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Resumo 

 

ANGELIS, GAMC de. Associação da doença periodontal com 
síndrome coronária aguda: um estudo caso-controle. 2011. 85 f. 
Dissertação(Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
 
INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos experimentais, assim como 
evidências clínicas, têm sugerido que o desenvolvimento da doença 
cardiovascular (DCV), aterosclerose e infarto cerebral podem ser 
influenciados por infecção. Desta forma, tem-se demonstrado que pessoas 
com manifestações clínicas de doença arterial coronariana (DAC) ou infarto 
cerebral apresentam infecções periodontais mais graves e que a gravidade 
da doença periodontal apresentou correlação positiva com a aterosclerose. 

OBJETIVO O objetivo deste estudo é avaliar a associação da doença 
periodontal em pacientes com e sem diagnóstico de síndrome coronária 
aguda e investigar as possíveis associações com os fatores de risco 
conhecidos. MATERIAL E MÈTODO: Foram selecionados os participantes 
no Hospital Dante Pazzanese de Cardiologia para os grupos caso e controle. 
Foram entrevistados por meio de um questionário estruturado e submetidos 
a exame clínico periodontal que consistiu na avaliação dos seguintes 
parâmetros clínicos: profundidade de sondagem e nível clínico de inserção 
em seis sítios por dente em todos os dentes presentes na cavidade oral. As 
variáveis contínuas foram descritas em média e desvio-padrão. As 
comparações das variáveis contínuas foram feitas através do teste t de 
Student não pareado ou através do teste de Mann-Whitney para dados 
assimétricos. As variáveis categóricas foram descritas por freqüência relativa 
e absoluta dentro dos grupos caso e controle, e foram aplicados os testes de 
Qui-quadrado ou, quando possível, o teste exato de Fisher para verificar 
associação. A análise multivariada foi realizada pelo modelo de regressão 
logística. RESULTADOS: Participaram do estudo 96 indivíduos com média 
de idade de 52,5 anos (com desvio padrão de 12,4). Dos indivíduos do grupo 
controle 18,2% apresentaram quadro de periodontite grave enquanto, que no 
grupo caso, 40,4% apresentaram este quadro (p=0,03). Após análise 
multivariada constatou-se associação com hipertensão arterial sistêmica (p= 
0,002), tabagismo (p= 0,005), glicemia (p= 0,023) e colesterol 
(p=0,015).CONCLUSÃO: Não houve demonstração de associação 
independente entre síndrome coronariana aguda e categorias de doença 
periodontal  
 
Palavras chave: DOENÇA PERIODONTAL, SÍNDROME CORONÁRIA 
AGUDA, INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, EPIDEMIOLOGIA, FATORES 
DE RISCO. 
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Abstract 
 

 

ANGELIS, GAMC de. ”Association of periodontal disease with acute 
coronary syndrome: a case-control study”. 2011. 85 f. Dissertation (Thesis) - 
School of Public Health, University of São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
 
INTRODUCTION: Epidemiological Studies, experimental and clinical 
evidence, have suggested that the development of cardiovascular disease 
(CVD), atherosclerosis and stroke may be influenced by infection. This way, 
it has been shown that persons with clinical signs of coronary artery disease 
(CAD) or stroke have more severe periodontal infections and the severity of 
periodontal disease was related correlation with atherosclerosis. PURPOSE 
The objective of this study is to evaluate the Association of periodontal 
disease in patients with and without diagnosis of acute coronary syndrome 
and investigate possible associations with known risk factors. MATERIAL 
and METHODS: Participants were selected at the Cardiology Hospital Dante 
Pazzanese for case and control groups. Were interviewed using a structured 
questionnaire and underwent clinical examination which consisted in 
periodontal evaluation on the following clinical parameters: probing depth and 
clinical level of insertion into six sites per tooth in all teeth present in the oral 
cavity. The continuous variables were described on average and standard 
deviation. Comparisons of continuous variables were made through the test 
the student's t not paired or through Mann-Whitney test for asymmetrical 
data. Categorical variables were described by relative frequency and 
absolute within groups and were applied Q Square Q test or, when possible, 
the Fisher exact test. The multivariate analysis was conducted by logistic 
regression model. RESULTS: 96 individuals participated in the study with 
mean age of 52.5 years (with standard deviation of 12.4). In the control group 
18.2% have severe periodontitis frame while in Group case, 40.4% showed 
this frame (p=0,03). After multivariate analysis, we found association with 
hypertension (p = 0.002), smoking (p = 0.005), glucose (p=0,023) and 
cholesterol (p=0,015) CONCLUSION: There was no evidence of independent 
association between acute coronary syndrome and periodontal disease 
categories. 
 
 
 
 
Keyword: PERIODONTAL DISEASE, ACUTE CORONARY SYNDROME, 
MYOCARDIAL INFARCTION, EPIDEMIOLOGY, RISK FACTORS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. SAÚDE CARDIOVASCULAR  

 

De acordo com a organização mundial da saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares (DCV) são responsáveis por 16,7 milhões de mortes ao 

ano, das quais 7,2 milhões ocorrem em decorrência da doença arterial 

coronária. Estima-se, para 2020, que esse número possa se elevar aos 

valores entre 35 e 40 milhões. De acordo com as projeções para 2020, a 

doença cardiovascular permanecerá como a principal causa de morte e 

incapacidade no Mundo (SERRANO, 2009). 

De acordo com os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), os 

gastos com internações por doença arterial coronariana (DAC) no Brasil são 

elevados, superando a média para outras doenças (AVEZUM, 2002). 

