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RESUMO 

 

 

A questão norteadora da pesquisa foi: Qual a condição periodontal de crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1? O diabetes é um grave problema de saúde pública, 

com elevada prevalência e potencial de morbidade e mortalidade, que promove danos em 

vários órgãos e na cavidade bucal. Inclusive, a periodontite é considerada a sexta complicação 

clássica do diabetes. Por isso, objetivou-se verificar a condição periodontal dessa população e 

avaliar a sua associação com parâmetros clínicos do diabetes, fatores socioeconômico-

demográficos e relacionados à saúde bucal. Pesquisaram-se 132 crianças e adolescentes com 

diabetes tipo 1, de ambos os sexos, idades entre 6 e 19 anos, atendidos em três hospitais da 

rede pública da cidade do Recife, entre maio e novembro de 2010. As variáveis foram 

coletadas através de entrevista com pais, responsáveis ou pacientes e de exame clínico bucal 

(avaliação da presença de placa bacteriana visível, sangramento gengival, profundidade de 

sondagem e nível de inserção clínica). A freqüência de gengivite na população foi baixa 

(12,9%), apesar da condição de higiene bucal precária.  Pacientes que usavam insulina NPH 

apresentaram maior freqüência da doença do que os que usavam Lanthus. A renda familiar 

abaixo de dois salários mínimos também aumentou a freqüência de gengivite. Contudo, 

mostrou-se significante a associação entre gengivite e o índice de placa visível (IPV), onde a 

presença de gengivite esteve associada ao IPV individual acima de 60%. Concluiu-se que a 

gengivite não se mostrou associada aos parâmetros clínicos do diabetes, e sim foi induzida 

pela placa bacteriana abundante. 

DESCRITORES: Diabetes mellitus tipo 1; Criança; Adolescente; Doença periodontal; 

Gengivite; Periodontite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The main question of this research was: What is the periodontal condition of 

children and adolescents with diabetes type 1? Diabetes is a serious public health problem 

with high prevalence and potential morbidity and mortality, which promotes damage in 

various organs and in the oral cavity. In fact, periodontitis is considered the sixth 

complication of diabetes classical. Therefore, we aimed at verifying the periodontal status of 

this population and assess its association with clinical parameters of diabetes, socioeconomic 

and demographic factors and oral health. Were searched 132 children and adolescents with 

type 1 diabetes, in both sexes, aged 6 to 19 years, treated at three public hospitals in Recife, 

from May to November 2010. The variables were collected through interviews with parents, 

guardians or patients and clinical examination (evaluation of the presence of visible plaque, 

gingival bleeding, probing depth and clinical attachment level). The frequency of gingivitis in 

the population was low (12.9%) despite the condition of poor oral hygiene. Patients using 

NPH insulin had a greater frequency of disease than those who used Lanthus. The family 

income below two minimum wages also increased the frequency of gingivitis. However, it 

was significant association between gingivitis and visible plaque index (IPV), where the 

presence of gingivitis was associated with IPV individual above 60%. It was concluded that 

gingivitis was not associated to clinical diabetes, but was induced by plaque abundant. 

DESCRIPTORS: Type 1 Diabetes mellitus; Child; Adolescent; Periodontal disease; 

Gingivitis; Periodontitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1 – Categorização das variáveis socioeconômico-demográficas.                                38 

Quadro 2 – Categorização das variáveis relacionadas à dieta e à saúde bucal.                        39 

Quadro 3 – Categorização das variáveis relacionadas ao diabetes.                                          39 

Figura 1 - Sonda CPI preconizada pela OMS para exame periodontal.                                   41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Caracterização da população de crianças e adolescentes diabéticos de 

acordo com a condição socioeconômico-demográfica, o nível de escolaridade, a 

frequência de alimentação diária, os hábitos de higiene bucal e o acesso a serviço de 

saúde bucal, Recife, 2010. 

55 

  

Tabela 2. Caracterização da população de crianças e adolescentes diabéticos segundo 

os parâmetros clínicos do diabetes, o nível de informação sobre cuidados com a boca 

e as frequências de gengivite, cálculo dentário e sangramento gengival, Recife, 2010. 

56 

 

  

Tabela 3. Associação de gengivite com a condição socioeconômico-demográfica, o 

nível de escolaridade, a condição de higiene bucal, os hábitos de higiene bucal e o 

acesso a serviço de saúde bucal em crianças e adolescentes diabéticos, Recife, 2010. 

57 

 

  

Tabela 4. Associação de gengivite com os parâmetros clínicos do diabetes e o nível 

de informação sobre cuidados com a boca em crianças e adolescentes diabéticos, 

Recife, 2010. 

 

58 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO  17 

1. REVISÃO DA LITERATURA 20 

1.1. DIABETES MELLITUS 21 

1.2. DIABETES MELLITUS TIPO 1 22 

1.3. DOENÇA PERIODONTAL 25 

1.4. DOENÇA PERIODONTAL E DIABETES MELLITUS 28 

2. MÉTODO 34 

2.1. Desenho, período e local de estudo 35 

2.2. População do estudo 35 

2.3. Tamanho e seleção da amostra 36 

2.4. Variáveis estudadas 36 

2.5. Coleta de dados 39 

2.6. Exames bucais realizados 40 

2.7. Critério de definição de gengivite 42 

2.8. Aspectos éticos 42 

2.9. Análise dos dados 43 

3. RESULTADOS - ARTIGO ORIGINAL 44 

RESUMO 45 

ABSTRACT 46 

3.1. INTRODUÇÃO 47 



3.2. MÉTODO 49 

3.3. RESULTADOS 52 

3.3.1. Caracterização da população de estudo 52 

3.3.2. Associação com gengivite 53 

3.3.3. Dados de periodontite 54 

3.4. DISCUSSÃO 59 

3.5. CONCLUSÃO 64 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 65 

REFERÊNCIAS 67 

APÊNDICES 74 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Responsável) 

75 

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Paciente) 

76 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 77 

APÊNDICE D - FICHA DE EXAME CLÍNICO 80 

ANEXOS 82 

ANEXO A 83 

ANEXO B 84 

ANEXO C 85 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 



18 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação está inserida na área de concentração Abordagens quantitativas 

em saúde e na linha de pesquisa Crescimento e Desenvolvimento do Programa de Pós-

graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco. 

Através deste estudo buscou-se contemplar a proposta básica desse programa de 

pós-graduação, que é estudar as condições de saúde da criança e do adolescente sob a ótica da 

interdisciplinaridade. Para isso realizou-se o intercâmbio entre as diversas áreas do 

conhecimento em saúde, visando investigar a inter-relação entre a condição de saúde 

periodontal e o estado de saúde sistêmica na população pediátrica.  

A doença periodontal compreende um grupo de doenças inflamatórias dos 

tecidos de proteção e sustentação dos dentes, de origem infecciosa (SILVA, 2006), mas que 

não está associada apenas à presença de microorganismos patogênicos, e sim também à 

resposta imune do hospedeiro frente à infecção.  

Deve-se considerar que além do agente etiológico primário, a placa bacteriana, 

vários outros fatores estão envolvidos na patogênese da doença periodontal: a genética, o 

tabagismo, a higiene bucal, as condições socioeconômicas e as doenças sistêmicas, 

especialmente o diabetes (PETERSEN, 2005). 

O diabetes abrange um grupo heterogêneo de doenças metabólicas, cujas 

características predominantes são a hiperglicemia e a intolerância à glicose 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006). A hiperglicemia crônica resultante 

do diabetes promove danos aos diversos órgãos e sistemas, inclusive à cavidade bucal, onde a 

ocorrência mais comum é a doença periodontal, considerada a sexta complicação mais 

freqüente do diabetes (LÖE, 1993). 

Tanto a doença periodontal como o diabetes são doenças crônicas comuns e que 

podem ter influência recíproca, sugerindo-se uma relação bidirecional (KINANE e 

BOUCHARD, 2008). A relação entre elas é um tema bem explorado na literatura, mas com 

grande dificuldade para se estabelecer conclusões definitivas, devido à heterogeneidade 

metodológica dos estudos, às diferenças nas populações, à constante atualização das 

classificações, às mudanças nos métodos de diagnóstico e de avaliação do controle 

metabólico, e aos diferentes parâmetros e índices periodontais (PRATES, RIZZIERI e 

ROSING, 2006; TOMITA et al., 2002). 
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A maioria das pesquisas concentram-se na investigação da saúde de bucal de 

adultos e pacientes com diabetes tipo 2, o qual já pode ser considerado um fator de risco para 

a doença periodontal. Em contrapartida, os trabalhos com crianças e adolescentes são 

escassos, bem como as evidências da associação entre diabetes tipo 1 e doença periodontal 

ainda são insuficientes e os achados dos estudos conflitantes.  

Para contribuir com o preenchimento dessa lacuna do conhecimento, objetivou-se 

com esta pesquisa verificar a frequência de doença periodontal em crianças e adolescentes 

portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 e avaliar a sua associação com parâmetros clínicos do 

diabetes, fatores socioeconômico-demográficos e variáveis relacionadas à saúde bucal.  

A dissertação está apresentada sob forma de um capítulo de revisão da literatura, 

cuja elaboração foi baseada em pesquisa, no período de junho de 2009 a dezembro de 2010, 

nas bases de dados Pubmed, Medline, Scielo e Lilacs, utilizando-se os descritores diabetes 

mellitus tipo 1, criança, adolescente, doença periodontal, gengivite e periodontite; um 

capítulo de método e um artigo original intitulado: Frequência de gengivite e sua associação 

com o Diabetes Mellitus tipo 1 em crianças e adolescentes.  Por último, apresentam-se as 

considerações finais. A formatação das referências seguiu o padrão da ABNT. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1. DIABETES MELLITUS 

 

 

Os relatos sobre o diabetes são de longa data. Os primeiros registros sobre a 

doença já foram observados em 1500 a.C., no “Papirus de Ebers” (SILVA, 2007), e até hoje a 

doença é amplamente estudada, pois se trata de um grave problema de saúde pública, cuja 

importância crescente é justificada pelo aumento de sua incidência e prevalência, alcançando 

proporções verdadeiramente epidêmicas (BRASIL, 2006). 

A prevalência mundial do diabetes, em todos os grupos etários, foi estimada em 

2,8%, no ano 2000, com uma projeção de 4,4% para o ano 2030. Portanto, o número total de 

diabéticos deverá aumentar de 171 milhões, em 2000, para 366 milhões em 2030. O Brasil 

que ocupava, em 2000, a oitava posição na lista dos países com o maior número de casos de 

diabetes no mundo, com 4,6 milhões de doentes, passará a ocupar a sexta posição, em 2030, 

com 11,3 milhões de diabéticos (WILD et al., 2004). 

Segundo conceituação da International Diabetes Federation (2006), o Diabetes 

Mellitus compreende um grupo heterogêneo de doenças metabólicas que apresentam como 

características predominantes a hiperglicemia e a intolerância à glicose, as quais decorrem da 

deficiência de insulina, de sua incapacidade de ação ou de ambos. 

A insulina é um importante hormônio secretado pelo pâncreas, responsável pela 

entrada da glicose nas células, visando o fornecimento de energia aos tecidos, e pela 

manutenção dos níveis glicêmicos no sangue em limites considerados aceitáveis 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006). As alterações nos níveis desse 

hormônio ocorrem devido à produção de antagonistas que inibem sua ação, à diminuição ou 

ausência de receptores do mesmo, ou à incapacidade de sua produção pelo pâncreas, o que 

provoca mudanças no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios (MADEIRO, 

BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005). 

Atualmente o diabetes é caracterizado como uma doença metabólica de origem 

multifatorial, ou seja, em sua etiologia estão envolvidos diversos fatores genéticos e 
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ambientais (ADEGHATE, SCHATTNER E DUNN, 2006). De acordo com a etiologia e 

apresentação clínica, o diabetes pode ser classificado em categorias específicas: tipo 1, tipo 2, 

diabetes gestacional e outros tipos (diabetes induzido por medicamentos, associado a doenças 

pancreáticas, doenças de etiologia hormonal e algumas síndromes genéticas) 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006).  

Dentre os numerosos tipos são mais freqüentes o diabetes tipo 1, que compreende 

cerca de 5 a 10% do total de casos, e o diabetes tipo 2, que compreende cerca de 85 a 90% do 

total de casos (BRASIL, 2006; MEALEY, 2006; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2003). 

 

 

1.2. DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

 

Apesar do diabetes tipo 1 representar normalmente uma minoria no número total 

de diabéticos de uma população, esta é a forma predominante da doença em crianças e 

adolescentes e está associada a um número significativo de mortes (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2006). Nos Estados Unidos, o diabetes tipo 1 é a segunda 

doença crônica mais comum na infância, depois apenas da asma, acometendo 1,7 em cada 

1.000 indivíduos (ZAITTER, FERENCZ e TOMAZINHO, 2006).  

A prevalência mundial do diabetes tipo 1, em jovens de 0 a 14 anos de idade, é 

aproximadamente de 0,02% e o aumento anual estimado é cerca de 3%. Por conseguinte, 

espera-se que em torno de 70.000 crianças no mundo venham a desenvolver a doença 

anualmente (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006). No Brasil, os dados 

sobre o diabetes na infância e adolescência ainda são escassos, há uma prevalência estimada 

de 0,2% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2005).  

