2005), que também não encontraram
relação significante entre o estado periodontal e os níveis séricos de CT, HDL, LDL e
TGR. Da mesma forma, Banihashemrad et al. (2008) não encontraram relação direta
entre as medidas periodontais e os níveis de CT e TGR.
De acordo com Cutler et al. (1999), uma possível hipótese para o
aumento do envolvimento sistêmico em pacientes periodontais poderia ser devido à uma
exposição crônica ao LPS bacteriano, que promoveria o recrutamento de células de
defesa (especialmente macrófagos) para a secreção de TNF-α e IL-1β, o que poderia
aumentar a lipogênese e a lipólise, levando ao estado de hiperlipidemia. Assim, o
aumento nos níveis lipídicos promoveria alterações na fagocitose e quimiotaxia dos
neutrófilos polimorfonucleares e macrófagos, prejudicando a cicatrização tecidual.
Apesar de nossos achados não terem revelado alterações significantes no
perfil lipídico (CT, HDL, LDL e TGR) em indivíduos de peso normal com periodontite,
alguns estudos sugerem que a hiperlipidemia pode ocorrer em pacientes com
envolvimento periodontal. Katz et al. (2002) e Craig et al. (2003) verificaram uma
associação entre periodontites e níveis elevados de LDL. Moeintaghavi et al. (2005)
também encontraram alterações do CT e TGR relacionados às doenças periodontais,
mostrando que a hiperlipidemia pode estar associada às periodontites em indivíduos
sistemicamente saudáveis. Liu et al. (2010) sugeriram que o HDL esteve
significativamente reduzido em pacientes com periodontite crônica, mas nenhuma
diferença significativa foi encontrada nos níveis de CT, LDL e TGR. Entretanto, ainda
não está claro se a doença periodontal foi capaz de levar a um aumento nos lipídios
séricos ou se a hiperlipidemia é um indicador de risco para a periodontite.
Nossos dados não mostraram qualquer relação direta entre periodontite
crônica e alteração lipídica em pacientes com peso normal; no entanto, os níveis de CT,
LDL e TGR estiveram estatisticamente mais elevados em sujeitos obesos, bem como os
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níveis de HDL mostraram-se reduzidos, independente da presença da periodontite.
Adicionalmente, os níveis mais altos de alguns lipídios foram verificados quando a
obesidade associou-se à periodontite. Em concordância com nossos resultados, Saxlin et
al. (2008) não encontraram uma associação consistente entre os lipídios circulantes e a
infecção periodontal em indivíduos não-obesos, mas uma associação significativa foi
verificada entre elevação de TGR, redução de HDL e infecção periodontal em pacientes
com obesidade. Assim, talvez a hiperlipidemia possa ser um dos mecanismos que
expliquem a relação entre obesidade e periodontite (Saito & Shimazaki, 2007; Ylöstalo
et al., 2008).
Da mesma forma, os níveis mais altos de hs-PCR foram verificados pela
associação de ambas condições inflamatórias crônicas, ou seja, obesidade e
periodontite. As infecções crônicas estão associadas com o aumento de doenças
sistêmicas, que podem ocasionar inflamação persistente e modificações metabólicas
(D’Aiuto et al., 2006). A periodontite pode influenciar os níveis de hs-PCR, sendo que
sua elevação sérica está associada com o aumento do risco às doenças cardiovasculares
(Pejčić et al., 2011), assim como a obesidade e as hiperlipidemias. Baseados nesses
resultados, algumas hipóteses podem ser consideradas: a associação entre obesidade,
periodontite crônica e hiperlipidemia poderia promover uma inflamação sistêmica
sobreposta, aumentando ainda mais o risco às doenças cardiovasculares; a periodontite
crônica isoladamente não altera o perfil lipídico em indivíduos com peso normal, porém
em associação com outras condições crônicas inflamatórias (por exemplo, a obesidade),
a hiperlipidemia pode ser elevada, exacerbando a inflamação sistêmica através do
aumento da hs-PCR. Entretanto, outros estudos são necessários na tentativa de melhor
esclarecer essas associações e para explicar os mecanismos envolvidos na relação entre
hiperlipidemia, obesidade e doença periodontal.
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6 CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que:

1. A periodontite crônica não foi capaz de alterar o perfil lipídico dos indivíduos
avaliados, porém ocasionou aumento significativo nos níveis de proteína Creativa (PCR) no sangue.
2. Os pacientes obesos apresentaram alterações lipídicas e de PCR significativas em
comparação aos indivíduos não-obesos.
3. A obesidade associada à periodontite crônica elevou significativamente os dados de
colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e PCR, em relação ao
grupo de pacientes obesos sem a presença de periodontite, sugerindo que a
associação pode ser ainda mais danosa à perpetuação do estado inflamatório
sistêmico.
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