No Brasil, tais doenças são responsáveis por grande número de morte 

prematura em adultos. Portanto, o impacto sócio-econômico da doença 

arterial coronariana (DAC) é enorme, já que, além de levar aos altos gastos 

com internações, atinge uma parcela economicamente ativa da população. 

Esses dados reforçam a importância das doenças cardiovasculares (DCV), 

exigindo a adoção de medidas preventivas primárias e secundárias efetivas 

(PEIXOTO, 2008). 

 

 

1.2. DOENÇA CARDIOVASCULAR E FATORES DE RISCO DE 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO  

 

A condição associada à maioria dos casos de doenças 

cardiovasculares incluindo as cerebrovasculares é a aterosclerose, que 

constitui a doença das artérias que leva à maior incidência de morbidade e 
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mortalidade. Inicia-se na pré-adolescência ou mesmo na infância e 

caracteriza-se pelo desenvolvimento de lesões da parede interna da artéria, 

denominadas placas ateromatosas ou ateroscleróticas (GUYTON, 1992). 

A aterosclerose, que tem sua gênese nos primeiros anos de vida de 

um indivíduo, é uma doença crônica, progressiva e generalizada, 

apresentando como principais complicações as estenoses arteriais, a ruptura 

da placa aterosclerótica e a trombose. É um processo inflamatório que, de 

modo seletivo, afeta as artérias e altamente prevalente em ambos os sexos. 

(GOLDSCHMIDT-CLERMONT et al, 2005). 

A aterosclerose consiste em uma doença vascular progressiva 

caracterizada por um espessamento da camada íntima de artérias de médio 

e grande calibre e é considerada a principal causa de incapacidade e morte 

entre os adultos no mundo ocidental. Constitui o principal componente 

causal da patogênese da doença arterial coronariana, da doença 

cerebrovascular e da vasculopatia periférica nos membros inferiores 

(ALMEIDA, 2006). 

Entre os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares (DCV), estão: o tabagismo, a hipertensão, o diabetes 

melito (DM), a obesidade, os altos índices de colesterol e o sedentarismo. 

Este risco é aumentado em pacientes que apresentam elevados índices de 

perdas dentárias e infecções periodontais crônicas (SANTOS FILHO, 2000).  

Essas infecções têm ação local nos vasos sanguíneos e também 

podem atuar à distância. Quando o organismo reage a uma infecção, 

mediadores inflamatórios são secretados na corrente sanguínea e 

distribuídos para outros sítios. Os mediadores inflamatórios estimulam os 

glóbulos brancos nas placas ateromatosas, ocorrendo crescimento ou 

rompimento das mesmas. As partículas do LDL (lipoproteínas de baixa 

densidade), compostas de moléculas lipídicas e proteínas, transportam o 

colesterol dos locais onde é sintetizado (fígado e intestinos) para as demais 

partes do organismo, onde terá a função de reparar membranas ou de 

produzir esteróides. Existem indícios de que o processo de formação da 

placa se inicia quando o LDL do sangue se acumula na íntima, a camada 
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mais interna da parede arterial. Em concentrações séricas razoáveis, o LDL 

presente no sangue não se acumula na camada íntima da artéria, mas em 

quantidades excessivas, ele tende a fixar-se à matriz extracelular deste 

tecido. Da mesma forma, a concentração elevada de LDL tende a formar 

agregados, e aumenta a susceptibilidade da lipoproteína a modificações 

químicas, bem como glicação. As células endoteliais interpretam estas 

mudanças como sinais de agressão ao organismo e ativam sistemas de 

defesa do corpo, expondo moléculas de adesão que se ligam aos monócitos 

circulantes. O LDL, agora modificado, faz com que as células do endotélio e 

as células musculares da íntima secretem fatores quimiotáticos para os 

monócitos, que se transformam em macrófagos ativos, e os linfócitos T. Os 

macrófagos fagocitam o LDL modificado até ficarem tão repletos de 

gotículas de gorduras que são chamados pelos patologistas de macrófagos 

espumantes ou células espumosas. Juntas, estas duas células, os 

macrófagos e os linfócitos T, iniciam a formação da placa, pois se acumulam 

o que irá futuramente desfigurar o vaso. Como ocorre em todos os 

processos inflamatórios que evoluem para reparo, os macrófagos liberam 

citocinas e fatores de crescimento que regulam o processo cicatricial, porém, 

neste caso, o processo resulta na modificação da parede do vaso formando 

e, posteriormente, no aumento da placa (CARDOSO, 2010).  

Em apenas em 15% dos casos de infarto ou AVE, o crescimento da 

placa constitui o único responsável pela interrupção do fluxo sanguíneo; no 

restante dos casos, os infartos ocorrem após o rompimento das placas, com 

a ruptura da sua capa fibrosa, levando à formação de um coágulo e trombo. 

A integridade desta capa fibrosa depende do colágeno. Quando ocorre uma 

inflamação, os macrófagos produzem enzimas que degradam o colágeno e a 

elastina; além disso, há liberação de substâncias, como inibidor-1 do 

ativador de plasminogênio (PAI-1), que inibem a ação fibrinolítica reguladora 

do sangue, facilitando a formação dos trombos. Com relação à detecção de 

fatores de risco, a presença da PCR no sangue indica que há uma 

inflamação em alguma parte do organismo e níveis muito altos têm indicado 

aumento no risco de infarto ou AVE. (LIBBY, 2002) 
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Na doença arterial coronariana, ocorre estenose progressiva das 

artérias coronárias. Os sintomas que caracterizam a síndrome coronariana 

aguda (SCA) surgem quando o grau da oclusão é acentuado. O sintoma é a 

dor precordial, que surge após algum esforço físico ou stress. O 

estreitamento das artérias coronárias deve-se à deposição progressiva de 

colesterol e outros lipídeos na parede das artérias, que estimula o 

desenvolvimento de fibrose e a deposição de colágeno. Vários fatores como 

o fumo, podem potencializar o desenvolvimento desses depósitos, que 

apresentam placas esparsas e que estreitam a luz das artérias. Moléculas e 

cristais de cálcio depositam-se nas placas e contribuem para seu 

enrijecimento (GRUNDY, 1993). 

