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RESUMO 

Introdução: a diabetes é um dos principais fatores de risco relacionados à 

progressão da periodontite. Por outro lado, o tratamento periodontal ou a remoção 

de dentes comprometidos pode melhorar o controle glicêmico dos diabéticos. 

Objetivo: comparar por meio de dados de prontuários os níveis de glicemia de jejum 

(GJ) de idosos diabéticos do tipo 2, desdentados totais e dentados e, 

especificamente nestes, avaliar o efeito da doença periodontal sobre o seu controle 

glicêmico. Material e método: idosos diabéticos do tipo 2 totalmente desdentados 

(DESD - n=124), assim como dentados (DENT - n=65), foram selecionados segundo 

as seguintes características: idade igual ou superior a 60 anos, não fumantes e 

utilização de algum hipoglicemiante. Resultado: observou-se diferença (p<0,05) 

para média de GJ entre os grupos DESD (144,9 ± 66,9 mg/dL)  e DENT (120,4 ± 

38,0 mg/dL). Quando o grupo DENT foi subdividido dentre os que apresentavam 

periodontite (DENT-P; GJ=126,7 ± 44,6 mg/dL) ou não (DENT-A; GJ= 117,4 ± 34,2 

mg/dL), foi observada diferença apenas entre os grupos DESD e DENT-A. Também 

foi observado que o grupo DESD demonstrou maior risco para hiperglicemia do que 

o grupo DENT. Para o corte de GJ ≥ 126 mg/dL foi observado Odds ratio - OR =

2,01 (IC 95%=1,08 - 3,73). Para o corte de GJ ≥ 170 mg/dL, OR = 2,47 (IC 

95%=1,07 - 5,76). Conclusão: idosos desdentados diabéticos do tipo 2 possuem um 

risco maior para expressar hiperglicemia do que indivíduos dentados. Nestes, 

entretanto, a presença de doença periodontal parece influenciar o seu controle 

glicêmico. 

Palavras-chave: Doença periodontal. Diabetes do tipo 2. Edentulismo. 



ABSTRACT 

Introduction: Some studies had shown that the periodontal treatment can interfere 

with the glycemic control of diabetes patients. Thus, it can be hypothesized that in 

the absence of a periodontal infection, as in an edentulous or healthy periodontal 

patient, the glycemic control of type 2 diabetes patients can be improved. 

Objectives: The aim of this cross-sectional study was to compare the glycemic 

control of type 2 diabetes edentulous and dentate patients presenting or not 

periodontal diseases. Methods: There were selected type 2 diabetics according to 

the following criteria: they must be non-smokers, aging 60 years or more and being 

under therapy with hypoglycemics. Subjects were assigned to two groups based on 

their respective dental condition: edentulous (DESD, n=124) and dentate (DENT, 

n=65) The glycemic control was analyzed by fasting serum glucose (FSG). Results: 

It was found significant differences (p<0.05*) for mean GJ between groups DESD 

(144,9 ± 66,9 mg/dL) and DENT (120,4 ± 38,0 mg/dL). But when the DENT group 

was divided according to the presence of periodontitis (DENT-P; GJ=126,7 ± 44,6 

mg/dL) or not (DENT-A; GJ= 117,4 ± 34,2 mg/dL), this difference was observed only 

between DESD and DENT-A. It was also observed that DESD group showed higher 

risk to present hyperglycemia when analyzed through two GJ cutoffs: GJ ≥ 126 

mg/dL, Odds ratio (OR) = 2,01 (CI 95%=1,08 - 3,73) and GJ ≥ 170 mg/dL, OR = 2,47 

(CI 95%=1,07 - 5,76). Conclusions:  Edentulous type 2 diabetes patients presented 

higher glycemic levels than dentate ones. But, in these patients, the presence of 

periodontal diseases, along with other non-investigated factors could interfere with 

their glycemic control.   

Key words: Periodontal disease. Diabetes type 2. Edentulism. 
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1 INTRODUÇÃO 

A diabetes e suas complicações constituem um dos mais significativos e 

crescentes problemas crônicos de saúde em todo o mundo. Exemplo recente disso é 

que o número de adultos com diabetes mais do que duplicou em quase três 

décadas. Estima-se que cerca de 350 milhões de adultos convivam com a doença 

atualmente(1). A periodontite já foi descrita como a sexta maior complicação da 

diabetes(2, 3) e muitos estudos estabelecem uma relação direta entre as duas 

entidades(4-7). Estudos demonstraram que a presença da diabetes pode aumentar 

em até três vezes o risco à doença periodontal(8) e que a saúde gengival é pior em 

pacientes diabéticos do tipo 2, quando comparados aos pacientes com apenas 

intolerância à glicose ou indivíduos saudáveis(3, 9).  

O mecanismo pelo qual a hiperglicemia influencia a periodontite opera por 

meio da exacerbação do processo inflamatório e da apoptose celular, afetando 

especificamente os tecidos periodontais(10). A periodontite, por outro lado, também 

afeta o estado metabólico da Diabetes mellitus, onde as bactérias anaeróbias Gram-

negativas da infecção periodontal, possivelmente, influenciam na piora do controle 

glicêmico e no aumento do risco das complicações diabéticas(7, 11, 12). A infecção 

bacteriana promove estímulo à produção de mediadores inflamatórios como o fator 

de necrose tumoral (TNF- α), interleucina-1 (IL-1) e interleucina-6 (IL-6), onde o 

TNF-α interfere no metabolismo de lipídios, enquanto IL-1 e IL-6 antagonizam 

indiretamente a ação da insulina, justificando a manutenção da hiperglicemia(2, 13). 