O diabetes tipo 1 decorre geralmente de uma reação auto-imune do organismo, na 

qual o sistema de defesa ataca as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, 

resultando em pouca ou nenhuma produção de insulina (INTERNATIONAL DIABETES 
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FEDERATION, 2006). Em decorrência dessa não produção de insulina endógena, a glicose 

não é capaz de entrar nas células-alvo e permanece na corrente sanguínea, o que resulta em 

uma hiperglicemia sustentada (MEALEY, 2006). Por isso, os indivíduos acometidos 

necessitam de injeções diárias de insulina exógena para controlar a glicemia sanguínea 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006). 

O diabetes tipo 1 pode também, com relativa freqüência, estar associado a outras 

doenças auto-imunes como: tireoidite de Hashimoto, doença celíaca, doença de Addison, 

doença de Graves, vitiligo, anemia perniciosa e miastenia gravis (BRASIL, 2006; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2005). Ainda, mesmo que raramente, a causa 

da destruição das células beta pode ser idiopática (BRASIL, 2006).  

A susceptibilidade do indivíduo para o diabetes tipo 1 está ligada ao gene HLA 

(antígeno de histocompatibilidade do leucócito humano) (AGUIAR et al., 2009; SILVA, 

2007). Contudo, vale ressaltar, que, além da predisposição genética, faz-se necessário a 

interação com fatores ambientais. Por isso, menos de 10% dos indivíduos com suscetibilidade 

genética evoluem para a doença, o que sugere a forte relação com modificações ambientais no 

processo pré-diabético (PRESTES, 2007). Alguns dos iniciadores exógenos estudados são: 

fatores alimentares específicos (contato precoce com as proteínas do leite bovino e deficiência 

de vitamina D), algumas infecções virais (enterovírus e rotavírus), toxinas (componentes 

nitrosos), poluição, “stress” e qualidade de vida inadequada (AGUIAR et al., 2009; 

PRESTES, 2007; SILVA, 2006).  

O desenvolvimento do diabetes tipo 1 ocorre normalmente de forma rapidamente 

progressiva, apresentando seu pico de incidência entre 10 e 14 anos de idade (BRASIL, 

2006). Entretanto, tal categoria pode manifestar-se também de forma lentamente progressiva, 

geralmente em adultos, sendo denominado de Diabetes Auto-imune Latente no Adulto 

(LADA - Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Este tipo de diabetes na fase adulta 

corresponde a aproximadamente 3% do total de pacientes com diabetes tipo 1 (AGUIAR et 

al., 2009). Entretanto, embora o LADA assemelhe-se clinicamente ao diabetes tipo 1 auto-

imune, muitas vezes é erroneamente classificado como diabetes tipo 2, devido ao seu 

aparecimento tardio. Assim, estima-se que 5 a 10% dos pacientes inicialmente considerados 

como tendo diabetes tipo 2  podem, de fato, ter LADA (BRASIL, 2006). 

O quadro sintomatológico do diabetes tipo 1, decorrente da hiperglicemia 

acentuada, é bem característico e inclui: perda inexplicada de peso, poliúria, polidipsia, 
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polifagia, fadiga e infecções. Contudo, mesmo indivíduos assintomáticos podem apresentar 

uma hiperglicemia discreta, porém em grau suficiente para provocar alterações funcionais ou 

morfológicas por um longo período (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2003; 

VERNILLO, 2001).  

As alterações orgânicas decorrentes do diabetes decorrem, principalmente, da 

duração da doença e da gravidade da hiperglicemia (VERNILLO, 2001). As complicações 

crônicas clássicas são: nefropatias (com possível evolução para insuficiência renal), 

retinopatias (com a possibilidade de cegueira), doenças cardiovasculares, neuropatias (com 

risco de úlceras nos pés e amputações), artropatia de Charcot e manifestações de disfunção 

autonômica, incluindo disfunção sexual (PERRINO, 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2008). Normalmente, essas 

complicações metabólicas crônicas são mais graves em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 

1 (VERNILLO, 2001). 

Com a exposição prolongada a níveis elevados de glicose ocorre a glicosilação do 

sangue e dos tecidos, resultando no acúmulo de altos níveis de proteínas, chamados produtos 

finais da glicação avançada (AGEs). Os AGEs são considerados a principal causa das grandes 

complicações diabéticas e seus produtos afetam a função capilar, a perfusão sangüínea dos 

tecidos e órgãos, e os níveis de citocinas. Por isso, a longo prazo, ocorrem alterações micro e 

macrovasculares que levam a disfunção, dano ou falência de vários órgãos e tecidos 

(MEALEY, 2006; PERRINO, 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2003). 

Além dos danos mencionados aos diversos sistemas do organismo, o diabetes 

também promove alterações que repercutem na saúde bucal. Os sinais clínicos do DM, não 

diagnosticado ou mal controlado, compreendem uma grande diversidade de problemas bucais, 

como: queilose, fissuras, diminuição do fluxo salivar ou xerostomia (com conseqüente 

ressecamento de mucosas), disfunção das glândulas salivares (por exemplo, aumento 

parotídeo), alteração na composição da saliva, síndrome da ardência bucal, dificuldades de 

cicatrização, perda do paladar, perda de sensibilidade, glossodínia, hálito com odor cetônico, 

líquen plano, alterações na microbiota (resultando em recorrentes infecções bacterianas, virais 

e fúngicas, como a Candidíase), gengivite, periodontite, abscesso periapical, cárie, perdas 

dentárias e atraso na erupção dentária (PERRINO, 2007; SILVA, 2007; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2008; ZAITTER, FERENCZ e TOMAZINHO, 2006). 

Cabe ressaltar que tais alterações nem sempre estão presentes e não são 

específicas do diabetes. Há uma tendência em observá-las com maior freqüência em pacientes 
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com mau controle metabólico, visto que indivíduos, cuja doença está bem controlada, 

apresentam uma resposta tecidual dentro da normalidade. 

 

 

 

1.3. DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

Dentre as numerosas complicações mencionadas, a doença periodontal é sem 

dúvida a principal. Inclusive, em 1993, a periodontite foi considerada a sexta complicação 

mais freqüente do diabetes (LÖE, 1993). Tanto ela como o DM são doenças crônicas comuns 

e que podem ter influência recíproca, sugerindo-se uma relação bidirecional (KINANE e 

BOUCHARD, 2008). 

Embora a doença periodontal manifeste-se mais intensamente na idade adulta, esta 

pode acometer também crianças e adolescentes. A forma mais frequente da doença na 

infância e adolescência é a gengivite induzida pela placa bacteriana secundária à higiene bucal 

deficiente. Pesquisas com crianças saudáveis apontam para uma elevada prevalência de 

gengivite na população infantil, em torno de 95%, enquanto os casos de periodontite são 

raros.  

Em revisão sistemática da literatura sobre a prevalência da doença periodontal, 

Chambrone et al. (2008) analisaram os dados de 19 levantamentos epidemiológicos 

brasileiros  entre os anos de 1993 e 2003, envolvendo 9407 indivíduos, sendo mais de 95% 

dos pesquisados com idade inferior a 20 anos. Os autores observaram uma elevada 

prevalência de doenças gengivais (92,9%) e que a maioria (73,6%) das crianças e 

adolescentes apresentava a doença com baixa gravidade. 

Através de importante levantamento epidemiológico realizado entre 2002 e 2003, 

o Projeto Saúde Bucal Brasil, pôde-se visualizar a condição periodontal da população 

brasileira, onde a prevalência de alterações gengivais encontrada em crianças de cinco anos de 

idade foi de 6,4%. Neste mesmo estudo, na faixa etária de 15 a 19 anos, a percentagem de 

adolescentes com algum problema periodontal foi de 53,8%, de sangramento 18,8% e de 

indivíduos com doença periodontal grave, 1,3%.  
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A doença periodontal compreende um grupo de doenças inflamatórias de origem 

infecciosa, que atingem os tecidos de proteção e sustentação dos dentes: tecidos gengivais, 

tecidos conjuntivos periodontais e osso alveolar. De maneira genérica, a enfermidade abrange 

dois grandes grupos que se diferenciam por características microbiológicas, histopatológicas e 

clínicas (SILVA, 2006).  

A gengivite é a modalidade associada à flora microbiana composta 

predominantemente por bactérias gram-positivas, aeróbias, sacarolíticas e imóveis, na qual 

ocorrem alterações limitadas aos tecidos gengivais, cuja manifestação clínica caracteriza-se 

por vermelhidão, tumefação gengival, sensação dolorosa e sangramento (KINGMAN e 

ALBANDAR, 2002).  

Já na periodontite, prevalecem bactérias gram-negativas, anaeróbias, proteolíticas 

e móveis. A doença compromete os tecidos de suporte do dente, resultando em destruição dos 

ligamentos periodontais e reabsorção do osso alveolar. Muitas vezes, é assintomática, porém 

em alguns casos observam-se mau hálito, sangramento e mobilidade dentária. Contudo, a 

principal característica da periodontite, detectada através do exame de sondagem do sulco 

gengival, é a presença da bolsa periodontal, que corresponde à migração apical do epitélio 

juncional acompanhado da gengiva marginal e papilar, resultando na perda de inserção do 

dente (KINGMAN e ALBANDAR, 2002). 

Na periodontite, os microrganismos que compõe a placa bacteriana se acumulam 

nos tecidos, produzindo metabólitos, enzimas, toxinas e fatores de colonização bacterianos, 

que em contato com as células do epitélio da mucosa, provocam uma resposta inflamatória 

crônica. Como resultado desse processo inflamatório, há destruição do tecido conjuntivo de 

inserção e do tecido ósseo alveolar, com formação de bolsas periodontais (DAKOVIC e 

PAVLOVIC, 2008). 

Além do agente etiológico primário (a placa bacteriana), estão envolvidos na 

patogênese da doença periodontal vários outros aspectos, que influenciam na instalação, 

progressão e apresentação clínica, dentre os quais merecem destaque: os fatores genéticos, o 

tabagismo, a higiene bucal, as condições socioeconômicas e as doenças sistêmicas, 

especialmente o diabetes (PETERSEN, 2005). Isto porque, a doença periodontal não está 

associada tão somente à presença de microorganismos patogênicos, mas também à resposta 

imune do hospedeiro frente à infecção (MADEIRO, BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005; 
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MEALEY, 2006; PERRINO, 2007; SILVA, 2006; TOMITA et al., 2002;  XAVIER et al., 

2009). 

Nos tecidos periodontais sadios, observa-se uma relação de equilíbrio delicada 

entre os microorganismos da placa bacteriana e a resposta do hospedeiro. Entretanto, a 

resposta protetora (inflamatória e imunológica) sofre influência de alguns fatores de risco, 

como o diabetes, que exacerbam sua manifestação e contribuem para o agravamento ou 

cronificação da doença periodontal (SILVA, 2006). 

Os diabéticos possuem uma flora bacteriana oral semelhante à encontrada em não 

diabéticos, bem como os patógenos associados à doença periodontal também não diferem 

muito. O grande diferencial está mesmo na resposta imune frente às infecções (MEALEY, 

2006; PERRINO, 2007). Estes indivíduos apresentam alterações nos níveis dos marcadores de 

inflamação sistêmica (a proteína C reativa elevada, e o fibrinogênio e a albumina diminuídos) 

e nos mediadores de inflamação local (aumento na produção de citocinas inflamatórias pelos 

monócitos) (PERRINO, 2007). 

Além disso, os diabéticos possuem resposta alterada para cicatrização de feridas 

(com a função dos fibroblastos prejudicada e a disponibilidade do colágeno diminuída) e 

resposta imune modificada, que compreende a quimiotaxia anormal e a aderência e fagocitose 

de neutrófilos (MEALEY, 2006; PERRINO, 2007). Tal inibição da função das células de 

defesa pode impedir a destruição das bactérias da bolsa periodontal, aumentando assim a 

destruição do periodonto (MEALEY, 2006).  

A perda de inserção, ou seja, a destruição do ligamento periodontal e a perda de 

suporte ósseo alveolar tanto podem ocorrer na idade adulta como podem ter início precoce.  

Os fatores que diferenciam esta última situação da forma que acomete os adultos são a rápida 

taxa de progressão, a manifestação de falhas na resposta do hospedeiro e a composição da 

microflora subgengival.  Contudo, a incidência de perda óssea alveolar avançada na dentição 

decídua é um achado incomum e, quando na ausência de fatores locais, sugere relação com 

algum fator sistêmico, como o diabetes (PRESTES 2007). 