À inflamação crônica, atribui-se um importante papel de 

desencadeante da aterosclerose, bem como de perpetuador da mesma. A 

importância da inflamação na fisiopatologia da doença arterial coronariana 

estimulou pesquisas sobre a inflamação crônica causada por inúmeros 

microorganismos (MO), entre eles a Chlamydia pneumoniae, Helicobacter 

pylori, e Human cytomegalovirus, bem como alguns MO da cavidade oral, 

pelo fato destas agressões promoverem liberação de mediadores 

inflamatórios que favorecem o desenvolvimento da aterosclerose 

(CARDOSO, 2010) 

 

 

1.3. SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

A síndrome coronariana aguda (SCA) é definida como a expressão 

clínica da isquemia miocárdica aguda, que pode se manifestar, por ordem de 

gravidade, como angina instável, infarto agudo do miocárdio sem elevação 

do segmento ST e infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento 

ST (Disponível em: http: www.depotz.net/saude, Out 2009) 

A trombose causada pela instabilização da placa é o mecanismo 

crítico entre a aterosclerose crônica e a aguda, pode levar de modo 
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repentino a complicações agudas como morte súbita, angina instável, infarto 

agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico. (GOLDSCHMIDT-

CLERMONT, 2005).  

A síndrome coronariana aguda pode ser com supra e sem supra 

desnivelamento do segmento ST do eletrocardiograma. 

Síndrome coronariana com supra desnivelamento do segmento ST: 

  Infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST: É 

caracterizado por dor torácica, irradiada ou não para membros superiores, 

mandíbula, dorso ou epigástrio, com duração de trinta minutos ou mais, 

podendo estar associada ou não a sudorese, náuseas ou palidez; presença 

de elevação do segmento ST de um mm em duas ou mais derivações 

periféricas contíguas, ou dois mm em duas ou mais derivações precordiais 

contíguas ao eletrocardiograma (ECG); elevação de marcadores séricos de 

lesão e necrose muscular cardíaca (CK, CK-MB) em três vezes seu valor de 

referência (BRAUNWALD et al, 2000) 

 Síndrome coronariana sem supra desnivelamento do segmento ST: 

  Angina Instável: Trata-se de uma síndrome coronariana aguda 

onde não há elevação dos marcadores de necrose miocárdica (CPK-MB e 

Troponinas). O eletrocardiograma geralmente se apresenta normal ou com 

alterações isquêmicas da onda T. Possui três apresentações clínicas 

principais: angina em repouso, angina de aparecimento recente e angina 

acelerada ou em crescimento (SERRANO, 2009). 

  Infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST: 

caracteriza-se por quadro clínico similar ao descrito anteriormente, mas com 

duração da dor torácica por período inferior a trinta minutos, com ou sem 

elevação de marcadores enzimáticos séricos de lesão e necrose muscular 

cardíaca (CK, CK-MB, Troponinas I e T) (BRAUNWALD et al, 2000) 

Segundo AVEZUM (2002), as pesquisas epidemiológicas conduzidas 

durante as últimas cinco décadas contribuíram muito para a expansão do 

conhecimento relativo à história natural da doença arterial coronariana. 

Essas pesquisas forneceram elucidações significativas, as quais auxiliaram 

os profissionais de saúde pública, cientistas, médicos assistenciais e 
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pesquisadores a compreender os fatores que predispõem à ocorrência da 

DAC. Esses fatores são os conhecidos como fatores de risco, termo tornado 

mais conhecido pelo Estudo de Framingham (EF). 

Os fatores de risco podem ser classificados em modificáveis ou não-

modificáveis, como também em principais (maiores) ou secundários 

(menores), de acordo com o nível de risco associado. Como exemplo, 

podemos citar o tabagismo, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o 

diabetes melito (DM) e a dislipidemia como fatores principais de risco para 

doença arterial coronariana; a obesidade e o sedentarismo como fatores de 

risco modificáveis; e a idade, sexo e os antecedentes familiares, como não- 

modificáveis (AVEZUM, 2002). 

Em estudos de prevalência realizados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o infarto agudo do miocárdio foi definido por uma combinação 

de pelo menos duas entre três características: sintomas típicos, elevação 

dos níveis séricos enzimáticos e padrão típico de alteração 

eletrocardiográfica. (Disponível em: http: www.depotz.net/saude, Out 2009) 

O grande risco do paciente com angina instável é a sua tendência de 

evoluir para IAM, se não tratado adequadamente. (Disponível em: http: 

www.depotz.net/saude, Out 2009) 

 

 

1.4. DOENÇA PERIODONTAL 

 

A doença periodontal (DP) é a patologia mais prevalente no mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento, onde os cuidados básicos 

de higiene oral adequada não atingem a população de forma homogênea. 