Esta característica sugere que o controle da infecção periodontal pode reverter ou 

estabilizar este quadro, sendo benéfico para diabéticos acometidos por periodontite. 

Ensaios clínicos controlados que avaliaram o efeito do tratamento 

periodontal sobre o controle glicêmico de diabéticos do tipo 2 relataram melhoras 

significativas nos níveis de hemoglobina glicada(7, 14-17), sugerindo que, uma vez 

tratados, as pessoas com periodontite e diabetes podem ter seu controle glicêmico 

melhorado. Em dentes com prognóstico duvidoso, a inflamação periodontal residual 

pode permanecer após a terapia periodontal e progredir. As extrações de tais dentes 

podem ser sugeridas como alternativa terapêutica, possibilitando a eliminação total e 

a longo prazo das infecções dentárias em potencial(18-22). Em um estudo de coorte 

realizado por Taylor et al.(23), a extração dentária de toda a arcada de dentes 

comprometidos periodontalmente foi relacionada a uma significativa redução de 
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marcadores sistêmicos da inflamação. A redução destes marcadores também foi 

relatada em outros estudos prospectivos(24, 25), nos quais extrações dentárias foram 

descritas como intervenção terapêutica para a eliminação da periodontite. Khader et 

al.(19), em um estudo com pacientes diabéticos do tipo 2 e com periodontite 

avançada que necessitavam da extração de todos os dentes afetados, 

demonstraram em seus resultados redução média significativamente maior nos 

níveis de hemoglobina glicada, após três meses, no grupo de pacientes que recebeu 

tratamento. 

Desse modo, pelo exposto, pode-se sugerir que haverá melhor controle 

glicêmico em diabéticos do tipo 2 desdentados totais, uma vez que não exibem 

dentes que poderiam conter periodontite.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Seleção dos Estudos 

Para a seleção dos artigos utilizados nesta revisão, foi realizada uma 

busca na base bibliográfica PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), usando os 

seguintes descritores: “doença periodontal”, “Diabetes mellitus tipo 2”, “marcadores 

inflamatórios”, “controle glicêmico” e “extração dentária”, devidamente traduzidos 

para a língua inglesa. Os descritores foram utilizados isoladamente ou em 

combinações. Uma pesquisa completa empregando os termos citados anteriormente 

também foi realizada por meio do sistema de pesquisa do endereço eletrônico dos 

seguintes periódicos: Journal of Dental Research, Journal of Periodontology, Journal 

of Clinical Periodontology e Journal of Periodontal Research.  

2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 Com origem na obtenção dos dados da pesquisa bibliográfica, o autor 

avaliou se eles perfaziam os critérios de inclusão no estudo: publicações na língua 

inglesa, de estudos clínicos de intervenção em humanos, que utilizaram alguma 

forma de tratamento periodontal, principalmente exodontias, e avaliaram o seu efeito 

sobre o controle glicêmico, mediadores inflamatórios e células sanguíneas, 

estritamente, de pacientes diabéticos do tipo 2. Nesta busca inicial foram 

encontrados 10 estudos relevantes. Em caso de dúvida, orientador e autor decidiam 

se o artigo deveria ou não ser incluído na revisão. 

Cinco estudos perfizeram as características exigidas e foram 

considerados válidos para a realização desta revisão (Stewart et al., 2001, Fokkema 

et al. 2003, Vuletic et al., 2008, Taylor et al., 2006 e Khader et al., 2010)(15, 19, 23-25). 

Os cinco artigos considerados não válidos foram excluídos por uma das seguintes 

razões: ausência de exodontias como parte do tratamento, avaliação apenas de 

diabéticos do tipo 1; estudos transversais ou que não relataram nenhuma forma de 

tratamento periodontal. Os dados referentes às características dos estudos estão 

dispostos na Tabela 1.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Tabela 1 – Características dos estudos quanto a amostra, tratamento executado e resultados obtidos. 

AUTOR 
(ano e local) 

AMOSTRA 
T - Teste 

C - Controle 
(idade- média ou 

variação) 

CONDIÇÃO 
PERIODONTAL 

(critérios) 
TEMPO DE 

OBSERVAÇÃO 
TIPO DE 
ESTUDO EXAMES TRATAMENTO EFEITO DO TRATAMENTO 

Stewart et al. 
(2001, Estados 

Unidos) 

T – 36 
(62,4) 
C – 36 
(67,3) 

Periodontite do 
adulto# 10 meses 

Controlado 
(Grupo 

Controle – 
dados de 

prontuários) 

HbA1c 
Grupo-teste: exodontias e 
RAR. Grupo-controle: não 

recebeu tratamento 

Redução de HbA1c nos dois 
grupos. A redução no grupo tratado 
(17,1%) foi significativamente maior 

do que no controle (6,7%) 

Fokkema et al. 
(2003, Holanda) 

T - 1 paciente 
(43) 

Periodontite 
generalizada 

terminal 
(26 dentes)#

32 meses Coorte 
longitudinal 

IL-1β, IL-6, IL-8, IL-
10, TNF-α, IL-12, 

PGE2, MCP-1, 
MDC, MIP-1α, 

MPI-1β e RANTES 

Exodontia de todos os dentes 

Diminuição do número total de 
neutrófilos e células brancas no 

sangue periférico. Diminuição das 
concentrações de IL-8 e MCP-1 ao 
longo do tempo. Sem alterações 

nas demais citocinas. 