Corroborando com essa idéia, Pavez et al. (2002) afirmam que entre adolescentes 

e adultos jovens diabéticos encontra-se provavelmente um maior número de casos de 

periodontite agressiva, cuja gravidade e progressão não estariam correlacionadas aos níveis de 

placa bacteriana, e sim às alterações no metabolismo do colágeno e às alterações 

imunológicas próprias do diabetes. 
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1.4. DOENÇA PERIODONTAL E DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

Em estudo longitudinal, onde 320 adultos (idade média de 32 anos) com diabetes 

tipo 1 foram monitorados por um período de 2 anos, constatou-se através de análise 

univariada com possíveis fatores relacionados à doença periodontal extensa (perda de inserção 

maior que 4 mm em pelo menos 10% dos sítios analisados) a associação com as seguintes 

variáveis: idade avançada; menor renda e escolaridade; uso atual e passado de cigarro; raras 

visitas ao dentista; escovação dos dentes menos de uma vez por dia; idade de início e duração 

do diabetes; e neuropatia, como complicação diabética. No modelo de regressão multivariada, 

os fatores que explicaram a doença periodontal foram o uso atual do cigarro (OR = 9,73), o 

início do diabetes após 8,4 anos de idade (OR = 3,36) e a idade superior a 32 anos (OR = 

3,00) (MOORE et al., 1999). 

Pavez et al. (2002), em estudo transversal, realizado no Chile, com 100 diabéticos 

tipo 1, entre 18 e 30 anos de idade, encontraram prevalências de gengivite e periodontite de 

22% e 41%, respectivamente. Os autores observaram que o grupo com doença periodontal 

apresentava maior número de indivíduos com diabetes de duração superior a 10 anos (55% 

versus 28%) e maior proporção de pacientes com complicações crônicas do diabetes (58% 

versus 42%) em comparação com o grupo sem doença periodontal. Portanto, tais achados 

sugeriam que a duração prolongada do diabetes e a presença de complicações crônicas fossem 

possíveis fatores de risco para a doença periodontal. 

Na Turquia, foi realizado estudo com 16 crianças recém-diagnosticadas com 

diabetes tipo 1, 16 crianças com diabetes tipo 1 de longa duração (média de 4,03 ± 0,5 anos) e 

16 crianças saudáveis. Corroborando com as evidências da pesquisa anterior, os autores 

também observaram maior frequência de sítios com gengivite nos diabéticos com maior 

tempo de duração da doença em relação aos diabéticos com menor tempo. Além disso, o 

grupo com diabetes de longa duração apresentou média de profundidade de sondagem e 

sangramento a sondagem significantemente maiores do que ambos os grupos controles. 

Constataram ainda que as crianças diabéticas com controle metabólico ruim (HbA1c ≥ 10%) 

apresentavam uma tendência de escores mais elevados do índice gengival do que as crianças 

saudáveis (AREN et al., 2003). 
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Costa et al. (2004), em estudo transversal com 26 crianças diabéticas, encontraram 

as médias dos índices de placa visível e de sangramento gengival de 27,2% e 10,9%, 

respectivamente, o que  foi atribuído a três aspectos: ao fato dos dentes selecionados não 

estarem em oclusão, facilitando assim o acúmulo de placa bacteriana; à idade dos pacientes, 

muito jovens, o que pôde levar à uma certa resistência à realização da higiene bucal; e ao 

nível elevado da hemoglobina glicada (acima de 8%), que pôde ocasionar a elevação no 

conteúdo de glicose nos fluidos bucais e, conseqüentemente, favorecer a proliferação 

bacteriana. Os autores verificaram associação significante entre o índice de placa visível e as 

variáveis: idade e nível de hemoglobina glicada. O índice de sangramento gengival esteve 

relacionado com o índice de placa visível e a hipoglicemia. 

Um estudo brasileiro, realizado em São Paulo, analisou uma série de casos com 

20 diabéticos tipo 1, entre 18 e 54 anos de idade, na qual foram observados aspectos clínicos, 

radiográficos e imunohistoquímicos da doença periodontal. O trabalho mostrou uma relação 

direta entre o estado periodontal e a gravidade do diabetes. Os pacientes com faixa etária 

avançada (de 35 a 55 anos) e os mal controlados apresentaram valores significantemente 

maiores para os índices periodontais avaliados. Observou-se grande acúmulo de placa 

bacteriana (índice de O´Leary de 92,75%) e presença de algum grau de doença periodontal em 

todos os indivíduos. Entretanto, nem todos desenvolveram a doença de forma agressiva, o que 

revelou a importância do fator hospedeiro. Bolsas periodontais e perdas ósseas superiores a 

15% foram observadas em 70% e 44,06% dos indivíduos, respectivamente (KAWAMURA, 

GIOVANINI e MAGALHÃES, 2005). 

Siudikiene et al. (2005) avaliaram as condições de higiene bucal de 140 crianças e 

adolescentes (entre 10 e 15 anos de idade) com diabetes tipo 1 (n=70) e  não diabéticos 

(n=70), pareados por sexo e idade. Em ambos os grupos, os níveis de gengivite estiveram 

significantemente associados aos níveis de cálculo dentário. Apesar dos dois grupos 

apresentarem hábitos de higiene bucal semelhantes, as crianças com diabetes tipo 1 

apresentaram menor acúmulo de placa bacteriana, porém maior acúmulo de cálculo dentário. 

Este último achado foi sugerido como fator de predisposição local para o desenvolvimento de 

gengivite. A pesquisa também reforçou a tendência dos diabéticos com pobre controle 

metabólico (HbA1c ≥ 9%) apresentarem piores condições de higiene bucal. 

Em outro estudo, realizado na Polônia, com 50 jovens com diabetes tipo 1 e 50 

jovens saudáveis (idade média de 14 anos), foram avaliados os índices: gengival, de 
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sangramento papilar, periodontal e de doença periodontal. Os resultados do trabalho 

sugeriram danos periodontais mais avançados nos jovens doentes. O nível máximo do índice 

gengival foi significantemente maior nos diabéticos em comparação com os controles 

saudáveis, ou seja, havia pacientes com gengivite mais avançada no grupo com diabetes. 

Houve diferença na pontuação máxima do índice de sangramento, que foi maior em 

diabéticos do que em indivíduos saudáveis, sugerindo um processo patológico no interior dos 

vasos da gengiva marginal nos diabéticos. Além disso, o escore médio do índice periodontal e 

sua pontuação máxima foram significantemente menores em indivíduos saudáveis 

comparados aos diabéticos (LUCZAJ-CEPOWICZ, MARCZUK-KOLADA e WASZIEL, 

2006). 

Lalla et al. (2006b) investigaram 50 pacientes com diabetes tipo 1(duração 

mínima do diabetes de 6 anos) e 50 não diabéticos, com idade mínima e média de idade de 18 

e 20,3 anos, respectivamente. Os parâmetros periodontais (índice de placa, sangramento a 

sondagem, profundidade de sondagem e perda de inserção) foram semelhantes entre os 

grupos. Porém, os diabéticos apresentaram uma tendência a maior proporção de bolsas 

periodontais profundas (≥ 5mm) comparados com seus controles (12,3% versus 7,6%). Um 

diferencial desta pesquisa foi a análise da composição da placa subgengival, através da qual 

foi constatado não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos com relação à 

colonização bacteriana. 

Os mesmos autores publicaram outro trabalho com 182 crianças e adolescentes 

diabéticos e 160 não diabéticos (entre 6 e 18 anos de idade). Os casos possuíam um percentual 

de sítios com placa visível significantemente maior que os controles (28,1% versus 18,2%). 

Os diabéticos também demonstraram maior proporção de sítios com sangramento do que os 

não diabéticos (23,6% versus 10,2%). O número de indivíduos com perda de inserção (pelo 

menos um sítio com mais de 2 mm de perda em no mínimo dois dentes) foi significantemente 

maior nos casos (1,8%) do que nos controles (0,8%). Mesmo controlando as variáveis 

relevantes (idade, sexo, raça, sangramento gengival e frequência de visitas ao dentista), 

através da análise de regressão logística, o diabetes ainda manteve-se significantemente 

associado à periodontite (OR=5,23), sobretudo na faixa etária de 12 a 18 anos (OR=20,29). 

Esta investigação não encontrou associação entre a destruição dos ligamentos periodontais e 

do osso alveolar com o tempo de duração do diabetes e o nível da hemoglobina glicada 

(LALLA et al., 2006a). 
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Em 2007, Lalla et al. publicaram dois artigos que resultaram do estudo de uma 

amostra composta por 350 jovens com Diabetes Mellitus (93% tipo 1) e 350 indivíduos 

saudáveis, cujas idades variavam entre 6 e 18 anos. Em um deles, os autores constataram que 

os diabéticos tinham maior porcentagem de sítios com placa visível (29,9% versus 24,4%), 

maior percentual de sítios com sangramento (19,0% versus 13,6%) e maior proporção de 

sítios com perda de inserção de mais de 2 mm (21,1% versus 7,6%). Quando os sujeitos 

foram avaliados em dois grupos etários (< 12 e ≥ 12 anos), o efeito do diabetes na condição 

periodontal permaneceu significante para as crianças. Todavia, para os indivíduos mais velhos 

(de 12 a 18 anos), o efeito foi significante para perda de inserção, mas não para sangramento 

gengival, achado que foi atribuído ao efeito de confusão das alterações hormonais da 

puberdade na inflamação gengival. Mesmo após a análise de regressão, os resultados 

continuaram demonstrando a associação entre o diabetes e o aumento de risco de destruição 

periodontal ainda muito cedo na vida (LALLA et al., 2007a). 

No outro estudo, os autores observaram associação positiva entre as médias da 

hemoglobina glicada e a periodontite (OR=1,31 e p=0,03), sugerindo que a destruição 

periodontal mais acelerada em jovens diabéticos estaria relacionada com o nível de controle 

metabólico. Quando as medidas de perda de inserção e de sangramento gengival foram 

analisadas separadamente, a medida da hemoglobina glicada foi associada positiva e 

significantemente apenas com o sangramento gengival (OR=1,23 e p=0,04), sugerindo que as 

alterações na micro-vascularização periodontal em jovens diabéticos estariam relacionadas 

com o nível de controle glicêmico (LALLA et al., 2007b).  

Dakovic e Pavlovic (2008) admitiram que o diabetes em crianças e adolescentes 

fosse um fator de risco para inflamação gengival e periodontite. Os autores encontraram que a 

periodontite estava relacionada com: a idade, o índice de sangramento gengival e, 

principalmente, a relação sangramento placa. Os diabéticos apresentaram uma resposta 

inflamatória gengival exacerbada, para a qual foi atribuída maior importância na evolução da 

destruição periodontal do que nos não diabéticos. Observou-se relação significante entre a 

destruição periodontal e a duração do diabetes, o controle metabólico e a inflamação gengival 

(representada pela relação sangramento placa). 

Orbak et al. (2008) investigaram 100 indivíduos de 5 a 14 anos de idade, 50 com 

diabetes tipo 1 e 50 sem diabetes. A inflamação gengival foi observada em 69,7% no grupo de 

5 a 9 anos com DM1 e em 5,2% no grupo controle de mesma idade; e em 83,7% no grupo  de 

10 a 14 anos com DM 1 e em 21,4% no seu controle. Só foram encontradas diferenças 
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estatiscamente significantes dos índices de placa, gengival e de cálculo entre os grupos caso e 

controle na faixa etária de maior idade (10 a 14 anos). 

Uma pesquisa com adultos, entre 18 e 50 anos de idade, foi realizada por Silvestre 

et al. (2009), visando avaliar a freqüência de doença periodontal em diabéticos tipo 1 e a 

relação com o controle metabólico, a duração do diabetes e a presença de complicações 

diabéticas. Na comparação entre os 90 indivíduos com diabetes tipo 1 e os 90 indivíduos 

saudáveis, apesar das condições de higiene bucal serem semelhantes (já que não houve 

diferença estatisticamente significante quanto ao índice de placa), observou-se maior índice 

de sangramento, maior profundidade de sondagem e maior perda de inserção nos diabéticos. 

O controle metabólico inadequado (HbA1c > 7%) e a presença de complicações diabéticas 

estiveram associados com o índice de sangramento elevado e a profundidade das bolsas 

periodontais. A análise de regressão mostrou a associação entre os parâmetros periodontais 

investigados e a probabilidade do sujeito ser diabético. 

Em recente pesquisa brasileira, em Belo Horizonte – MG, Xavier et al. (2009) 

obtiveram prevalência de gengivite de 20,8% e de periodontite de 5,9% em grupo de 

diabéticos  tipo 1 (de 7 a 19 anos de idade) . Os autores observaram que o inadequado 

controle metabólico e o tempo de duração da doença superior a cinco anos estavam 

associados aos parâmetros periodontais: profundidade de sondagem, nível de inserção clínica 

e sangramento à sondagem. O grau de controle metabólico foi considerado o maior fator de 

risco associado com a extensão e a gravidade da doença periodontal. Os resultados deste 

trabalho também sugeriram que pacientes com diabetes tipo 1 de duração superior a cinco 

anos possuíam maior risco de desenvolver doença periodontal. 