(SERRANO, 2006) 

A prevalência da doença periodontal é universal, destacando-se como 

um dos principais problemas de saúde pública na área odontológica nos 

países pobres (GREENE, 1977)  
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A porcentagem de doença periodontal na população dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento é alta (VIEIRA, 2008). Em um estudo 

realizado no sul do Brasil, SUSIN et al (2004), observou que 79% da 

população com idade entre 30 e 103 anos apresentaram altos níveis de 

perda de inserção clínica. Nos Estados Unidos, outro estudo relatou que 

82% dos adolescentes e 75% dos adultos apresentaram gengivite e que 355 

dos indivíduos com idade ≥ 30 anos apresentam periodontite (ALBANDAR 

JM et al, 1999; ALBANDAR JM et al, 2002). 

Estima-se que nos EUA a doença periodontal acometa 35% da 

população adulta. Destes, 22% apresentam a forma moderada, enquanto 

que 13% da população acima de 30 anos apresentam-na de moderada a 

grave (TIMERMAN, 2009).  

A doença periodontal também aparece na literatura como o resultado 

de um processo interativo entre o biofilme dental (placa bacteriana) e os 

tecidos periodontais através de respostas celulares e vasculares. A 

instalação e a progressão da doença periodontal envolve um conjunto de 

eventos imunopatológicos e inflamatórios, com a participação dos fatores 

modificadores locais, sistêmicos, ambientais e genéticos (BRUNETTI, 2004).  

É uma infecção crônica associada a microorganismos aeróbios e 

anaeróbios que resultam em aprofundamento patológico do sulco gengival 

pela migração apical do epitélio juncional, destruição do ligamento 

periodontal e do osso alveolar (YRJANEN et al, 1989; MATTILA et al, 1989; 

TIMERMAN, 2008). A etiologia primária se deve à presença da placa 

bacteriana que se acumula nos tecidos dentários. Essa placa bacteriana 

produz endotoxinas (lipopolissacarídeos) e induz a formação de citocinas 

(Tromboxano A2, Interleucina 1B, Interleucina 6 e Fator de necrose 

Tumoral), além das proteínas C-Reativas, as quais são produzidas como 

respostas imediatas do organismo a qualquer tipo de agressão, iniciando-se 

assim o processo inflamatório (RECH et al, 2007). 

Apresenta extensa classificação e seus subtipos variam desde uma 

gengivite a uma periodontite agressiva, quando ocorre degeneração do 

ligamento periodontal e do osso alveolar. Os sinais e sintomas incluem 
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sangramento gengival, mobilidade dentária, sensibilidade, halitose e dor 

(ARMITAGE, 2004). 

 

 
www.cdof.com.br/odonto2.htm 

Figura 1 – Estruturas que formam o elemento dentário e suas estruturas anexas 

 

A gengivite é caracterizada pela presença de inflamação crônica na 

margem gengival. Clinicamente, manifesta-se como um tecido avermelhado, 

apresentando sangramento, edema, mudança no contorno, perda de 

adaptação do tecido (CIMASONI, 1984).  

O desenvolvimento da gengivite requer a presença de placa 

bacteriana, que por sua vez induz o tecido gengival a mudanças patológicas 

direta e indiretamente (VIEIRA, 2008).  

A periodontite é clinicamente diferenciada da gengivite pela perda dos 

tecidos de inserção dos dentes devido à presença contínua da inflamação 

gengival (LISTGARTEN, 1986). 

Ocorre a perda do ligamento periodontal resultando no rompimento da 

inserção do dente ao cemento, bem como a reabsorção óssea. Embora haja 

muitas similaridades entre a inflamação da gengivite e da periodontite, não 

se sabe o que leva os tecidos periodontais a desenvolver essa maior 

destruição. Dados clínicos revelam que esse mecanismo poderia operar de 

formas diferentes entre os pacientes, entre os sítios da doença ou entre os 

períodos (VIEIRA, 2008) 
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Nota: Clínica Odontológica Matsubara - http://clinicamatsubara.com.br/periodontia.html 

Figura 2: Ilustração de um quadro de gengivite para periodontite (doença 

periodontal). 

 

As definições da doença periodontal dependem de mensurações de 

profundidade de sondagem, perda de inserção, sangramento a sondagem, e 

avaliação radiográfica (MEISEL, 2009). 

A literatura apresenta várias definições utilizadas para designar a 

doença periodontal nas pesquisas. Essas definições são baseadas na 

extensão e gravidade da doença (PRESHAW, 2009). 

Inúmeros fatores de risco estão associados ao surgimento e 

progressão da doença periodontal em adultos. Há fatores de risco 

controláveis, como tabagismo, estresse e higiene oral precária, e aos fatores 

não controláveis como: doenças sistêmicas, idade, além do componente 

genético, que torna os pacientes mais susceptíveis ao início e 

desenvolvimento da patologia periodontal (BOKHARI et al, 2006; DALLA 

COSTA et al, 2005; JOSHIPURA et al, 1996; KINANE et al, 2008). 

Segundo Brunetti (2004) a resposta inflamatória da doença 

periodontal pode ser classificada como: 
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AGUDA-. A inflamação aguda se caracteriza por uma curta duração 

(minutos, horas ou até duas semanas), ter predomínio de neutrófilos e exibir 

fenômenos vasculares/exudativos intensos. 

CRÔNICA - possui longa duração, é mais específica, suas principais 

células são os linfócitos, plasmócitos e macrófagos e exige fenômenos mais 

destrutivos e regenerativos do que o processo agudo  

 

 

1.5. DOENÇA PERIODONTAL E ATEROSCLEROSE 

 

Os microorganismos encontrados na cavidade oral são responsáveis 

por uma grande proporção de agentes causadores da bacteremia, podendo 

ocorrer septicemia, que por sua vez, pode resultar na formação de 

abscessos cerebrais. Desta forma, a periodontite pode ser considerada um 

fator de risco para as alterações cardiovasculares, incluindo as 

cerebrovasculares (GHIZONI, 2007). 