Taylor et al. 
(2006, Noruega) 

T – 67 
(57 ± 11,4) 

Periodontite 
avançada

(Pelo menos 2 
dentes com PS 

≥ 6mm) 

3 meses Coorte 
longitudinal 

Firbinogênio,CRP, 
TPA, PAI-1 Exodontia de todos os dentes 

Redução significativa dos níveis 
de CRP, PAI-1 e fibrinogênio. 
Diminuição da contagem de 
células brancas e plaquetas. 

Vuletic et al. 
(2008, Noruega) 

T - 66 pacientes 
(57 ± 11) 

Periodontite 
avançada 

(Taylor, 2006) 
3 meses Coorte 

longitudinal SAA e PLTP Exodontia de todos os dentes 
Redução significativa dos níveis de 

SAA. Não houve alteração dos 
níveis de PLTP. 

Khader et al. 
(2010, Jordânia) 

T – 26 
(57,1) 
C – 24 
(55,6) 

Periodontite 
avançada 

(PS ≥ 8mm, 
Perda óssea de 
75%, Mobilidade 

grau III) 

3 e 6 meses Controlado 
randomizado HbA1c e FBG 

Grupo-tratamento: exodontia 
de todos os dentes 

Grupo-controle: instrução de 
higiene oral. 

Redução significativa nos níveis de 
HbA1c, após 3 meses, no grupo-
tratamento (de 8,6% a 7,4%) do 
que no grupo-controle de 7,7% a 
7,5%). FBG padrão de redução 

similar ao HbA1c. 

Legenda: CRP – Proteína C reativa 
TPA – Antígeno ativador do plasminogênio 
tecidual 
PAI-1 – Inibidor do ativador de plasminogênio 1 
SAA – Proteína amiloide sérica A 
PLTP- Proteína de transferêcia de fosfolipídios 
FBG- glicemia de jejum 
RAR - descontaminação subgengival através 
de raspagem e alisamento radicular 

TNF-α – Fator de necrose tumoral – alfa 
IL-12 – Interleucina 12 
PGE2 – Prostraglandina E2

MCP-1-  Proteína quimioatraente de macrófagos - 1 
MDC – Quimiocina deriva de monócitos 
MIP-1α – Proteína inflamatória de macrófagos -1 alfa 
MIP-1β – Proteína inflamatória de macrófagos - 1 beta 
RANTES - regulação da ativação normal da célula T expressa e secretada 

PS - profundidade de sondagem 
HbA1c- hemoglobina glicada 
IL1-β – Interleucina 1- beta 
IL-6 – Interleucina 6 
IL-8 – Interleucina 8 
IL-10 – Interleucina 10 
# sem critérios definidos pelos 
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2.3 Análise Crítica 

 

Atualmente, as doenças crônicas são as principais causas de mortalidade 

e incapacidade no mundo todo. A taxa de crescimento dessas condições está 

acelerando e avançando em todas as regiões do Planeta e permeiam todas as 

classes socioeconômicas(26). De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as doenças crônicas são responsáveis por cerca de 40% do total de todas 

as enfermidades, um número que deve chegar a 60% até 2020(27).  

Diabetes mellitus do tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e doença 

pulmonar crônica obstrutiva estão entre as principais patologias crônicas que afetam 

a população mundial. Essas condições relacionam-se por meio de fatores de risco 

biológicos e comportamentais(28, 29). Os fatores de risco comportamentais incluem 

dieta pobre em nutrientes, sedentarismo, tabagismo e o uso excessivo de álcool, e 

são responsáveis por cerca de 80% de doenças cardíacas coronarianas e 

cerebrovasculares. Dentre os principais fatores biológicos, há o aumento da pressão 

arterial e acréscimo de peso seguido de obesidade, hiperglicemia e 

hiperlipidemia(30).  

A hiperglicemia e a diabetes são causas importantes de mortalidade e 

morbidade, tanto por via de sequelas clínicas diretas, como por intermédio do 

aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e renais(31). Com o excesso 

de peso e obesidade crescentes, aumenta a preocupação acerca de uma epidemia 

global de diabetes, com efeitos nocivos sobre a expectativa de vida das pessoas e 

sobre os custos de manutenção da saúde(32). O número de adultos com diabetes 

mais do que duplicou em menos de três décadas e estima-se que cerca de 350 

milhões de adultos convivam com a doença atualmente(33).  

A periodontite, juntamente com a cárie dentária, são as mais importantes 

doenças orais crônicas, sendo altamente prevalentes em todo o mundo(34). Elas são 

as principais causas de perda de dentes, afetando diretamente a qualidade de vida 

das pessoas, promovendo redução da capacidade funcional mastigatória, diminuição 

da autoestima e dificultando as relações sociais. A experiência de periodontite grave 

ao longo da vida, por exemplo, pode-se manifestar na perda completa dos dentes 

naturais, particularmente na velhice(35). 
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Das associações observadas entre o estado de saúde bucal e as 

principais doenças sistêmicas crônicas, a relação entre periodontite e Diabetes 

mellitus é a mais consistente e amplamente demonstrada na literatura(7, 13, 14, 36). 