Outra pesquisa, em Joinvile – SC, investigou a doença periodontal (gengivite) em 

25 pacientes com diabetes tipo 1 (idade ≥ 8 anos) e 25 não diabéticos, pareados por sexo e 

idade. Avaliaram-se os índices de placa visível e de sangramento gengival correlacionados 

com o controle metabólico. Foram considerados compensados os indivíduos que 

apresentaram HbA1c ≤ 7% e normoglicêmicos os que possuíam glicemia em jejum < 100 

mg/dl. Diferentemente da maioria dos trabalhos, nesta amostra não foram encontradas 

diferenças estatiscamente significantes entre os grupos, provavelmente devido ao reduzido 

tamanho amostral. Entretanto, os resultados mostraram uma tendência maior à gengivite nos 

diabéticos, que apresentaram maior índice de sangramento gengival do que o grupo controle, 

apesar do índice de placa visível ter sido praticamente igual em ambos os grupos 

(ANDRADES et al., 2009).  
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Na Bahia, Alves et al. (2009) investigaram conhecimentos e hábitos de saúde 

bucal  em um estudo com 55 crianças e adolescentes diabéticos tipo 1 e 55 não diabéticos. A 

pesquisa encontrou melhores hábitos de higiene bucal em crianças diabéticas comparadas às 

do grupo controle.  Mais diabéticos tinham ido ao dentista nos últimos 12 meses (63,8%) em 

comparação aos não-diabéticos (48,7%). Quase a metade dos indivíduos (49,1%) de ambos os 

grupos escovavam os dentes três vezes ao dia, entretanto o fio dental era mais utilizado pelos 

diabéticos (30,9%) do que pelos não-diabéticos (18,2%). O sangramento gengival esteve mais 

presente entre os controles (54,5%) do que entre os casos (27%).  

Abufanas et al. (2010) estudaram a relação entre o controle metabólico e a 

condição periodontal em 30 diabéticos tipo 1, comparados a 30 indivíduos saudáveis, na faixa 

etária entre 35 e 54 anos de idade. O critério utilizado para definir o bom controle metabólico 

foi o nível de glicemia sanguínea entre 80 e 120 mg/dl. Existiram diferenças estatiscamente 

significantes entre os grupos em relação a todas variáveis periodontais (índices de placa, de 

cálculo e gengival; profundidade de sondagem e nível de inserção clínica). Esta pesquisa 

revelou que mesmo os diabéticos controlados tiveram pior condição periodontal do que os 

sujeitos sem diabetes. Na comparação entre os diabéticos controlados e os descontrolados, a 

perda de inserção foi maior nos diabéticos com controle metabólico ruim. 

Através da revisão da literatura dos últimos anos (de 1999 a 2010), pôde-se 

observar que, apesar da relação entre diabetes e doença periodontal ter sido amplamente 

investigada, a maioria das pesquisas concentraram-se na investigação com diabéticos do tipo 

2. Inclusive, em recente revisão sistemática da literatura com metanálise de 57 estudos com 

diabéticos tipos 1 e 2, Chávarry et al. (2009) concluíram que o diabetes tipo 2 poderia 

realmente ser considerado um fator de risco para periodontite. Os estudos longitudinais 

avaliados revelaram que a progressão da doença periodontal era significantemente maior em 

diabéticos tipo 2 do que em não diabéticos. Entretanto, as evidências da associação entre 

diabetes tipo 1 e periodontite foram insuficientes e os achados dos estudos longitudinais 

conflitantes. A explicação dada pelos autores para a falta de associação foi a média de idade 

dos sujeitos das pesquisas (entre 11 e 15 anos), período no qual mesmo indivíduos diabéticos 

não desenvolveriam normalmente doença periodontal destrutiva. 
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2. MÉTODO 

 

2.1. Desenho, período e local do estudo 

 

 

A pesquisa enquadra-se na modalidade de estudo observacional descritivo com 

componente analítico. A coleta de dados compreendeu o período de maio a novembro de 2010 

e foi realizada nos seguintes hospitais da rede pública de saúde da cidade do Recife:  

- Hospital da Restauração (HR), localizado na Avenida Agamenon Magalhães 

s/nº, no bairro Derby. Instituição sob a administração do Governo do Estado de Pernambuco. 

 - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), localizado 

na Rua dos Coelhos nº 300, no bairro Boa Vista. Entidade não estatal e sem fins lucrativos. 

- Hospital das Clínicas (HC), localizado na Avenida Professor Moraes Rego nº 

1235, no bairro Cidade Universitária. Unidade de saúde vinculada à Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Os três hospitais possuem ambulatórios especializados em Endocrinologia 

Pediátrica, nos quais são atendidos, predominantemente, pacientes com baixa condição 

socioeconômica, através do Sistema Único de Saúde, e provenientes do Recife, região 

metropolitana e interior do Estado de Pernambuco.  

 

  

2.2. População do estudo 

 

 

A população em estudo foi constituída por crianças e adolescentes com 

diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus tipo 1 segundo critério da Organização Mundial da 

Saúde (glicemia de jejum ≥ a 126 mg/dl ou glicemia pós-prandial ≥ a 200 mg/dl) 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2003). 

Os indivíduos, que se apresentaram para a consulta de rotina e que preencheram 

os critérios de inclusão e exclusão do estudo, foram selecionados para a pesquisa, após a 
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assinatura do termo consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelos pais, responsáveis ou 

pacientes maiores de 18 anos. 

 Critérios de inclusão: 

- Faixa etária: crianças com mais de 6 anos de idade e adolescentes até 19 anos e 

11 meses, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Critérios de exclusão: 

- Pacientes com DM tipo 2;  

- Fumantes;  

- Portadores de outras doenças sistêmicas;  

- Pacientes que usem alguma medicação que afete a flora bucal (como fenitoína, 

ciclosporina, nifedipina e contraceptivos); 

- Pacientes que usem aparelho ortodôntico fixo;  

- Adolescentes gestantes ou amamentando. 

 

2.3. Tamanho e seleção da amostra 

 

A amostra foi composta por 132 crianças e adolescentes portadores de Diabetes 

Mellitus tipo 1 selecionados por conveniência. 

 

2.4. Variáveis estudadas  

 

Variáveis socioeconômico-demográficas: 

 Sexo 

 Idade 
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 Procedência: 

- Recife – indivíduos residentes na cidade do Recife. 

- Região Metropolitana do Recife (RMR) – indivíduos residentes nos municípios 

de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno e Abreu e 

Lima. 

- Interior - indivíduos residentes nas demais regiões do Estado de Pernambuco. 

 Nível educacional: 

- Escolaridade – número de anos completos de estudo formal. 

 Nível socioeconômico: 

- Renda familiar – somatório dos rendimentos em salários mínimos dos membros 

da família que trabalham e contribuem para a renda familiar. 

- Condições ambientais de moradia – referentes à origem da água consumida, ao 

destino do lixo e às instalações sanitárias. 

- Bens de consumo doméstico em funcionamento – geladeira, televisão, rádio e 

aparelho de DVD. 

Variáveis relacionadas à dieta: 

 Frequência de refeições diárias. 

 Intervalo entre as refeições em horas. 

Variáveis relacionadas à saúde bucal: 

 Hábitos de higiene bucal: 

- Número de escovações diárias.  

- Uso de fio dental. 

 Acesso à assistência odontológica: 

- Número de consultas ao dentista por ano. 
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Variáveis relacionadas ao diabetes: 

 Tempo de diabetes (tempo de diagnóstico da doença em anos). 

 Tempo de acompanhamento no serviço. 

 Tipo de insulina. 

 Conhecimento sobre a relação entre diabetes e saúde bucal. 

Variáveis do exame bucal: 

 Índice de placa visível (IPV). 

 Índice de sangramento gengival (ISG). 

 Profundidade de sondagem. 

 Nível de inserção clínica. 

 Gengivite 

 

Quadro 1 – Categorização das variáveis socioeconômico-demográficas. 

 
Variáveis Categorias 

Sexo Masculino 

Feminino 

Idade 6 a 14 anos 

15 a 19 anos 

Procedência Recife 

Região Metropolitana do Recife 

Interior 

Escolaridade (em anos de estudo) 1 a 4 anos 

5 a 8 anos 

9 anos ou mais 

Renda familiar (em salários mínimos) Menos de 2 

2 ou mais 

Fornecimento de água do domicílio Rede geral 

Poço 

Chafariz 

Outros 

Destino dos dejetos Banheiro com descarga 

Banheiro sem descarga 

Não tem banheiro 

Destino do lixo Coleta direta 

Coleta indireta 

Enterrado 

Queimado 

Em terreno baldio 
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Quadro 2 - Categorização das variáveis relacionadas à dieta e à saúde bucal. 

 
Variáveis Categorias 

Frequência de refeições diárias De 0 a 4 refeições 

5 refeições 

6 refeições ou mais 

Intervalo entre refeições Menos de 2 horas 

3 horas 

4 horas ou mais 

Número de escovações diárias Uma 

Duas 

Três 

4 ou mais 

Uso de fio dental Sim 

Não 

Número de consultas ao dentista por ano Nenhuma 

Uma 

Duas 

Três ou mais 

 

Quadro 3 – Categorização das variáveis relacionadas ao diabetes. 

 
Variáveis Categorias 

Tempo de Diabetes Menos de 5 anos 

5 anos ou mais 

Tempo de acompanhamento Menos de 5 anos 

5 anos ou mais 

Tipo de insulina NPH 

Lanthus 

O diabetes provoca alterações na boca Sim 

Não 

Possui algum problema bucal depois do diabetes Sim 

Não 

Foi informado sobre a importância de cuidar da boca Sim 

Não 

Quem informou sobre a importância de cuidar da boca Dentista 

Médico 

Familiar 

Escola 

Outros 

 

 

2.5. Coleta de dados  

 

As crianças e adolescentes, que compareceram aos hospitais para suas consultas 

de rotina, foram selecionadas para inclusão no estudo. Após a obtenção do TCLE dos pais ou 

responsáveis (Apêndice A) ou do TCLE do paciente maior de 18 anos (Apêndice B), a 

pesquisadora preencheu um questionário (Apêndice C) contendo informações sobre condições 

socioeconômico-demográficas e comportamentais. Foram registrados dados como: sexo, 

idade, procedência (com endereço detalhado), nível educacional e socioeconômico, hábitos de 
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higiene bucal, acesso à assistência odontológica, uso de insulina, controle metabólico e tempo 

de diabetes. As informações referentes aos parâmetros clínicos do diabetes foram coletadas 

através de pesquisa aos prontuários médicos. 

Em seguida, os pacientes foram submetidos a exame clínico bucal realizado, nos 

próprios hospitais, por uma única examinadora, uma cirurgiã-dentista previamente treinada e 

um anotador, responsável pelas anotações nos questionários e nas fichas de exame clínico 

(Apêndice D). O treinamento da pesquisadora foi realizado na clínica de Periodontia do Curso 

de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, tendo sido conduzido por uma 

cirurgiã-dentista especialista em Periodontia e voltado para a execução dos exames 

periodontais.  

Todos os exames foram realizados sob iluminação natural e em cadeira comum. A 

pesquisadora utilizou equipamentos de proteção individual como óculos, jaleco, gorro, 

máscara e luvas (sendo estes três últimos descartáveis e, portanto, trocados a cada paciente). 

Todos os instrumentais foram devidamente esterilizados. 

 

2.6. Exames bucais realizados 

 

Os exames para o cálculo dos índices de placa visível e de sangramento gengival 

foram realizados em todos os indivíduos. Já os exames de profundidade de sondagem e nível 

de inserção clínica só foram realizados no grupo etário de 15 a 19 anos de idade.   

Índice de placa  visível (IPV) 

Para avaliar a presença e distribuição de depósitos de placa bacteriana nas 

superfícies dentárias foram utilizados espelho clínico nº 5 e sonda periodontal CPI (que será 

detalhada adiante). Observou-se a presença ou ausência de placa bacteriana clinicamente 

visível nas superfícies vestibular, palatina ou lingual, mesial e distal de todos os dentes 

presentes, utilizando-se o registro dicotômico. Para isso, a placa bacteriana foi identificada 

como uma camada branco-amarelada depositada próxima à margem gengival dos dentes. 

Foram excluídos os dentes em processo de erupção e com coroas parcialmente destruídas. 
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Para o cálculo do IPV, foram contabilizadas as superfícies dentárias que 

apresentavam placa bacteriana, procedendo-se uma operação matemática (regra de três 

simples) para determinar o valor relativo (porcentagem) de faces dentárias afetadas em 

relação ao total de faces examinadas (AINAMO & BAY, 1975). 

Índice de sangramento gengival (ISG) 

Por meio do ISG foram contabilizadas as superfícies dentárias que apresentavam 

sangramento gengival, procedendo-se uma regra de três simples para determinar o valor 

relativo de faces dentárias com sangramento em relação ao total de faces examinadas. 

Observou-se a presença ou ausência de sangramento gengival através de suave inspeção do 

sulco gengival, com a sonda periodontal CPI, nas superfícies vestibular, palatina ou lingual, 

mesial e distal de todos os dentes presentes, utilizando-se o registro dicotômico (AINAMO & 

BAY, 1975). 

Profundidade de sondagem 

Para o exame da profundidade de sondagem (distância entre a margem gengival e 

a base do sulco gengival ou bolsa periodontal) foram utilizados espelho clínico nº 5 e sonda 

periodontal modelo da Organização Mundial de Saúde (WHO 621), denominada Sonda CPI, 

com esfera de 0,5 mm na ponta e área anelada em preto situada entre 3,5 mm e 5,5 mm da 

ponta. Outras duas marcas na sonda permitem identificar distâncias de 8,5 mm e 11,5 mm da 

ponta do instrumento (BRASIL, 2001). 