Estudos têm mostrado os potenciais efeitos dos microorganismos 

periodontais nos vasos sanguíneos e como essa exposição se relaciona à 

aterosclerose, independentemente da relação entre periodontite clínica e 

eventos agudos, tais como infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular 

encefálico (AVE) (GREAVES, 2001).  

A primeira associação descrita na literatura entre a doença 

periodontal e a doença cardiovascular foi realizada por MACKENZIE E 

MILLARD, que estudaram a relação entre diabetes e aterosclerose com a 

presença de cálculo e perda óssea alveolar. Foram avaliados 198 pacientes. 

Obtiveram como resultados que 62% do grupo com aterosclerose 

apresentou maior perda óssea em relação ao grupo controle (MACKENZIE, 

1963).  

Estudos epidemiológicos experimentais, assim como evidências 

clínicas, têm sugerido que o desenvolvimento da doença cardiovascular, 

aterosclerose e infarto cerebral podem ser influenciados por infecção. Desta 

forma, tem-se demonstrado que pessoas com manifestações clínicas de 
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doença arterial coronariana ou infarto cerebral apresentam infecções 

periodontais mais graves e que a gravidade da doença periodontal 

apresentou correlação positiva com a aterosclerose (MATTILA et al,1989, 

1993, 1995). 

A doença periodontal é causada por microorganismos gram-negativos 

e, segundo alguns autores, os produtos bacterianos, em particular 

lipopolissacarídeos e endotoxinas, podem afetar fatores como a integridade 

endotelial, coagulação sangüínea e função plaquetária. O aumento de 

bactérias na cavidade bucal poderia resultar na penetração de bactérias e de 

seus produtos no tecido gengival, provocando uma resposta imunológica 

com produção de mediadores inflamatórios, tais como TX A2, TNFfß e IL-la, 

podendo progredir com eventos tromboembolíticos e ateroscleróticos 

(FELICIANO, 2009). 

Entretanto, outros autores acreditam que a associação entre doença 

periodontal e cardiovascular está na capacidade secretória dos monócitos. 

Alguns pacientes têm um fenótipo monocítico hiperinflamatório que 

predispõe o paciente às doenças periodontal e cardiovascular. Pacientes 

com este fenótipo liberam altos níveis de mediadores pró-inflamatórios, tais 

como PGE2, IL-1ß, TNFα, quando em contato com lipopolissacarídeos 

bacterianos. Tais mediadores têm papel fundamental na patogênese da 

doença periodontal e no aumento do desenvolvimento de lesões 

ateroscleróticas e eventos tromboembolíticos. Pacientes com doença 

periodontal grave possuem este tipo de fenótipo (FELICIANO, 2009). 

A plausibilidade biológica, utilizada para justificar a associação da 

doença periodontal e doença cardíaca, pode ser sumarizada em: 

(WILLIAMS, 2005). 
 Citocinas liberadas como resposta aos agentes infecciosos 

relacionados à doença periodontal poderiam iniciar e propagar a 

formação de um ateroma; 

 Resposta inflamatória exacerbada ao lipopolissacarídeo de patógenos 

periodontais pode agravar o quadro clínico das duas condições; 
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 Alguns patógenos periodontais também podem ter efeitos sobre 

eventos tromboembólicos  

LOESCHE (1995); LOESCHE et al, (1997) associaram a doença 

periodontal e doença cardiovascular, com várias hipóteses explicativas, 

sendo: 1) Sugere que o ato de escovar os dentes em pacientes infectados 

pode produzir uma bacteremia transitória assintomática, levando a um 

aumento de leucócitos desencadeando uma série de eventos de agregação 

plaquetária; 2) Sugere que algumas bactérias da cavidade oral promovem 

diapedese aos vasos sanguíneos durante o tratamento odontológico, 3) 

Consideram que os bons procedimentos de higiene bucal estimulem o 

sistema imune a produzir anticorpos para microbiota nativa, sendo que a 

placa subgengival favorece o transporte tecidual de lipopolissacárides (LPS) 

e citocinas, com aumento de monócitos hipersensíveis, alterando a evolução 

da aterosclerose e de eventos tromboembólicos, 4) A doença periodontal é 

um fator de risco independente para as doenças cardiovasculares, pois os 

doentes periodontais estão expostos às endotoxinas de diversas espécies 

de microorganismos anaeróbios associados com doenças periodontais.  

Estas endotoxinas afetam a integridade do endotélio, as lipoproteínas do 

plasma, a coagulação sanguínea e a função plaquetária, sendo estes os 

fatores presentes no desenvolvimento da doença cardiovascular 

aterosclerótica.  

MATTILA et al, (1995) estudaram a relação entre infecções dentárias 

e aterosclerose coronariana com 100 indivíduos (88 homens e 12 mulheres). 

Foi observada associação entre as infecções dentárias e presença da 

aterosclerose no sexo masculino, apontando a hipótese de que infecções 

bacterianas podem ter papel na patogênese da aterosclerose coronariana  

PAGE 1998 apontava um novo paradigma da patogênese da DP, 

ressaltando sua característica multifatorial com influência no aparecimento, 

na manifestação e na evolução clínica da doença e na sua resposta ao 

tratamento.  