Estudos demonstraram que a presença da diabetes pode aumentar em até três 

vezes o risco da doença periodontal(37) e que a saúde gengival é pior em pacientes 

diabéticos do tipo 2 quando comparados aos pacientes com apenas intolerância à 

glicose ou pessoas saudáveis(3, 9). Em seus trabalhos de revisão, Taylor et al. (7, 38) 

concluiram que não só houve maior prevalência de sintomas periodontais em 

pacientes com Diabetes mellitus, mas também a progressão da doença periodontal 

foi mais agressiva ou rápida. Em um estudo de Tsai et al., realizado na população 

estadunidense participante do Third National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES III), pacientes com pobre controle da diabetes do tipo 2 tiveram 

significativamente maior prevalência de periodontite (Odds ratio = 2,90) do que 

aqueles sem diabetes(8). 

Ensaios clínicos controlados que avaliaram o efeito do tratamento 

periodontal sobre o controle glicêmico de diabéticos do tipo 2 relataram melhoras 

significativas nos níveis de hemoglobina glicada(7, 14-16, 39), sugerindo que, uma vez 

tratadas, as pessoas com periodontite e diabetes podem ter seu controle glicêmico 

melhorado. Em dentes com prognóstico duvidoso, a inflamação periodontal residual 

pode permanecer após a terapia periodontal e progredir. As extrações de tais 

dentes, então, poderiam ser sugeridas como alternativa terapêutica, possibilitando a 

eliminação total e em longo prazo das infecções dentárias em potencial(18-22). Dessa 

maneira, esta revisão teve como objetivo descrever e analisar criticamente estudos 

que verificam o efeito do tratamento periodontal, tendo exodontias como terapia, 

sobre os níveis glicêmicos e de marcadores inflamatórios sanguíneos em indivíduos 

diagnosticados com periodontite, sendo o objetivo da terapia periodontal eliminar a 

infecção, resultando no fim do processo inflamatório e na cicatrização dos tecidos 

periodontais.  

Dos estudos avaliados na revisão, quatro (Fokkema et al. 2003, Taylor et 

al., 2006, Vuletic et al., 2008 e Khader et al., 2010)(19, 23-25) utilizam a exodontia de 

todos os dentes da arcada como terapia final, uma vez que tais dentes foram 

avaliados como inviáveis para o tratamento periodontal. Estudo de Fokkema et al.(24) 

avaliou apenas um paciente, no qual seus 26 dentes foram indicados para extração. 
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Os períodos de avaliação aconteceram em 0, 3, 6, 9, 20 e 32 meses. Como 

resultado, observou-se a diminuição do número total de células brancas sanguíneas 

e do total de neutrófilos após os três primeiros meses. Esses números depois 

permaneceram estáveis ou aumentaram ligeiramente. Observou-se, ainda, que não 

houve alteração na contagem de eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos e que 

também não ocorreram mudanças na produção de citocinas inflamatórias, como a 

prostraglandina E2 (PGE2). Houve, entretanto, diminuição da concentração da 

quimiocina interleucina-8 (IL-8) ao longo do tempo e também queda consistente dos 

níveis da proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) com o controle da infecção; 

lembrando sempre que este estudo baseou-se na análise de apenas um paciente, 

portanto, não se sabe se pacientes com características semelhantes teriam o 

mesmo tipo de resultado. Desse modo, pesquisas adicionais são necessárias para 

avaliar a capacidade de resposta de monócitos do sangue periférico e as possíveis 

consequências sistêmicas desse fato em pacientes com periodontite. 

Também estudando níveis de marcadores inflamatórios na corrente 

sanguínea, Vuletic et al.(25) avaliaram se o tratamento da doença periodontal 

avançada, por meio de extrações, afetaria os níveis plasmáticos da proteína 

amilóide sérica A (SAA), positivamente relacionada com o desenvolvimento de 

aterosclerose(40). Foram avaliados 66 pacientes acima dos 40 anos, sendo excluídos 

aqueles com comprometimento sistêmico ou sinais/sintomas de inflamação 

sistêmica ativa ou infecção. O acompanhamento ocorreu até três meses após as 

exodontias. Na análise dos dados, concluiu-se que a intervenção terapêutica que 

remove as fontes de infecção reduz significativamente os níveis de SAA e, 

consequentemente, diminuiu o risco de doença cardiovascular.   

Com o objetivo de estudar a relação entre a periodontite e os indicadores 

de risco cardiovasculares trombóticos e inflamatórios, Taylor et al.(23) avaliaram 67 

pacientes com periodontite avançada, necessitando de exodontia de todos os 

dentes. As amostras de sangue foram tomadas em uma a duas semanas após 

tratamento inicial (ainda com periodontite presente) e 12 semanas depois da 

extração de todos os dentes. Seus resultados indicaram que a eliminação da 

periodontite avançada, mediante as exodontias, reduz as concentrações desses 

indicadores. Notou-se, também, que a magnitude das mudanças foram maiores em 
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não fumantes, com reduções significativas dos níveis de proteína C reativa e da 

contagem de células brancas, neutrófilos, linfócitos e plaquetas, o que não ocorreu 

nos fumantes. 

Resultado oposto foi o obtido pelos pesquisadores Hujoel et al.(22), que 

realizaram um estudo com o objetivo de  determinar se desdentados têm menor 

risco de desenvolver doenças cardiovasculares ao longo do tempo, quando 

comparados com pessoas com periodontite. O acompanhamento de 17 anos, em 

que foram registrados 1238 eventos coronarianos (538 fatais) concluiu que a 

eliminação das infecções dentárias crônicas não levou a uma diminuição do risco de 

ocorrência de doenças cardiovasculares (Odds ratio = 1,02). As descobertas deste 

estudo são consistentes com a hipótese de que a presença de periodontite pode 

ocorrer coincidentemente, mas não causa aumento do risco cardiovascular. 