 

Figura 1 - Sonda CPI preconizada pela OMS para exame periodontal. 

                                  Extraído de: Brasil, 2001. 
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Todos os dentes presentes em oclusão (exceto terceiros molares) foram 

examinados em seis sítios: mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mésio-

lingual, médio-lingual e disto-lingual. A sonda foi levemente introduzida no sulco gengival ou 

na bolsa periodontal, ligeiramente inclinada em relação ao longo eixo do dente, seguindo a 

configuração anatômica da superfície radicular.  

 

 Nível de inserção clínica 

Para o exame do nível de inserção clínica (distância entre a junção cemento-

esmalte e o fundo do sulco gengival ou bolsa periodontal) foram utilizados os mesmos 

instrumentos, ou seja, espelho clínico nº 5 e sonda CPI. A medida foi utilizada para avaliar a 

perda de inserção periodontal, em dentes que apresentaram recessão gengival, tomando como 

base a visibilidade da junção cemento-esmalte até a margem gengival. 

 

 

2.7. Critério de definição de gengivite 

 

 

Para caracterizar a gengivite utilizou-se o seguinte critério: presença de 25% ou 

mais de sítios com sangramento gengival e nenhum sítio com perda de inserção clínica maior 

que 2 mm (LÓPEZ et al., 2005). 

 

2.8. Aspectos éticos 

 

 

Este estudo seguiu a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 

regulamenta a pesquisa com seres humanos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital da Restauração (HR), conforme parecer CAAE nº 

5207.0.000.102-09 (Anexo A).  

A pesquisadora obteve também a anuência da chefia dos demais serviços nos 

quais realizou a coleta de dados, conforme anexos (B e C). 
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2.9. Análise dos dados 

 

 

As informações coletadas foram armazenadas em um banco de dados dos pacotes 

estatísticos Epi-Info versão 6.04. Foi realizada a dupla entrada dos dados para validar a 

digitação, sendo utilizados os programas Check e Validate.  

Os testes estatísticos utilizados na análise foram: o teste Qui-quadrado de 

Pearson para as associações com as variáveis categóricas e o Qui-quadrado corrigido de 

Yates nas tabelas 2X2. Os softwares utilizados para a análise dos dados foram o Stata versão 

9.0 e o Epi-Info versão 6.04. 
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3. RESULTADOS 

 

Frequência de gengivite e sua associação com o Diabetes Mellitus tipo 1 em crianças e 

adolescentes 

RESUMO 

 

Objetivos: Verificar a frequência de gengivite em crianças e adolescentes portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 1 e avaliar a sua associação com parâmetros clínicos do diabetes, 

fatores socioeconômico-demográficos e variáveis relacionadas à saúde bucal. 

Metodologia: Participaram deste estudo 132 crianças e adolescentes portadores de diabetes 

tipo 1, de ambos os sexos, com idades variando entre 6 e 19 anos, atendidos em três hospitais 

da rede pública da cidade do Recife, região Nordeste do Brasil, entre maio e novembro de 

2010. Foram preenchidos questionários com os participantes, através de entrevista, e 

realizados exames clínicos para avaliar a presença de placa bacteriana visível, sangramento 

gengival, profundidade de sondagem e nível de inserção clínica. Os testes estatísticos 

utilizados na análise foram o Qui-quadrado de Pearson e o Qui-quadrado corrigido de Yates. 

Resultados: A freqüência de gengivite foi de 12,9%. Apresentaram cálculo dentário 25% e 

sangramento gengival 74,7% dos pesquisados. O Índice de Sangramento Gengival (ISG) 

médio do grupo foi de 13,7 ± 13,2% e o Índice de Placa Visível (IPV) médio foi de 67,7 ± 

33,4%. Não houve associação estatisticamente significante entre gengivite e os parâmetros 

clínicos do diabetes. A freqüência de gengivite foi aproximadamente quatro vezes maior entre 

os que usavam a insulina NPH em comparação a Lanthus e aproximadamente três vezes 

maior nos pacientes com renda abaixo de dois salários mínimos. Houve associação 

estatisticamente significante entre gengivite e o IPV individual, onde a presença da doença só 

foi observada nos indivíduos com IPV acima de 60%.  

Conclusão: A freqüência de gengivite na população foi baixa e não se mostrou associada aos 

parâmetros clínicos do diabetes, e sim ao índice de placa visível. 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus tipo 1; Criança; Adolescente; Doença periodontal; 

Gengivite; Periodontite. 



46 
 

 Frequency of gingivitis and its association with type 1 diabetes mellitus in children and 

adolescents 

  

ABSTRACT 

 

 

Objectives: To assess the frequency of gingivitis in children and adolescents with type 1 

diabetes mellitus and its association with clinical parameters of diabetes, socioeconomic and 

demographic factors and variables related to oral health.  

 

Methodology: The study selected 132 children and adolescents with diabetes type 1 in both 

sexes, aged between 6 and 19 years, treated at three public hospitals in Recife, northeastern 

Brazil, between May and November 2010. Questionnaires were filled with participants, 

through interviews and clinical examinations were performed to assess the presence of visible 

plaque, gingival bleeding, probing depth and clinical attachment level. The statistical tests 

used in the analysis were Pearson´s Chi-square test and Chi-square test with Yates' 

correction.  

 

Results: The frequency of gingivitis was 12.9%. 25% had dental calculus and gingival 

bleeding 74.7% of respondents. The Gingival Bleeding Index (ISG) group average was 13.7 ± 

13.2% and the Visible Plaque Index (IPV) averaged 67.7 ± 33.4%. There was no statistically 

significant association between gingivitis and clinical parameters of diabetes. The frequency 

of gingivitis was approximately four times higher among those who used NPH insulin 

compared to Lanthus and about three times higher in patients with income below two 

minimum wages. There was a statistically significant association between gingivitis and the 

IPV, where the presence of the disease was only observed in individuals with IPV above 60%.  

 

Conclusion: The frequency of gingivitis in the population was low and was not associated to 

clinical diabetes, but the visible plaque index.  

 

KEY WORDS: Diabetes mellitus type 1; Child, Adolescent, periodontal disease, gingivitis, 

periodontitis.  
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A doença periodontal manifesta-se mais intensamente na idade adulta, mas pode 

acometer também crianças e adolescentes. A forma mais frequente da doença na infância e 

adolescência é a gengivite induzida pela placa bacteriana e relacionada com a higiene bucal 

deficiente. Casos de periodontite são menos freqüentes, o que leva a certa negligencia dos 

profissionais quanto ao exame periodontal nessa faixa etária. Mas essa realidade tem se 

modificado nas últimas décadas, onde se observa que o interesse pelas manifestações e pela 

progressão da doença periodontal em indivíduos jovens tem aumentado, tendo em vista que 

quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de evitar o agravamento da doença 

periodontal e suas seqüelas irreparáveis e mutiladoras no indivíduo adulto (NERY, 2009). 

Além do agente etiológico primário (a placa bacteriana), estão envolvidos na 

patogênese da doença periodontal vários outros aspectos, que influenciam na instalação, 

progressão e apresentação clínica, dentre os quais merecem destaque: os fatores genéticos, o 

tabagismo, a higiene bucal, as condições socioeconômicas e as doenças sistêmicas, 

especialmente o diabetes (PETERSEN, 2005). Isto porque, a doença periodontal não está 

associada tão somente à presença de microorganismos patogênicos, mas também à resposta 

imune do hospedeiro frente à infecção (MADEIRO, BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005; 

MEALEY, 2006; PERRINO, 2007; SILVA, 2006; TOMITA et al., 2002;  XAVIER et al., 

2009). 

O Diabetes Mellitus é uma doença amplamente estudada, pois se trata de um 

grave problema de saúde pública, cuja importância crescente é justificada pelo aumento de 

sua incidência e prevalência, alcançando proporções verdadeiramente epidêmicas (BRASIL, 

2006). O número total de diabéticos no mundo, em todas as faixas etárias, foi estimado em 

171 milhões, no ano 2000, com uma projeção de aumento para 366 milhões em 2030. O 

Brasil que possuía em 2000 cerca de 4,6 milhões de doentes, terá em 2030 em torno de 11,3 

milhões de diabéticos (WILD et al., 2004). O diabetes tipo 1, que representa de 5 a 10 % do 

total de casos da doença, possui uma prevalência mundial, em jovens de 0 a 14 anos de idade, 

de aproximadamente 0,02%, com um aumento anual estimado de cerca de 3% 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006). No Brasil, os dados sobre o 

diabetes na infância e adolescência ainda são escassos, mas há uma prevalência estimada de 

0,2% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2005).  
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A hiperglicemia crônica resultante do diabetes promove danos aos diversos órgãos 

e sistemas (como olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos), e a cavidade bucal também 

sofre os reflexos dessa condição, sendo a ocorrência mais comum a doença periodontal, 

considerada a sexta complicação mais freqüente do diabetes (LÖE, 1993). Esta apesar de não 

comprometer a sobrevida do paciente (como outras complicações sistêmicas clássicas), pode 

repercutir em sua qualidade de vida, prejudicar o controle metabólico e até agravar as outras 

complicações crônicas (AMARAL, RAMOS e FERREIRA, 2006). 

Diversos mecanismos estão envolvidos na gênese da doença periodontal em 

pacientes diabéticos incluindo: alterações na vascularização periodontal, disfunção das células 

de defesa, comprometimento da produção de matriz óssea, diminuição na síntese e maturação 

do colágeno, aumento da atividade da colagenase gengival, aumento dos níveis de glicose e 

uréia no fluido crevicular gengival, mudanças na microbiota gengival e exacerbação da 

resposta inflamatória (GRAVES et al., 2004; GRAVES et al., 2006; GUIMARÃES et al., 2007; 

LALLA et al., 2001, MADEIRO, BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005; MEALEY, 2006; 

PRATES, RIZZIERI e ROSING, 2006; TOMITA et al., 2002).  

A relação entre o diabetes e a condição periodontal é um tema bem explorado na 

literatura, no entanto torna-se difícil estabelecer conclusões definitivas, pois há grande 

dificuldade de comparação entre os estudos devido à heterogeneidade metodológica, às 

diferenças nas populações estudadas, à constante atualização da classificação de ambas as 

doenças, às mudanças nos métodos de diagnóstico e de avaliação do controle metabólico, e 

aos diferentes parâmetros e índices periodontais utilizados (PRATES, RIZZIERI e ROSING, 

2006; TOMITA et al., 2002). 

A maioria das pesquisas concentram-se na investigação com diabéticos do tipo 2. 

Inclusive, em recente revisão sistemática da literatura com metanálise de 57 estudos com 

diabéticos tipos 1 e 2, Chávarry et al. (2009) concluíram que o diabetes tipo 2 pode realmente 

ser considerado um fator de risco para doença periodontal. Entretanto, as evidências da 

associação entre diabetes tipo 1 e doença periodontal ainda são insuficientes e os achados dos 

estudos longitudinais conflitantes.  

Para contribuir com o preenchimento dessa lacuna do conhecimento, objetivou-se 

com esta pesquisa verificar a frequência de gengivite em crianças e adolescentes portadores 

de Diabetes Mellitus tipo 1 e avaliar a sua associação com parâmetros clínicos do diabetes, 

fatores socioeconômico-demográficos e variáveis relacionadas à saúde bucal. 
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3.2. MÉTODO 

 

 

A pesquisa enquadra-se na modalidade de estudo observacional descritivo com 

componente analítico. A coleta de dados compreendeu o período de maio a novembro de 2010 

e foi realizada em três hospitais da rede pública de saúde da cidade do Recife na região 

Nordeste do Brasil: Hospital da Restauração (HR), Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP) e Hospital das Clínicas (HC). 

O estudo seguiu a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital da Restauração (HR), 

conforme parecer CAAE nº 5207.0.000.102-09.  

A população foi constituída por crianças e adolescentes portadores de Diabetes 

Mellitus tipo 1, segundo critério da Organização Mundial da Saúde (glicemia de jejum ≥ a 

126 mg/dl ou glicemia pós-prandial ≥ a 200 mg/dl) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2003). Foram incluídos na pesquisa os indivíduos que se apresentaram para a 

consulta de rotina e que preencheram os critérios de inclusão (faixa etária entre 6 anos e 19 

anos e 11 meses, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria) e exclusão (diabéticos 

tipo 2, fumantes, portadores de outras doenças sistêmicas, em uso de alguma medicação que 

alterasse a flora bucal, uso de aparelho ortodôntico fixo e adolescentes gestantes ou 

amamentando). A amostra foi composta por 132 crianças e adolescentes diabéticos 

selecionados por conveniência. 

Após a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido dos pais ou 

responsáveis dos menores de 18 anos e dos próprios pacientes maiores de 18 anos, a 

pesquisadora preencheu um questionário, através de entrevista, contendo informações sobre 

condições socioeconômicas e comportamentais. Foram registrados dados como: sexo, idade, 

procedência, nível educacional e socioeconômico, hábitos de higiene bucal, acesso à 

assistência odontológica, uso de insulina e tempo de diabetes.  