Em seu estudo GENCO (2002) analisou algumas pesquisas, que 

evidenciaram associações entre a doença periodontal e doença 
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cardiovascular. Foi evidenciado um papel potencial da infecção periodontal 

como um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Os resultados dos 

estudos epidemiológicos são corroborados por estudos in vitro e em animais 

que descrevem mecanismos plausíveis de inter-relação entre a infecção 

periodontal e o desenvolvimento de doenças ateroscleróticas. 

WU et al (2000), avaliaram a associação entre a doença periodontal e 

o risco para acidente vascular encefálico (AVE). Foram avaliados 9.962 

adultos. A condição periodontal foi classificada em ausência de DP, 

gengivite, periodontite e edêntulos (ausência total de dentes). Como 

resultados, os autores encontraram que a doença periodontal é um fator de 

risco significante para os acidentes vasculares encefálicos, principalmente 

nos de origem isquêmica 

Ainda que os mecanismos relacionados à doença periodontal e as 

doenças cardiovasculares sejam obscuros, a inflamação sistêmica causada 

pela periodontite contribui para o desenvolvimento e a manutenção da 

aterosclerose com a ativação de uma cascata bioquímica de reação, 

iniciação e desenvolvimento da formação de uma placa e uma lesão direta 

do endotélio (HIGASHI et al, 2009).  

HUMPHREY (2008), em uma meta-análise concluiu que a doença 

periodontal é comum entre os adultos nos Estados Unidos, sendo uma fonte 

potencial de inflamação crônica. Os dados recentes sugerem um papel 

importante da inflamação crônica no desenvolvimento da doença arterial 

coronariana.  

Um relacionamento indireto entre a doença periodontal e a doença 

cardiovascular é configurado por seus muitos fatores de risco comuns as 

duas doenças. Assim, muitos dos fatores, especialmente o tabagismo, ainda 

são considerados aspectos obscuros na determinação de sua importância 

relativa no relacionamento dessas patologias. Já foi observado que a doença 

periodontal foi relacionada à doença cardiovascular em adultos não 

fumantes. Além do uso do tabaco, a diabetes melito têm sido associadas 

como fator de risco comum. Entretanto, não há estudos que relatem que a 

prevenção da doença periodontal diminua a predominância ou a mortalidade 
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das doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo um ou tipo 

dois. A resposta frente à inflamação sistêmica poderia explicar a associação 

entre a periodontite e a diabetes do tipo dois pela resistência a insulina 

induzida por citocinas. A inflamação sistêmica, mediada pelo aumento de 

TNF na circulação, pode estar associado com a obesidade e a periodontite, 

o que sugere um mecanismo de conexão entre estas circunstâncias 

(FRIEDEWALD et al, 2009).  

Outro efeito indireto da infecção periodontal que poderia explicar a 

associação entre as doenças periodontais e doença cardiovascular é a 

hipercoagulabilidade sanguínea. Sabe-se que a viscosidade sanguínea 

aumentada pode promover doença cardíaca isquêmica importante e 

derrames, por aumentar o risco de formação de trombos. O aumento nos 

níveis de fibrinogênio e da contagem de células brancas, bem como 

elevações significativas no fator VIII de coagulação – fator de von Willebrand 

estão relacionados a hipercoagulabilidade sanguínea (DALLA et a., 2005).  

 

 

1.6. DOENÇA PERIODONTAL E PERFIL LIPÍDICO 

 

Evidências relatam que a doença periodontal associa-se à 

dislipidemia, especificamente à hipertrigliceridemia e à hipercolesterolemia. 

Um estudo epidemiológico mostrou que o colesterol total, os níveis 

plasmáticos de proteína C-reativa (PCR) e de fibrinogênio estão elevados 

em pacientes com doença periodontal (FRIEDEWALD et al, 2009).  

Altos níveis de triglicérides e colesterol total têm sido encontrados em 

indivíduos com periodontite em comparação com os saudáveis. Sugere-se, 

portanto, que infecções orais, como a periodontite, podem atuar não apenas 

no metabolismo lipídico, elevando os níveis de colesterol e LDL, como 

também pode potencializar os fatores de risco clássicos para a aterosclerose 

(VIEIRA, 2008). 

Alguns estudos têm demonstrado que a periodontite promove 

alteração na distribuição de lipoproteínas e na composição de subclasses, 
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resultando na redução dos níveis de HDL. O HDL promove ação 

antiaterogênica, neutralizando LPS na circulação sanguínea e inibindo a 

oxidação do LDL. O aumento do catabolismo do HDL ocorrido nas infecções 

pode ser uma das causas de sua redução (VIEIRA, 2008). 

Altos níveis de colesterol têm sido associados com o aumento de 

mediadores inflamatórios levando a um aumento da intensidade e dos 

efeitos da doença periodontal. Pacientes com periodontite e alteração no 

perfil lipídico tem profundidade de bolsa aumentada quando comparados a 

pacientes com periodontite, mas sem alteração nos níveis de colesterol 

(VIEIRA, 2008). 

Foi observado em ratos que dietas ricas em colesterol atuam na 

proliferação e exacerbação da atividade celular do epitélio juncional 

promovida inicialmente pela ação dos lipopolissacarídeos e proteases das 

bactérias periodontais. Esses resultados sugeriram que o colesterol em altos 

níveis pode acentuar e ser um fator de risco para doença periodontal em 

ratos (VIEIRA, 2008). 