Infecções dentárias, como a periodontite, são conhecidas por serem fortemente 

associadas a fatores que também elevam o risco cardiovascular, como o tabagismo. 

Como o tratamento da periodontite não afeta necessariamente esses fatores de 

risco subjacentes, a eliminação das infecções dentárias podem não reduzir o risco 

cardiovascular(22). A análise dos dados do estudo também revelam que desdentados 

têm mais Diabetes mellitus, com diferença estatisticamente significativa entre grupos 

(dentados com periodontite/desdentados), dado corroborado por Medina-Solis et 

al.(41), que, ao estudarem a prevalência de fatores de risco associada ao 

edentulismo, encontraram relação positiva com a Diabetes mellitus (Odds ratio = 

1,82). 

Dos trabalhos aqui avaliados, apenas o de Khader et al.(19) investiga os 

efeitos da exodontia de toda arcada sobre o controle glicêmico de pacientes 

diabéticos do tipo 2. Foram tomados os valores dos exames de hemoglobina glicada 

(HbA1c) e glicemia de jejum nos tempos 0, 3 e 6 meses. Ao todo, foram tratados 50 

pacientes com Diabetes mellitus do tipo 2 e periodontite avançada, necessitando da 

exodontia completa. Seus resultados mostraram redução média significativamente 

maior nos níveis de hemoglobina glicada, após três meses, no grupo-tratamento (de 

8,6% para 7,4% - redução de 1,23%, após ajustes) do que a média de redução no 

grupo-controle (de 7,7% para 7,5% - redução de 0,28%, após ajustes), que 

permaneceram com dentes periodontalmente comprometidos. Os resultados dos 

exames da glicemia de jejum tiveram padrão semelhante ao HbA1c. É importante 
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salientar que a HbA1c é formada por uma ligação irreversível da hemoglobina com 

uma proteína que se mantém estável por 30 a 90 dias, sendo o teste de HbA1c uma 

medida precisa usada para avaliar as condições glicêmicas em relação ao mesmo 

período.  

Vale ressaltar que a exodontia total é um tratamento severo e não é 

adequado para a maioria dos pacientes. As extrações, portanto, são adjuvantes do 

tratamento periodontal. Stewart et al.(15) avaliaram os efeitos do tratamento da 

periodontite sobre o controle glicêmico de pacientes diabéticos do tipo 2. O 

tratamento foi feito por meio de raspagens e da exodontia dos dentes com perda de 

osso alveolar excessiva e lesões periapicais (mas que também eram acometidos por 

periodontite moderada/severa). Os valores de hemoglobina glicada foram tomados 

antes da terapia e reavaliados 18 meses após. Seus resultados mostraram que o 

nível de HbA1c, no grupo-teste, diminuiu de 9,5 para 7,6 (queda de 17,1%) e, no 

grupo-controle (sem tratamento), os valores variaram de 8,5 para 7,7 (queda de 

6,7%). 

Como se vê, os estudos longitudinais em humanos a respeito do impacto 

das exodontias, como parte do tratamento periodontal, sobre mediadores 

inflamatórios, quantidade de células circulantes no sangue e no controle glicêmico 

são poucos e recentes, apresentando amostras relativamente pequenas. Tornam-se, 

então, necessários mais estudos com amostras maiores e metodologia padronizada 

para que se possa avaliar com maior confiabilidade esses efeitos. 

De acordo com os estudos relatados nessa revisão, pode-se concluir que 

exodontias são coadjuvantes no tratamento periodontal. A extração de dentes com 

prognóstico duvidoso pode eliminar a infecção periodontal residual, evitando seu 

progresso e diminui a quantidade de células brancas circulantes na corrente 

sanguínea, assim como a concentração de importantes mediadores inflamatórios da 

corrente sanguínea. Assim, podem ajudar no controle glicêmico de pessoas com 

Diabetes mellitus do tipo 2. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo transversal teve o objetivo de comparar, por meio de análise 

clínica e de dados de prontuários, os níveis glicêmicos de pacientes idosos 

diabéticos do tipo 2, dentados e desdentados totais; e, ainda, avaliar o possível 

efeito da presença de doença periodontal sobre o controle glicêmico dos dentados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo transversal, a amostra foi composta por 189 diabéticos do 

tipo 2, sendo 124 desdentados totais e 65 dentados. Foram incluídos no 

experimento os diabéticos do tipo 2, controlados ou não, e residentes da sede do 

Município de Sobral-Ceará. Deveriam apresentar idade igual ou superior a 60 anos, 

usar algum tipo de hipoglicemiante oral e estar cadastrados no Sistema de 

Informação da Atenção Básica do Ministério da Saúde (SIAB), característica esta 

que atesta o diagnóstico médico da doença. Somente aqueles com os resultados de 

glicemia de jejum registrados no prontuário familiar das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) foram incluídos. No caso dos dentados, deveriam apresentar, pelo menos, 

seis dentes na arcada. 

Os dados foram coletados por dois examinadores calibrados, que 

visitaram as 17 Unidades Básicas de Saúde (USB) do Município e verificaram nos 

prontuários de cada sujeito da pesquisa os níveis de glicemia de jejum obtido pelo 

exame mais recente realizado. Os indivíduos dentados foram convidados a realizar 

exame clínico, feito por um periodontista, como descrito a seguir. 