Em seguida, os pacientes foram submetidos a exame clínico bucal realizado, nos 

próprios hospitais, por uma única examinadora, uma cirurgiã-dentista previamente treinada e 

um anotador. Todos os exames foram realizados sob iluminação natural e em cadeira comum.  

A avaliação do Índice de Placa Visível (IPV) e do Índice de Sangramento 

Gengival (ISG) foi realizada em todos os indivíduos, enquanto os exames de profundidade de 
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sondagem e de nível de inserção clínica só foram realizados no grupo etário de 15 a 19 anos 

de idade, pois no grupo etário mais jovem esses exames seriam influenciados pelo processo de 

erupção dentária.  

Através do IPV foram contabilizadas as superfícies dentárias que apresentavam 

placa bacteriana, procedendo-se uma regra de três simples para determinar o valor relativo de 

faces dentárias afetadas em relação ao total de faces examinadas. Observou-se a presença ou 

ausência de placa bacteriana clinicamente visível nas superfícies vestibular, palatina ou 

lingual, mesial e distal de todos os dentes presentes (exceto os dentes em processo de erupção 

e com coroas parcialmente destruídas), utilizando-se o registro dicotômico. Para isso, a placa 

bacteriana foi identificada como uma camada branco-amarelada depositada próxima à 

margem gengival dos dentes (AINAMO & BAY, 1975). 

Por meio do ISG foram contabilizadas as superfícies dentárias que apresentavam 

sangramento gengival, procedendo-se uma regra de três simples para determinar o valor 

relativo de faces dentárias com sangramento em relação ao total de faces examinadas. 

Observou-se a presença ou ausência de sangramento gengival através de suave inspeção do 

sulco gengival, com a sonda periodontal CPI, nas superfícies vestibular, palatina ou lingual, 

mesial e distal de todos os dentes presentes, utilizando-se o registro dicotômico (AINAMO & 

BAY, 1975). 

A medida da profundidade de sondagem, distância entre a margem gengival e a 

base do sulco gengival ou bolsa periodontal, foi realizada em todos os dentes presentes em 

oclusão (exceto terceiros molares) em seis sítios: mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-

vestibular, mésio-lingual, médio-lingual e disto-lingual.  

O nível de inserção clínica, distância entre a junção cemento-esmalte e o fundo do 

sulco gengival ou bolsa periodontal, foi utilizado para avaliar a perda de inserção periodontal, 

em dentes que apresentaram recessão gengival, tomando como base a visibilidade da junção 

cemento-esmalte até a margem gengival. 

Para caracterizar a gengivite utilizou-se o seguinte critério: presença de 25% ou 

mais de sítios com sangramento gengival e nenhum sítio com perda de inserção clínica maior 

que 2 mm (LÓPEZ et al., 2005). 

As informações coletadas foram armazenadas em um banco de dados dos pacotes 

estatísticos Epi-Info versão 6.04, onde foi realizada a dupla entrada dos dados para validar a 

digitação, sendo utilizados os programas Check e Validate. Os testes estatísticos utilizados na 

análise foram o Qui-quadrado de Pearson para as associações com as variáveis categóricas e 

o Qui-quadrado corrigido de Yates nas tabelas 2X2. Os softwares utilizados para a análise 
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dos dados foram o Stata versão 9.0 e o Epi-Info versão 6.04. 
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3.3. RESULTADOS 

 

 

3.3.1. Caracterização da população de estudo 

 

As características demográficas da população estão representadas na tabela 1, 

onde se observa que o estudo foi composto de 132 crianças e adolescentes portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 1 procedentes em maior parte do interior do estado (44,7%), e 

predominando o sexo feminino (55,3%). A idade média dos pesquisados foi de 12,2 ± 3,3 

anos, com idade mínima de 6 e máxima de 19 anos, distribuídos em dois grupos etários: 

74,2%  entre 6 e 14 anos e 25,8% entre 15 e 19 anos.                  

Segundo o nível de escolaridade, apresentado na tabela 1, 75,8% tinham entre 1 e 

8 anos de estudo, o  que corresponde ao ensino fundamental completo ou incompleto, 

enquanto que 24,2% tinham o ensino médio completo ou incompleto, o que está de acordo 

com a distribuição por faixa etária.  

Em 59,1% dos pesquisados a renda familiar foi inferior a 2 salários mínimos; 

82,6% tinham fornecimento de água através da rede geral; 88,6% tinham banheiro no 

domicílio com descarga; e em 84,8% dos entrevistados a coleta de lixo era direta.  Em relação 

aos bens de consumo, 98,5% afirmaram ter geladeira, 97% tinham televisão, 85% tinham 

rádio e 87,9% tinham aparelho de DVD.   

A tabela 1 expõe ainda os hábitos de higiene bucal e o acesso a serviço de saúde 

bucal na população de crianças e adolescentes diabéticos, observando-se que 75% escovavam 

os dentes duas a três vezes ao dia e que o uso do fio dental foi citado por 23,5%.  Referiram 

não ir ao dentista 44,7% dos entrevistados, enquanto 30,3% referiram uma freqüência de duas 

vezes ao ano.   

Segundo as questões referentes à alimentação, expressas também na tabela 1, 2/3 

da população faziam 6 ou mais refeições diárias e a maioria (68,2%) disse ter um intervalo de 

tempo entre as refeições de 3 horas. 

Na tabela 2, observa-se que todos os diabéticos usavam insulina, sendo a NPH a 

insulina de uso mais freqüente (68,9%).  Tiveram o diagnóstico do diabetes a mais de 5 anos 

47,7% dos pacientes e  35,6% estavam sendo acompanhados nos serviços a mais de 5 anos.  

O nível de informação dos indivíduos quanto aos cuidados com a boca está 

evidenciado na tabela 2. Quando questionados se o diabetes provocava alterações na boca, 
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aproximadamente 60% dos entrevistados disseram que sim e 32,6% dos indivíduos afirmaram 

ter tido problemas bucais depois do diagnóstico do diabetes. A maioria (92,4%) afirmou 

conhecer a importância dos cuidados com a boca. Desses, 51,6% disseram ter sido orientados 

por dentistas, enquanto que 23,8% citaram familiares, 13,1% médicos e 7,4% escola. 

 

 

3.3.2. Associação com gengivite 

 

 

Conforme se observa na tabela 2, a freqüência de gengivite na população de 

crianças e adolescentes diabéticos foi de 12,9%, ou seja, aproximadamente 13% dos pacientes 

possuíam pelo menos 25% dos sítios examinados com sangramento gengival e ausência de 

perda de inserção clínica maior que 2mm. Apresentaram cálculo dentário 25% dos 

pesquisados.  

A presença de sangramento gengival, em pelo menos um sítio examinado, foi 

observada em 74,7% dos pacientes. Foi calculado o ISG de cada indivíduo, onde o menor 

valor encontrado foi de 0,08% e o maior de 62%. O ISG individual foi utilizado para aplicar o 

ponto de corte na amostra para definição de casos de gengivite (25% de sítios com 

sangramento). A partir dos índices individuais foi calculado o ISG médio do grupo que foi de 

13,7 ± 13,2%.  

Todos os pesquisados apresentaram considerável quantidade de placa bacteriana 

visível. Foi obtido o IPV individual, onde o valor mínimo foi de 2,08% e o máximo de 100%. 

Vale ressaltar que 38% dos pesquisados tiveram o IPV de 100%, ou seja, possuíam todos os 

sítios examinados cobertos por placa bacteriana visível. O IPV médio do grupo foi de 67,7% 

± 33,4%.   

Na tabela 3 constata-se que o IPV individual foi significantemente associado à 

gengivite (p<0,001), onde a presença da doença só foi observada nos indivíduos que possuíam 

mais de 60% dos sítios examinados cobertos por placa bacteriana visível.  

Não foi encontrada associação significante entre gengivite e a condição 

socioeconômico-demográfica da população de diabéticos, como pode ser visto na tabela 3. 

Porém, apesar da associação entre gengivite e renda familiar não ter sido estatisticamente 

significante, observa-se que a frequência de gengivite foi aproximadamente três vezes maior 

entre os indivíduos com renda inferior a dois salários mínimos.  
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Na associação com os hábitos de higiene bucal, apesar de não ter sido 

significante, observa-se que há uma menor frequência de gengivite quando o paciente 

realizava duas ou mais escovações diárias, assim como o não uso de fio dental aumentou a 

frequência de gengivite. A associação entre gengivite e o acesso ao dentista, através de 

consultas anuais, não se mostrou estatisticamente significante. 

A tabela 4 apresenta a associação de gengivite com os parâmetros clínicos do 

diabetes, na qual se observa que não houve associação estatisticamente significante com o 

tempo de diabetes ou com o tipo de insulina. No entanto, pode-se observar que a freqüência 

de gengivite entre os pacientes que utilizavam a insulina NPH foi, aproximadamente, quatro 

vezes maior do que entre os que utilizavam a Lanthus. 

 De acordo com a tabela 4, não se observou associação entre gengivite e as 

variáveis relacionadas ao nível de informação sobre os cuidados com a boca. Porém, 

observou-se que a percepção em relação a alterações na boca ficou evidenciada pelo fato de 

que há uma freqüência maior de gengivite em quem afirmou ter percebido alterações quando 

diabético.   

Quando avaliada a importância da informação dos cuidados com a boca, crianças e 

adolescentes que não tiveram informação apresentaram aproximadamente três vezes mais 

gengivite que as informadas. Quando analisados os profissionais, há uma redução da 

freqüência de gengivite quando informados por dentistas ou por outros profissionais ou 

familiares. 

 

 

3.3.3. Dados de periodontite 

 

 

O número de adolescentes examinados na pesquisa foi reduzido, por isso os dados 

de periodontite não foram analisados. Dos 34 adolescentes, na faixa etária de 15 a 19 anos, 

que foram submetidos à sondagem periodontal, apenas 6 (17,64%) apresentaram sítios com 

profundidade de sondagem superior a 3,5 mm. Desses, 4 possuíam sítios com profundidade de 

sondagem entre 3,5 e 5,5 mm, enquanto os outros dois apresentavam sítios com profundidade 

de sondagem de 5,5 mm. Nenhum indivíduo apresentou recessão gengival e, 

consequentemente, não foi registrado o nível de inserção clínica. 
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Tabela 1. Caracterização da população de crianças e adolescentes diabéticos de acordo com a 

condição socioeconômico-demográfica, o nível de escolaridade, a frequência de alimentação  

diária, os hábitos de higiene bucal e o acesso a serviço de saúde bucal, Recife, 2010. 

 

Características Número  % 

Procedência   

Recife 38 28,8 

Região Metropolitana 35 26,5 

Interior 59 44,7 

Sexo   

Masculino 59 44,7 

Feminino 73 55,3 

Idade (anos)   

6 a 14  98 74,2 

15 a 19  34 25,8 

   

Escolaridade (em anos de estudo)   

1 a 4  39 29,6 

5 a 8  61 46,2 

≥ 9  32 24,2 

   

Renda familiar (em salários mínimos)   

< 2 78 59,1 

≥ 2  54 40,9 

Fornecimento de água do domicílio   

Rede geral 109 82,6 
Poço 15 11,4 

Chafariz 01 0,7 

Outros 07 5,3 

Destino dos dejetos   

Banheiro com descarga 117 88,6 
Banheiro sem descarga 12 9,1 

Não tem banheiro 03 2,3 

Destino do lixo   

Coleta direta 112 84,8 
Coleta indireta 05 3,8 

Enterrado 00 0,0 

Queimado 09 6,8 

Em terreno baldio 06 4,6 

   

Quantidade de refeições diárias   

2 a 4  24 18,2 

5  20 15,1 

≥ 6  88 66,7 

Intervalo entre as refeições (horas)   

< 2  21 15,9 

3  90 68,2 

≥ 4  21 15,9 

   

Número de escovações diárias   

Uma 23 17,4 

Duas  40 30,3 

Três 59 44,7 

4 ou mais 10 7,6 

Uso de fio dental   

Sim 31 23,5 

Não 101 76,5 

   

Número de consultas com dentista por 

ano 

  

Nenhuma 59 44,7 

Uma 13 9,8 

Duas 40 30,3 

Três ou mais 20 15,2 

Total 132 100,0 
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Tabela 2. Caracterização da população de crianças e adolescentes diabéticos segundo os 

parâmetros clínicos do diabetes, o nível de informação sobre cuidados com a boca e as 

frequências de gengivite, cálculo dentário e sangramento gengival, Recife, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Número % 

Tempo de acompanhamento no serviço 

(anos) 

  

< 5  85 64,4 

≥ 5  47 35,6 

Tempo de diabetes (anos)   

< 5  69 52,3 

≥ 5 63 47,7 

Tipo de insulina   

NPH 91 68,9 
Lanthus 41 31,1 

   

O diabetes provoca alterações na boca   

Sim 79 59,8 

Não 53 40,2 

Possui algum problema bucal depois do 

diabetes 

  

Sim 43 32,6 

Não 89 67,4 

Foi informado sobre a importância de 

cuidar da boca 

  

Sim 122 92,4 

Não 10 7,6 

Quem informou sobre a importância de 

cuidar da boca 

  

Dentista 63 51,6 

Médico 16 13,1 

Familiar 29 23,8 

Escola 09 7,4 

Outros 05 4,1 

   

Gengivite   

Sim 17 12,9 

Não 115 87,1 

Cálculo dentário   

Sim 33 25,0 

Não 99 75,0 

Sangramento gengival   

Sim 96 74,7 

Não 36 27,3 

Total 132 100,0 
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Tabela 3. Associação de gengivite com a condição socioeconômico-demográfica, o nível de 

escolaridade, a condição de higiene bucal, os hábitos de higiene bucal e o acesso a serviço de 

saúde bucal em crianças e adolescentes diabéticos, Recife, 2010. 