 

 

1.7. DOENÇA PERIODONTAL E PROTEÍNA C-REATIVA 

 

A proteína C-reativa constitui proteína cujos níveis estão elevados em 

quadros infecciosos, tais como a doença periodontal, e facilita a formação de 

trombos, podendo sua elevação predispor às doenças cardiovasculares. Os 

exames dos níveis desta proteína em conjunto com exames dos níveis de 

colesterol podem determinar o risco de infartos e derrames, sendo, portanto 

a proteína C-reativa, um forte marcador de risco para doenças 

cardiovasculares. (GENCO et al, 1998; LOWE et al, 2001; LIBBY et al, 2002) 

A intensidade e persistência da reação inflamatória associada à DP 

puderam ser avaliadas em pacientes com diagnóstico de DAC através da 

dosagem sérica de marcadores inflamatórios, como proteína C-reativa 

(CZERNIUK et al, 2006).  
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A proteína C-reativa, um marcador não especifico da inflamação, é 

descrito como um marcador envolvido no processo inflamatório da 

aterogênese e como um fator predisponente na progressão da doença. A 

proteína C-reativa liga-se as lipoproteínas danificadas e facilita sua remoção 

por fagócitos sem que ocorra a ativação de todo o sistema complemento. Os 

níveis aumentados da proteína C-reativa podem conduzir a efeitos diretos 

em células vasculares, incluindo a indução das citocinas e de fatores pró-

trombóticos. Diversas fontes de variação biológica nos níveis de proteína C-

reativa foram identificadas, principalmente na obesidade abdominal e na 

síndrome metabólica (SEPULVEDA, 2005). 

A aterotrombose é compreendida como uma desordem inflamatória e 

imune, devido ao acúmulo de lipídeos. Na prática diária, o biomarcador 

inflamatório que se apresenta elevado é a proteína C-reativa quando 

interpretada no contexto dos fatores de risco usuais. Embora a proporção de 

variação dos níveis de proteína C-reativa possa ser explicada por fatores 

genéticos (20% a 40%), a dieta, o exercício, e a cessação de fumo 

permanecem ferramentas críticas para a redução do risco e a redução de 

proteína C-reativa (RIDKER, 2008).  

Estudos mostraram um nível elevado de proteína C-reativa em 

pacientes com periodontite. Os critérios de eleição das publicações foram: 

estudos caso-controle em humanos (avaliação dos níveis de proteína C-

reativa em pacientes com doença periodontal), estudos longitudinais 

(avaliando nível da proteína C-reativa após pelo menos um mês de 

tratamento), avaliação de alta sensibilidade para proteína C-reativa e 

pacientes com nenhuma desordem sistêmica (incluindo diabetes, doença 

cardiovascular e aterosclerose). A maioria mostrou níveis mais elevados de 

PCR em pacientes com periodontite, quando comparados ao grupo controle 

(sem doença). Também mostraram níveis de proteína C-reativa superiores a 

2,1 mg/L, em pacientes com comprometimento periodontal. Alguns estudos 

mostraram a redução significativa dos níveis de proteína C-reativa após o 

tratamento periodontal e como conclusão os autores reafirmam a 

interrelação da doença periodontal com os níveis elevados de proteína C-
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reativa e apresentam modesta evidência do efeito da terapia periodontal na 

redução dos níveis sistêmicos da proteína (CANONICO, 2009).  

 

 

1.8.DEFINIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS PERIODONTAIS 

 

BORREL e PAPAPANOU (2005) relataram que o pré-requisito 

fundamental para desenhar qualquer estudo epidemiológico que avalie 

doenças periodontais é a determinação de um critério preciso para definir a 

doença sob investigação. Na literatura periodontal, nenhum critério uniforme 

ainda foi estabelecido. 

A mensuração do nível clínico de inserção é o mais adequado 

indicador para a identificação de casos de periodontite, tanto em ensaios 

clínicos, quanto em levantamentos epidemiológicos (BECK, 1996), tanto em 

ensaios clínicos, quanto em levantamentos epidemiológicos. 

O método utilizado neste trabalho para diagnosticar a doença 

periodontal foi por meio das medidas de perda clínica de inserção realizada 

por BECK (2005). 
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2. OBJETIVO 

 

 

Estudar a associação entre doença periodontal (DP) e síndrome 

coronária aguda (Infarto Agudo do Miocárdio com e sem elevação do 

segmento ST do eletrocardiograma e Angina Instável). 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1. CASUÍSTICA 

 

3.1.1. Delineamento da Pesquisa 

 

Esta pesquisa envolve um delineamento caso-controle, de base 

hospitalar, unicêntrico, com coleta prospectiva de dados. 

 

 

3.1.2. Amostra do Estudo 

 

Para avaliação da hipótese de associação da doença periodontal com 

síndrome coronariana aguda, foram coletados dados por meio de 

questionários, exames de sangue habituais na prática clínica e exame clínico 

odontológico. 

A amostra do estudo que foi obtida no hospital Dante Pazzanese de 

Cardiologia constituiu de indivíduos com diagnóstico de síndrome 

coronariana aguda com e sem elevação de ST do eletrocardiograma e 

angina instável (casos) e indivíduos sem doença cardiovascular conhecida 

(incluindo doença arterial coronariana, doença vascular cerebral e 

periférica), sendo eles, doadores de sangue, familiares de pacientes e 

funcionários da Instituição (controles). 

 

 

3.1.3. Critérios de Inclusão e Exclusão para os Casos 

 

INCLUSÃO  
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Pacientes admitidos na Unidade de Emergência e Unidade Coronariana 

do hospital participante com diagnóstico de síndrome coronária aguda 

(Infarto Agudo do Miocárdio com ou sem elevação de ST e Angina Instável). 

A coleta de dados deste estudo foi conduzida no ano de 2010. 