4.1 Procedimentos Clínicos 

O exame clínico periodontal dos dentados foi realizado em todos os 

dentes presentes, exceto terceiros molares. Neste estudo, para efeito de 

comparação com os níveis glicêmicos, foi avaliado o parâmetro Profundidade de 

Sondagem (PS) – valor obtido, em milímetros, a partir da margem gengival até o 

fundo do sítio periodontal. 

O exame foi realizado por um examinador, previamente calibrado, com a 

utilização da sonda periodontal PCP-UNC 15 (Trinity Indústria e Comércio Ltda., São 

Paulo – SP), em seis sítios por dente (mesiovestibular, vestibular, distovestibular, 

mesiolingual, lingual e distolingual). Para a PS foi obtido um Coeficiente de 

Correlação Intraclasse de 0,93. 

Foram definidos como portadores de periodontite aqueles que 

apresentaram, pelo menos, um sítio periodontal com profundidade de sondagem 

igual ou superior a 6 mm(42, 43).  
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O protocolo de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA (Protocolo: 803/09) e da 

Universidade Federal do Ceará (70/07), atendendo à Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

4.2 Procedimentos Laboratoriais 

Os dados da glicemia de jejum (GJ) foram colhidos de prontuários. Os 

exames foram realizados no Laboratório Regional de Sobral, Ceará. Foram 

utilizados kits específicos (Labtest Diagnóstica S/A) para o método hexoquinase em 

um espectrofotômetro semiautomático. 

4.3 Análise Estatística 

Os dados clínicos médios referentes à idade e glicemia de jejum de cada 

grupo - dentados (DENT) ou desdentados (DESD) - foram submetidos ao Teste de 

Normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação desses dados entre os 

grupos, foram utilizados o teste t de Student ou o teste de Mann-Whitney, quando os 

dados expressarem normalidade ou não, respectivamente.  

Da mesma forma, quando comparados mais de dois grupos, foi utilizado o 

teste ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis. Estas comparações foram realizadas 

quando o grupo de dentados (DENT) foi subcategorizado quanto à presença ou 

ausência de doença periodontal e assim comparado com os indivíduos desdentados. 

Para avaliar a relação entre perda dentária ou presença de periodontite e 

níveis glicêmicos a partir de dados apresentados de forma ordinal ou categórica, foi 

utilizado o teste de Odds ratio. Em todos os procedimentos foi adotado um nível de 

significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

Os dados referentes a idade, gênero, glicemia de jejum e características 

clínicas dos sujeitos avaliados estão na Tabela 2. 

Tabela 2 - Caracterização da amostra. 

* p<0,05

Quando confrontamos as médias de idade entre os dois grupos, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes (p<0,05), sendo os valores 

maiores no grupo DESD. Também foram observados maiores valores de GJ para o 

grupo DESD em comparação com o grupo DENT (p<0,05). Este parâmetro também 

foi avaliado em dois pontos de corte distintos para análise de Odds ratio: GJ ≥ 126 

mg/dL e GJ ≥170 mg/dL, a partir da proporção dos que exibiam estes níveis (Gráfico 

1). 

Gráfico 1 – Proporção de indivíduos nos diferentes grupos quanto ao nível glicêmico. 
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Estes são valores de referência que classificam as pessoas quanto ao 

descontrole e ao elevado descontrole glicêmico, respectivamente(12). Para o corte de 

GJ ≥ 126 mg/dL foi observado Odds ratio de 2,01 (intervalo de confiança: 1,08 - 

3,73), significando que os diabéticos do tipo 2 desdentados expressam maior chance 

de indicar descontrole glicêmico do que os dentados. Para o corte de GJ ≥ 170 

mg/dL, este valor foi de 2,47 (intervalo de confiança: 1,07 - 5,76), ou seja, esta 

chance foi ainda maior dentre aqueles com elevado descontrole glicêmico. 

No exame clínico realizado no grupo dos dentados, identificamos a 

presença de periodontite (PS ≥ 6 mm) em 32,3% do total do grupo. O Gráfico 2 

apresenta os valores médios de glicemia em jejum dos indivíduos, sendo que o 

grupo DENT foi subcategorizado quanto presença (DENT-P) ou ausência de 

periodontite (DENT-A). Foi encontrada diferença estatística (p<0,05) quando se 

comparou o grupo DESD com o grupo DENT-A. Isto não foi, porém, observado 

quando comparados os grupos DESD e DENT-P, sugerindo que a presença de 

periodontite pode interferir com o controle glicêmico de diabéticos do tipo 2 

dentados. 