 

Características 

Gengivite 
p-valor 

Sim Não 

N % N %  

Idade (anos)      

6 a 14  10 10,2 88 89,8 
0,21 

15 a 19 07 20,6 27 79,4 

Sexo      

Feminino 09 12,3 64 87,7 
0,96 

Masculino 08 13,6 51 86,4 

Procedência      

Recife 07 18,4 31 81,6 

0,43 RMR 03 8,6 32 91,4 

Interior 07 11,9 52 88,1 

      

Escolaridade 

(em anos de estudo) 
     

1 a 8  13 13,0 87 87,0 
0,82 

≥ 9  04 12,5 28 87,5 

      

Renda familiar  

(em salários mínimos) 
     

≥ 2  03 5,6 51 94,4 
0,07 

< 2 14 17,9 64 82,1 

Fornecimento de água do 

domicílio 
     

Rede geral 03 13,0 20 87,0 
0,75 

Outros 14 12,8 95 87,2 

Destino dos dejetos      

Banheiro com descarga 02 13,3 13 86,7 
0,72 

Outros 15 12,8 102 87,2 

Destino do lixo      

Coleta direta 03 15,0 17 85,0 
0,96 

Outros 14 12,5 98 87,5 

      

IPV individual (%)      

0 – 60 00 00.0 53 100,0 
< 0,001 

60,01 – 100 17 21,5 62 78,5 

      

Número de escovações 

diárias 
     

Uma 06 26,1 17 73,9 

0,11 Duas 04 10,0 36 90,0 

Três ou mais 07 10,1 62 89,9 

Uso de fio dental      

Sim 02 6,5 29 93,5 
0,36 

Não 15 14,8 86 85,2 

      

Número de consultas com 

dentista por ano 
     

Nenhuma 07 11,9 52 88,1 

0,09 
Uma 00 0,0 13 100,0 

Duas 09 22,5 31 75,5 

Três ou mais 01 5,0 19 95,5 
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Tabela 4. Associação de gengivite com os parâmetros clínicos do diabetes e o nível de informação 

sobre cuidados com a boca em crianças e adolescentes diabéticos, Recife, 2010. 

Características 

Gengivite 
p-valor 

Sim Não 

N % N %  

Tempo de diabetes (anos)      

< 5  09 13,0 60 87,0 
0,84 

≥ 5  08 12,7 55 87,3 

Tipo de insulina      

Lanthus 02 4,9 39 95,1 
0,12 

NPH 15 16,5 76 83,5 

      

O diabetes provoca alterações na 

sua boca 
     

Sim 13 16,5 66 83,5 
0,22 

Não 04 7,6 49 92,4 

Possui algum problema bucal 

depois do diabetes 
     

Sim 07 16,3 36 83,7 
0,59 

Não 10 11,2 79 88,8 

Foi informado sobre a importância 

de cuidar da sua boca 
     

Sim 14 11,5 108 88,5 
0,23 

Não 03 30,0 07 70,0 

Que profissional informou sobre a 

importância de cuidar da sua boca 
     

Não informado 03 30,0 07 70,0 
0,22 

Dentista 08 12,7 55 87,3 

Outros 06 10,2 53 89,8  
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3.4. DISCUSSÃO 

 

A contribuição deste estudo, verificando a freqüência de gengivite em uma 

população de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1, torna-se relevante, pois, 

em revisão da literatura, pôde-se observar que muitas pesquisas abordam a relação entre o 

diabetes e a condição periodontal apenas em adultos e diabéticos do tipo 2. Nessa população a 

periodontite é considerada a sexta complicação clássica do diabetes (LÖE, 1993). Porém, 

apesar da periodontite ser realmente mais severa na fase adulta, trata-se de uma condição 

crônica e evolutiva, que muitas vezes tem inicio já na infância ou adolescência. Por isso, o 

conhecimento sobre a condição periodontal numa faixa etária precoce é de suma importância 

para que estratégias adequadas de prevenção e controle sejam adotadas. 

Outro achado da pesquisa bibliográfica que reforça a relevância dos resultados 

alcançados é a escassez de estudos, nessa população, centrados na condição gengival, ou seja, 

nos primeiros sinais do processo inflamatório que afeta os tecidos periodontais de proteção 

(gengiva). Muitos trabalhos enfatizam a forma de destruição periodontal mais agressiva que 

atinge os tecidos periodontais de sustentação (osso alveolar e ligamentos periodontais) 

(MOORE et al., 1999; AREN et al., 2003; LALLA et a., 2006a; LALLA et al., 2007a; 

LLAMBÉS et al., 2008; SILVESTRE et al., 2009).  Porém, vale ressaltar, que a gengivite, 

quando não diagnosticada e tratada na infância, pode acompanhar o desenvolvimento do 

individuo até a idade adulta e evoluir para a periodontite, a qual é responsável, muitas vezes, 

por perdas dentárias que trazem conseqüências estéticas, funcionais e psico-sociais, 

repercutindo na qualidade de vida dos sujeitos. 

A gengivite é a manifestação mais prevalente de doença periodontal na população 

em geral. Entretanto, no presente estudo, foi encontrada uma freqüência de 12,9%, a qual é 

considerada baixa se comparada a freqüências encontradas em outras pesquisas tanto com 

diabéticos (LALLA et al., 2006b; ORBAK et al,. 2008; PAVEZ et al., 2002; XÁVIER et al., 

2009) como com não diabéticos (NEVES, PASSOS e OLIVEIRA, 2010; REBELO et al., 

2009; XÁVIER et al., 2007). Entretanto, deve-se considerar que o método adotado na 

pesquisa contempla parcialmente a especificidade do tema, pois o desenho de estudo 

escolhido não permite identificar se crianças diabéticas têm maior chance de desenvolver 

gengivite do que crianças sem a doença, já que não se estabeleceu um grupo de comparação. 
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Pesquisas com crianças saudáveis apontam para uma grande suscetibilidade a 

gengivite, o que é demonstrado através de sua elevada prevalência na população infantil, em 

torno de 95%. Entretanto, quando se adota uma classificação para a gravidade da doença, há 

uma predominância de sua forma leve (com até 15% dos sítios com sangramento), em 

aproximadamente 80% dos casos (NEVES, PASSOS e OLIVEIRA, 2010), e com isso, a 

freqüência das formas moderada e severa, em média 15%, aproxima-se do resultado 

encontrado nesta pesquisa. 

Através de uma revisão sistemática da literatura sobre a prevalência da doença 

periodontal, Chambrone et al. (2008) analisaram os dados de 19 levantamentos 

epidemiológicos brasileiros  entre os anos de 1993 e 2003, envolvendo 9407 indivíduos, 

sendo mais de 95% dos pesquisados com idade inferior a 20 anos, e observaram uma elevada 

prevalência de doenças gengivais (92,9%), independentemente da idade e do nível 

socioeconômico dos pesquisados, mas sim diretamente associada à higiene bucal deficiente, e 

que a maioria (73,6%) das crianças e adolescentes apresentavam a doença com baixa 

gravidade. 

Enquanto vários trabalhos consideram ocorrência de gengivite a presença de pelo 

menos um sítio com sangramento, no estudo em questão, adotou-se um critério mais 

restritivo, ou seja, a presença de no mínimo 25% de sítios com sangramento e ausência de 

perda de inserção clínica maior que 2 mm (LÓPEZ et al., 2005). Dessa forma foram excluídos 

os casos de gengivite na sua forma leve, o que pode justificar em parte a diminuição 

considerável da casuística. Ainda assim, mesmo adotando critério idêntico, Xávier et al. 

(2009), em pesquisa com população semelhante, observaram uma freqüência superior de 

gengivite (20,8%).  

No presente estudo a maioria dos diabéticos (74,7%) apresentou algum sítio 

examinado com sangramento gengival, mas quando se aplicou o ponto de corte de 25% essa 

freqüência diminuiu consideravelmente.  Se tivesse sido considerada a presença de no mínimo 

um sítio com sangramento para a definição dos casos, a freqüência de gengivite alcançaria um 

valor mais próximo dos encontrados em outros estudos. 

Em relação ao índice de placa visível (IPV), que é um indicador da capacidade de 

remoção da placa bacteriana supragengival, observou-se um valor médio do IPV elevado 

(67,7% ± 33,4%), variando entre extremos (2,08 e 100%). Um fato que chama atenção é que 

mais de um terço dos indivíduos apresentaram todos os sítios examinados cobertos por placa 
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bacteriana visível, demonstrando péssima condição de higiene bucal. Outra questão 

importante refere-se à associação significante entre gengivite e o IPV individual, visto que só 

foram identificados casos entre os indivíduos que apresentavam mais de 60% dos sítios 

examinados com placa, ou seja, a doença gengival foi induzida pela presença da placa 

bacteriana abundante. 

Contraditoriamente à condição descrita, a maioria dos pesquisados (75%) 

relataram escovar os dentes de duas a três vezes por dia, o que seria suficiente para um 

controle mecânico da placa bacteriana. Mas deve-se considerar que a pergunta sobre o 

número de escovações diárias apresenta provavelmente o viés de informação, pois a maioria 

dos entrevistados parecia ter uma resposta padrão, possivelmente não condizente com a 

realidade. Há que se considerar também a diferença entre quantidade e qualidade de 

escovação, pois muitas vezes crianças carecem de orientação quanto à técnica de escovação 

correta e algumas não possuem capacidade motora plena para realizar os movimentos 

necessários.  

O uso do fio dental na população é bastante reduzido (23,5%), fator que contribui 

para o acúmulo de depósitos de placa bacteriana e formação de cálculos dentários. Outra 

condição preocupante é o elevado número de sujeitos (44,7%) que não costumam ir ao 

dentista, evidenciando que o acesso a serviços de saúde bucal é limitado e pode contribuir 

para o precário controle da placa bacteriana. 

Quanto ao conhecimento da relação entre diabetes e saúde bucal, os resultados 

mostraram condições favoráveis. A maioria relatou ter conhecimento sobre a importância dos 

cuidados com a boca, até porque a quase totalidade dos indivíduos já havia recebido 

orientações prévias nesse sentido, e o profissional que mais participou desse trabalho 

educativo foi o dentista. Mais da metade dos indivíduos sabem que o diabetes provoca 

alterações bucais e cerca de um terço já vivenciaram algum problema bucal após o 

diagnóstico do diabetes, ou seja, um bom número de indivíduos atribuiu ao diabetes 

influencia sobre a condição de saúde bucal passada ou atual. 

Não foi encontrada associação estatisticamente significante com o tempo de 

duração do diabetes em concordância a alguns estudos (COSTA et al., 2004; LALLA et al., 

2006b; LALLA et al., 2007a) e discordância a outros (MOORE et al., 1999; PAVEZ et al., 

2002; XÁVIER et al., 2009). Por ser uma população predominantemente de crianças, na faixa 

etária entre 6 e 14 anos, a maioria apresentou uma curta duração do diabetes (menos de 5 
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anos) e, provavelmente, essa doença ainda precoce não conseguiu produzir seus efeitos 

crônicos mais perceptíveis, já que a alteração dos tecidos periodontais é mais comum durante 

longos períodos de hiperglicemia. 

Um fato que deve ser levado em consideração quando se compara estudos 

realizados com diabéticos tipo 1 e estudos com diabéticos tipo 2 é o nível de controle 

metabólico, pois os indivíduos com o tipo 1 da doença, por serem insulinodependentes, 

apresentam um controle glicêmico mais estável devido às medicações utilizadas, com ajustes 

freqüentes na dosagem de insulina, a fim de serem evitadas crises hipoglicêmicas (NOVAES 

JÚNIOR et al., 2009). No presente estudo não foi possível avaliar a associação entre controle 

metabólico e gengivite, devido à dificuldade em obter dados precisos, como a medida da 

hemoglobina glicada (HbA1c). Deve-se mencionar que os serviços não possuíam boa 

organização de seus prontuários, onde a medida da HbA1c não era encontrada e não havia 

uma padronização quanto à periodicidade em que os exames eram solicitados ou o método 

laboratorial em que eram realizados. A rede de serviços de saúde mostrou-se, por tanto, com 

sérias deficiências e limitações quanto à assistência prestada aos pacientes.  

A pesquisa apontou para uma relação ainda não investigada em estudos dessa 

natureza, ou seja, entre a condição periodontal e o tipo de insulina utilizada pelo paciente. 