 

Gráfico 2 – Valores médios de glicemia de jejum (em mg/dL) do grupo de 
desdentados (DESD) e dos dentados, subdivididos quanto à presença (DENT – P) 
ou ausência de doença periodontal (DENT – A). 
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo foi realizado partindo do princípio de que o tratamento 

periodontal pode contribuir para melhorar o controle da glicemia de idosos 

portadores de diabetes do tipo 2. Hipoteticamente, os diabéticos desdentados totais 

teriam melhor controle glicêmico, uma vez que não possuem dentes que poderiam 

apresentar periodontite. Um aspecto importante na amostra deste ensaio, composta 

por 189 idosos, foi a uniformização das suas características: todos eram atendidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), possuíam diagnóstico da diabetes confirmado 

e realizavam tratamento para o controle da doença por meio do uso de algum tipo de 

hipoglicemiante. Além disso, são residentes da área urbana da mesma cidade, o que 

leva a supor que compartilham hábitos de alimentação, moradia e qualidade de vida 

em geral. Outra característica importante é o fato de todos serem não fumantes. O 

hábito de fumar é, ao mesmo tempo, um fator de risco e um complicador da diabetes 

e da doença periodontal(44, 45). Uma vez que a amostra foi constituída por não 

fumantes, é possível inferir que este fator não interferiu na origem e no curso das 

duas doenças, o que é recomendável quando se avaliam a relação de doenças 

sistêmicas e seus fatores de risco(46). A idade média dos desdentados de nossa 

amostra foi de 71,0 anos, enquanto dos dentados foi de 67,2 anos. A escolha dessa 

faixa de idade relaciona-se a maior perda dentária em idosos(47, 48). Uma avaliação 

de 3794 pessoas que participaram do Third National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES III), mostrou que 36% delas eram de desdentados e 

tinham como características o fato de serem em sua maioria idosos, mulheres, e 

com baixo nível socioeconômico(49). Hugo et al.(50) descobriram que a perda dentária 

parcial e o edentulismo estão associados com maior idade, mas também com o 

gênero feminino. Nos EUA, por exemplo, a taxa de mulheres edêntulas é cerca de 

3% maior do que a dos homens(51). Dados recentes de um estudo brasileiro, 

entretanto, que procurou determinar a incidência de perda dentária e de seus 

preditores numa população de idosos, associaram maior taxa de desdentados ao 

gênero masculino(52).  

Relacionando edentulismo e Diabetes mellitus tipo 2, notou-se que os 

estudos existentes na literatura são escassos. Um desses foi realizado no México, 

com aproximadamente 14 mil pessoas. Os pacientes desdentados tiveram 1,82 vez 
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maior risco para a diabetes do que os pacientes dentados(41). Adicionalmente, um 

estudo transversal com 370 indivíduos revelou que pacientes idosos desdentados 

têm 4,06 vezes mais risco de desenvolver Diabetes mellitus do tipo 2, do que 

aqueles com dentição completa ou parcial(53). Interessantes também são os 

resultados encontrados por Mapaumé et al.(54), que observaram uma interação 

significativa com o gênero do paciente, em que as desdentadas tinham maior 

probabilidade de serem diagnosticadas com diabetes do que sem tal doença, 

enquanto os homens tiveram o comportamento inverso. Todos esses resultados 

estão em concordância com os achados deste experimento, pois foi observado que 

o grupo DESD (144,9 mg/dL) apontou um risco maior para apresentar hiperglicemia 

do que o grupo DENT (120,4 mg/dL). Esse maior risco de hiperglicemia dos 

desdentados foi confirmado quando estratificamos os valores de glicemia de jejum 

em 126 ≤ GJ < 170 mg/dL e GJ ≥ 170 mg/dL, por via da qual se pôde observar que 

os desdentados eram maioria nos dois grupos, ressaltando que 25% dos 

desdentados exibiram glicemia de jejum ≥ 170 mg/dL (OR = 2,47). 

Uma das explicações para a maior taxa de glicemia em desdentados 

pode estar relacionada com a mudança dos hábitos alimentares que eles 

experimentam. Existem evidências na literatura demonstrando que o edentulismo 

está associado com má alimentação, levando, consequentemente, à deficiência 

nutricional(49, 55-60). Embora a maioria dos estudos não tenham estabelecido uma 

relação direta de causa e efeito, os resultados de Sheiham et al.(59),  Allen e 

McMillan(61), e Hutton et al.(62) sugerem que a perda de dentes pode causar 

mudanças na dieta. Os edêntulos mudam hábitos alimentares, experimentando 

maior dificuldade em comer alimentos comuns quando comparados com pessoas 

dentadas(55). Alimentos mais duros, como frutas, vegetais e carnes, que tipicamente 

são maiores fontes de vitaminas, minerais e proteínas, são considerados como 

muito difíceis ou quase impossíveis para mastigar. Consequentemente, desenvolve-

se uma tendência ao consumo de alimentos processados(62). Segundo Greksa et 

al.,(63) Krall et al.(64) e Johansson et al.(65) estes últimos são alimentos caracterizados 

por terem mais elevado teor de gordura e colesterol e também pela ausência de 

vitaminas e minerais. Apesar de não haver dados que corroborem a alegação de 

que a nutrição comprometida de pessoas edêntulas leva a condições de saúde 

adversas, sabe-se que as deficiências nutricionais estão associadas a uma 
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variedade de doenças(62). O aumento da ingestão de gordura e colesterol é 

associado com a obesidade e Diabetes mellitus, predispondo o paciente a uma série 

de condições cardíacas, incluindo a aterosclerose, doença cardíaca, AVC e 

hipertensão.(66) 
Ao avaliar diabéticos do tipo 2, Stewart et al.(15) realizaram exodontias em 

unidades comprometidas periodontalmente como parte da terapia. Durante nove 

meses de observação, seus resultados apontaram uma melhora de 6,7% nos níveis 

glicêmicos no grupo-controle, enquanto no grupo-tratamento a melhora foi de 17,1%, 

uma diferença estatisticamente significante quando da comparação entre grupos. 

Com base nesses achados, sugere-se que, uma vez extinta a fonte de infecção, no 

caso, os dentes, o controle glicêmico dos pacientes desdentados seria melhor 

quando comparados com dentados. Como já discutido, entretanto, isso não foi 

observado neste estudo, uma vez que os desdentados exibiram maior glicemia de 

jejum do que os dentados. Ao contrário do estudo retrocitado, porém, um ensaio 

clínico no qual se pôde avaliar o efeito da intervenção realizada, este experimento 

caracteriza-se como avaliação transversal, onde associações são observadas com 

origem na história prévia dos indivíduos. Uma vez não sendo acompanhados 

longitudinalmente, outros fatores também relacionados a diabetes, que não a 

periodontite, podem ter influência sobre a glicemia. 

Taylor et. al.(23) avaliaram a redução dos níveis de indicadores de risco 

hemostáticos após extração de todos os dentes e não encontraram mudanças 

significantes em relação aos níveis de hemoglobina glicada e glicose sanguínea em 

pacientes após todas as extrações. Em um estudo transversal, Abrao et al. (67), 

investigando a relação entre ulcerações neuropáticas e doença periodontal, não 

encontraram diferenças significativas entre o controle glicêmico de pacientes 

diabéticos do tipo 2, com e sem doença periodontal, e pacientes edêntulos. Tais 

investigações também estão de acordo com os resultados deste estudo, quanto à 

inexistência de relação entre ausência de dentes e melhora do perfil glicêmico. 

Dessa forma, não foi possível estabelecer relação entre perda dentária e melhor 

controle metabólico do diabetes, uma vez que os dados encontrados remetem ao 

oposto, já que se verificaram maiores valores glicêmicos nos desdentados. Os 

achados deste ensaio, poém, não permitem estabelecer relação absoluta entre 

maiores valores glicêmicos e ausência dentária, visto que os indivíduos foram 



25 
 

avaliados em um só ponto de tempo. Além disso, não se participou das extrações 

dentárias e nem os pacientes foram acompanhamos, apenas se avaliou o perfil dos 

indivíduos após remoção de todos os dentes. Como proposta de seguimento, 

sugerimos avaliações longitudinais, com o controle dos fatores envolvidos na 

alteração metabólica do diabetes, para que possa estabelecer conclusões fiéis 

quanto à relação entre ambos, glicemia e ausência dentária.  

Ao se avaliar o grupo DENT, encontrou-se uma proporção de 32,3% de 

pessoas com doença periodontal, o que confirma os resultados de outros estudos 

que descreveram a maior susceptibilidade de desenvolvimento de doença 

periodontal naqueles com Diabetes mellitus(4, 68-71).  A maior severidade da doença 

periodontal nos diabéticos é explicada pelo crescente acúmulo de produtos finais de 

glicosilação avançada (AGEs) no plasma e nos tecidos(12). Os AGEs são conhecidos 

por estimular macrófagos a expressar citocinas, tais como IL-1 e TNF- α(12, 72), 

atuando, portanto, efetivamente na patogênese da doença periodontal(12). Desse 

modo, a infecção periodontal demonstra efeitos mais deletérios para os dentes, e 

suas estruturas associadas, naqueles com controle glicêmico inadequado(7, 68, 73-76).  

Como já citado, a idade média dos desdentados foi de 71,0 anos, 

enquanto dos dentados foi de 67,2 anos. Esta diferença de idade também pode ter 

sido um fator responsável pelos maiores valores glicêmicos do primeiro grupo. Uma 

hipótese que pode ser levantada é a de que, provavelmente, estes indivíduos 

também possuem diagnóstico da doença há mais tempo. Quanto maior o tempo de 

diagnóstico da diabetes do tipo 2 maior pode ser sua repercussão(77). Assim, eles 

podem ter tido mais complicações. Dentre várias, uma delas pode ter sido a perda 

de dentes. A causa desta perda, entretanto, não foi avaliada neste estudo. Também 

já foi demonstrado que, em idosos, o controle glicêmico elevado pode ser mais difícil 

de ser controlado, uma vez que eles expressam maior resistência a insulina(78). 

Desse modo, mesmo com o uso de hipoglicemiantes, níveis maiores de glicemia 

podem ser observados. 

Outra hipótese é a de que diabéticos do tipo 2, que pouco cuidam de sua 

saúde geral, tendem, também, a ser mais negligentes com sua saúde oral, indicando 

maiores complicações da diabetes(79, 80). Isto foi evidenciado quando se observou 

que os desdentados possuem maiores níveis glicêmicos do que os dentados sem 

doença periodontal. Ainda, aqueles que trazem doença periodontal, também 
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relacionada aos cuidados de higiene bucal, exprimem valores de glicemia de jejum 

intermediários ao dos dois grupos retrocitados, porém sem apontar diferenças 

estatísticas entre ambos. A relação contrária também pode ser verdadeira. As 

pessoas também podem ser mais descuidadas na sua relação com o controle da 

diabetes, assim como foram com os seus dentes; haja vista que o risco dos 

desdentados para mostrar hiperglicemia é maior, principalmente quando observado 

o grupo com elevado descontrole glicêmico (OR=2,47). 
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7 CONCLUSÃO 

Como conclusões, tem-se que idosos desdentados que registram 

diabetes do tipo 2 possuem um risco maior para hiperglicemia do que os dentados.  

Nos dentados, porém, a presença de doença periodontal parece exercer 

influência sobre o seu controle metabólico. 
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