Cerca de 70% dos diabéticos investigados utilizavam a insulina NPH, que é um tipo de 

insulina humana de ação intermediária¸ cujo início de ação ocorre entre 1 e 2 horas, com pico 

entre 4 e 8 horas e término entre 12 e 20 horas. Essa é utilizada em regimes basais em duas ou 

mais aplicações diárias (PIRES e CHACRA, 2008). Muitas vezes a insulina NPH produz 

hipoglicemia noturna, devido aos picos indesejados de insulina no plasma, particularmente 

durante a noite, como também níveis mais elevados de glicemia de jejum (ROSENSTOCK et 

al., 2005). Os pacientes que faziam uso da NPH tiveram uma freqüência de gengivite quatro 

vezes maior que os pacientes que utilizavam a Lanthus. 

Lanthus é o nome comercial de uma formulação de glargina, que representa um 

análogo de longa duração ou basal, pois imita a secreção basal da insulina natural do pâncreas 

(ROSENSTOCK et al., 2005). Sua farmacodinâmica e farmacocinética são mais previsíveis e 

seus picos de ação são pouco pronunciados quando comparada à NPH. Apresenta início de 

ação entre 1 e 2 horas, atinge o platô de ação biológica entre 4 e 6 horas com término de efeito 

entre 20 e 24 horas (PIRES e CHACRA, 2008). Utilizada uma vez ao dia, promove um 

controle glicêmico efetivo com redução no risco de hipoglicemia, especialmente noturna, 

quando comparada a NPH (ROSENSTOCK et al., 2005). Diante de algumas vantagens em 
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relação à NPH e a partir dos achados na população, recomendam-se novos trabalhos que 

abordem essa questão e expliquem como a glargina age protegendo os tecidos gengivais. 

Quanto à associação com fatores socioeconômicos, em concordância aos estudos 

brasileiros que têm demonstrado que as doenças periodontais apresentam maiores 

prevalências em populações com piores condições socioeconômicas, observou-se uma 

frequência maior de gengivite nas crianças e adolescentes com renda familiar abaixo de dois 

salários mínimos. Embora, a renda familiar por si só não reflita o padrão de vida da família, 

pois famílias com a mesma renda podem apresentar condições diferentes em função do 

número de indivíduos que dependem dessa renda. Ainda assim, outros autores não 

encontraram associação significante entre a renda per capita (divisão da renda familiar 

mensal pelo número de integrantes da família) e o grau de gravidade de gengivite (NEVES, 

PASSOS e OLIVEIRA, 2010).  

Como os serviços em que foi realizada a coleta de dados atendem na sua maioria 

pessoas oriundas do interior do estado (de regiões longínquas onde o acesso a serviços de 

saúde é dificultado) e também de baixa renda, provavelmente, os indivíduos estariam mais 

expostos a fatores de risco para gengivite. No entanto, apesar das condições desfavoráveis, a 

condição de saúde periodontal encontrada no grupo não foi condizente com a realidade 

esperada, sendo considerada boa. 
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3.5. CONCLUSÃO 

 

Com base no exposto, pode-se concluir que, na população investigada, a 

freqüência de gengivite foi baixa, apesar da condição de higiene bucal precária.  

Dentre os parâmetros clínicos do diabetes, apenas o tipo de insulina mostrou 

relação com a presença de gengivite, apesar da associação não ter sido significante. Não 

houve associação com o tempo de duração da doença.  

A renda familiar foi um fator que corroborou para o aumento da freqüência de 

gengivite, embora a associação entre esses fatores não tenha sido estatisticamente significante. 

 A associação que apresentou relação estatiscamente significante foi entre 

gengivite e o índice de placa visível, onde a presença de gengivite esteve associada ao IPV 

individual acima de 60%.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo suscitou algumas reflexões e permitiu as seguintes 

considerações:  

A freqüência de gengivite entre crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 foi 

considerada baixa e esteve associada ao acúmulo de placa bacteriana. A condição de higiene 

bucal da população foi ruim, o que ficou evidenciado através dos elevados índices de placa 

bacteriana observados, do reduzido uso de fio dental e das escassas visitas ao dentista. Esta 

realidade expõe a necessidade de reforçar medidas de promoção da saúde bucal, como 

orientação sobre hábitos de higiene bucal e acesso a serviço odontológico. 

A associação entre gengivite e os parâmetros clínicos do diabetes não foi 

observada, sendo necessárias novas pesquisas com amostra maior e grupo de comparação para 

melhor elucidar essa relação. Faz necessário também o acompanhamento dos pacientes 

através de estudos longitudinais, para que as variáveis relacionadas ao diabetes sejam melhor 

controladas e para que possa ser identificado o momento em que o estado de saúde sistêmica 

passa a interferir na saúde bucal. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Responsável) 

 

Comitê de Ética e Pesquisa: HR              Nº do CAAE: 5207.0.000.102-09                                

Título da pesquisa: Condição periodontal de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco 

Pesquisadora responsável: Luana dos Santos Souza, mestranda em Saúde da Criança e do 

Adolescente. 

Este estudo científico tem por objetivo verificar o perfil de saúde bucal das crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 atendidas no grupo de diabéticos do Hospital Geral de 

Areias. 

Será realizado o preenchimento de um questionário sobre as condições de saúde bucal e 

geral da criança ou adolescente, através de uma entrevista com os pais/responsáveis ou com o próprio 

paciente (maior de 18 anos de idade). Serão preservadas as respostas e as identidades dos 

entrevistados, mas informamos que as perguntas da entrevista poderão provocar algum tipo de 

constrangimento. 

Será realizado um exame bucal da criança ou adolescente, utilizando espelho bucal e 

sonda. O paciente e o responsável serão previamente esclarecidos da conduta do examinador, que 

mostrará todo material a ser utilizado durante o exame. Ressalta-se que se trata de um procedimento 

minimamente invasivo, com duração máxima de 30 minutos e risco de sangramento, desconforto ou 

sensação dolorosa, nos casos de doença na gengiva. Mas os riscos serão diminuídos, pois a 

examinadora será cautelosa e previamente treinada para realizar o exame. 

Os resultados obtidos com estes exames serão divulgados em dissertação de mestrado, 

congressos e/ou outras publicações científicas.  

Sua participação na pesquisa é voluntária e sua desistência pode ocorrer a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo pessoal. Os portadores de cárie e doença na gengiva serão 

encaminhados para a Clínica de Periodontia do Curso de Odontologia da UFPE. 

Qualquer esclarecimento necessário entrar em contato com Dra. Luana dos Santos Souza 

pelo telefone (81) 9234-8757 ou e-mail luanasantossouza@yahoo.com.br. 

Eu                                                                          RG                          

CPF  , responsável por  

, diante do que li, compreendi e do que me foi explicado, autorizo a participação do mesmo nesta 

pesquisa, a realização dos exames necessários e a divulgação ou publicação dos resultados obtidos 

para fins científicos.  

 

 

Assinatura do responsável: 

 

Assinatura da testemunha: 

 

Assinatura da pesquisadora: 

 

 

Recife,      de                     de 2010. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Paciente) 

 

Comitê de Ética e Pesquisa: HR              Nº do CAAE: 5207.0.000.102-09                                

Título da pesquisa: Condição periodontal de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco 

Pesquisadora responsável: Luana dos Santos Souza, mestranda em Saúde da Criança e do 

Adolescente. 

Este estudo científico tem por objetivo verificar o perfil de saúde bucal das crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 atendidas no grupo de diabéticos do Hospital Geral de 

Areias. 

Será realizado o preenchimento de um questionário sobre as condições de saúde bucal e 

geral da criança ou adolescente, através de uma entrevista com os pais/responsáveis ou com o próprio 

paciente (maior de 18 anos de idade). Serão preservadas as respostas e as identidades dos 

entrevistados, mas informamos que as perguntas da entrevista poderão provocar algum tipo de 

constrangimento. 

Será realizado um exame bucal da criança ou adolescente, utilizando espelho bucal e 

sonda. O paciente e o responsável serão previamente esclarecidos da conduta do examinador, que 

mostrará todo material a ser utilizado durante o exame. Ressalta-se que se trata de um procedimento 

minimamente invasivo, com duração máxima de 30 minutos e risco de sangramento, desconforto ou 

sensação dolorosa, nos casos de doença na gengiva. Mas os riscos serão diminuídos, pois a 

examinadora será cautelosa e previamente treinada para realizar o exame. 

Os resultados obtidos com estes exames serão divulgados em dissertação de mestrado, 

congressos e/ou outras publicações científicas.  

Sua participação na pesquisa é voluntária e sua desistência pode ocorrer a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo pessoal. Os portadores de cárie e doença na gengiva serão 

encaminhados para a Clínica de Periodontia do Curso de Odontologia da UFPE. 

Qualquer esclarecimento necessário entrar em contato com Dra. Luana dos Santos Souza 

pelo telefone (81) 9234-8757 ou e-mail luanasantossouza@yahoo.com.br. 

Eu                                                                          RG 

CPF  , diante do que li, compreendi e do que me foi explicado, tenho interesse em 

participar desta pesquisa e autorizo a realização dos exames necessários e a divulgação ou publicação 

dos resultados obtidos para fins científicos.  

 

Assinatura do paciente: 

 

Assinatura da testemunha: 

 

Assinatura da pesquisadora: 

 

 

 

Recife,      de                     de 2010. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

01. Nº questionário:                                                                                                 Data atual:___/___/___                 

Nome do paciente:__________________________________________________________________ 

Endereço Completo:____________________________________________________________________ 

Fone:___________ Celular___________ Cidade:___________________ Estado:___________________ 

02. Procedência: 

1 Recife                                     2 Região metropolitana do Recife                                     3 Interior  

Nome do responsável:________________________________________________________________ 

Grau de parentesco:___________________________________________________________________ 

03. Gênero: 1  fem  2 masc 

04. Idade                        anos                      meses                     Data de nasc: ____/____/____ 

05. Nível educacional:                       anos de estudo 

06. Renda Familiar:                    salários mínimos  

07. Nº de pessoas com que reside 

08. De onde vem a água que você usa em casa?  

1 Rede Geral (encanada)             2 Poço              3 Chafariz                   4 Outro______________________ 

09. Como é o sanitário de sua casa? 

1 Sanitário com descarga                        2 Sanitário sem descarga                             3 Não tem 

10. Qual o destino dado ao lixo da sua casa? 

1 Coleta direta                     2 Coleta indireta                     3 Enterrado                       4 Queimado       

5 Colocado em terreno baldio                                 6 Outro________________________ 

Você tem algum desses aparelhos funcionando em casa?  1 Sim      2 Não 

11. Geladeira                                           12. Televisão  

13. Rádio                                                 14. DVD  

15. Quantas vezes você escova os dentes por dia?  
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16. Quais os horários que você realiza a limpeza da boca?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

17. O que você usa para a limpeza da boca?  

1 Só escova                                    2 Escova e pasta                                 3 Escova, pasta e fio dental 

4 Escova, pasta, fio dental e enxaguatório                       5 Outro__________________________ 

18. Há quanto tempo foi sua última visita ao dentista?  anos  meses 

Data da última visita ao dentista:____/____/____     

Motivo da consulta:_____________________________________________________________________ 

19. Quantas vezes por ano você vai ao dentista?  

20. Qual o tipo de assistência odontológica você tem acesso:  

1 Pública                     2 Privada               3 Nenhuma 

21. Há quanto tempo você descobriu que tem a doença:  anos meses 

22. Você usa insulina? 1 Sim  2 Não                 

23. Há quanto tempo você usa insulina?          anos    meses  

24. Quais as complicações que você acha que o DM pode trazer para sua saúde?____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

25. Você acha que o DM pode provocar alguma alteração na sua boca? 1 Sim   2 Não  

26. Quais seriam essas alterações?_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Você possui algum problema bucal que apareceu depois da doença? 1 Sim   2 Não  

28. Qual?_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

29. Alguma vez você foi informado sobre a importância de cuidar da saúde da sua boca?  1 Sim   2 Não 

30. Quem lhe deu essa orientação?_________________________________________________________ 
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DADOS COLETADOS DO PRONTUÁRIO 

Nº do prontuário:___________                              

Tempo de acompanhamento no serviço:                      anos                       meses 

Dose atual de insulina: __________  mg/Kg/dia 

Tipo de insulina:________________________ 

 Parecer médico sobre o controle metabólico:  

1 Bem controlado                                                     2   Mal controlado 
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APÊNDICE D - FICHA DE EXAME CLÍNICO 

 

PACIENTE:____________________________________________________DATA:______   Número_______ 

 
Dente Sondagem (mm) Recessão Gengival                                

(mm) 

Vestibular Palatina Vestibular Palatina 

G

D 

C

C 

M

M 

D

D 

C

C 

M

M 

G

D 

C

C 

M

M 

D

D 

C

C 

M

M 

17             

16             

15             

14             

13             

12             

11             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

37             

36             

35             

34             

33             

32             

31             

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             
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            PLACA - IPV 

 

 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 

 

 

 

 

 

             SANGRAMENTO - ISG 

 

 

 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 

 

 

 

  

 Faces          % 

 Faces          % 
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