 Sintomas isquêmicos com início ≤ 07 dias. 

 Alterações eletrocardiográficas compatíveis com infarto agudo do 

miocárdio, com e sem elevação de segmento ST. 

 Aumento de níveis séricos de fração da creatinoquinase (CKMB) e 

Troponina de pelo menos duas vezes o valor normal de referência do 

laboratório local. 

 Ambos os sexos 

 Presença mínima de seis dentes naturais  

 

 

EXCLUSÃO 

 

 Doença Valvar. 

 Doença crônica consumptiva. 

 Uso de antibiótico ou tratamento periodontal realizado num período 

menor que três meses antes da data do exame clínico 

 

 

3.1.4. Critérios de Inclusão e Exclusão para Controles 

 

INCLUSÃO 

 

 Ausência de diagnóstico conhecido de doença cardiovascular. 

 Eletrocardiograma dentro dos limites da normalidade (exceção feita 

para ectopia atrial isolada). 

 Ambos os sexos 

 Presença mínima de seis dentes naturais  
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EXCLUSÃO 

 

 Diagnóstico prévio de doença arterial coronariana ou qualquer doença 

cardiovascular, incluindo doença vascular cerebral e periférica. 

 História de dor precordial sugestiva de isquemia coronariana. 

 Neoplasias ou qualquer outra co-morbidade significativa. 

 Gravidez 

 Uso de antibiótico ou tratamento periodontal realizado num período 

menor que três meses antes da data do exame clínico 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Seleção de Casos 

 

Os casos de síndrome coronariana aguda (Infarto agudo do miocárdio 

com e sem elevação de segmento ST e Angina Instável) foram incluídos 

após melhora de seu quadro clínico e assinatura do consentimento 

informado, na Unidade de Emergência e Unidade Coronariana do Instituo 

Dante Pazzanese de Cardiologia. 

 

 

3.2.2. Seleção de Controles 

 

Os controles foram selecionados por meio de procura ativa dentro do 

hospital Dante Pazzanese de Cardiologia. Esta seleção incluiu indivíduos 

que procuraram o hospital para doação de sangue, funcionários da 

instituição ou familiares de pacientes hospitalizados. Os mesmos foram 

incluídos após a assinatura do consentimento informado. 
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3.2.3. Calibração da Examinadora 

 

A investigação foi realizada por uma única examinadora. Previamente 

ao início da coleta de dados clínicos a examinadora foi submetida a um 

processo de calibração 15 dias antes do início da pesquisa e trimestralmente 

após o início do estudo, na disciplina de Periodontia da F.O.U.S.P. 

O treinamento e a reprodutibilidade das avaliações intra examinador 

foi realizado em semelhantes condições em todos os exames clínicos. A 

reprodutibilidade da profundidade clínica de sondagem (PCS) e distância da 

junção esmalte cemento (JEC) até a margem gengival (MG) foi avaliada por 

meio da anotação duplicada de dois quadrantes contralaterais em 10 

mulheres. As repetidas medidas foram realizadas sete dias após o primeiro 

exame clínico. Os coeficientes de correlação intraclasse para profundidade 

clínica de sondagem (PCS) e distância da junção esmalte cemento (JEC) até 

a margem gengival (MG) apresentaram variação de 0.778 a 0.890 e 0.890 a 

0.931, respectivamente. 

 

 

3.2.4. Coleta de Dados 

 

O formulário foi elaborado para a coleta de dados demográficos, 

antropométricos, laboratoriais (amostra de sangue) (Anexo B) e 

Odontológicos. (Anexos C) 

O formulário de coleta de dados era constituído por questionários com 

questões simples, de fácil entendimento por parte dos casos e controles, e 

com tempo médio de preenchimento inferior a 40 minutos por indivíduo 

(Anexo B). Os dados demográficos foram coletados, em formulários 

específicos para casos e controles, e informações essenciais quanto aos 

seguintes itens: idade, sexo, história familiar de insuficiência coronariana, 

antecedentes de diabetes melito (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

tabagismo.  
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Foram avaliados os motivos das perdas dentárias de cada 

participante. 

As amostras de sangue foram coletadas nas Unidades de Emergência 

ou nas Unidades Coronarianas, no primeiro dia de admissão nos casos e por 

agendamento dos controles, por profissionais do laboratório do hospital, 

identificados e treinados, com conhecimento adequado do protocolo de 

pesquisa. Foram solicitados: colesterol total, LDL - colesterol (lipoproteína de 

densidade baixa), HDL - colesterol (lipoproteína densidade alta), triglicérides, 

glicose, e proteína C-reativa ultra sensível. 

A coleta de sangue para o exame de lípides foi de até 07 dias do início dos 

sintomas de infarto agudo do miocárdio.  

Para os pacientes do grupo controle, foram solicitados e agendados 

os exames, até trinta dias da inclusão. 

 

 

3.2.5. Procedimento Clínico 

 

Os parâmetros clínicos para avaliação da doença periodontal foram: 

1. Profundidade Clínica de Sondagem (PCS): distância (mm) 

compreendida entre a margem gengival e o fundo do sulco gengival ou da 

bolsa periodontal; (ARMITAGE, 2004) 

2. Distância da linha esmalte-cemento à margem gengival (LEC/MG): 

espaço que vai da linha esmalte-cemento à margem gengival (ARMITAGE, 

2004) 

3. Nível Clínico de Inserção (NCI): correspondente à soma dos valores 

de PCS e LEC/MG     -      NCI = PCS + (LEC-MG) (ARMITAGE, 2004) 

As medidas clínicas foram realizadas através da sondagem 

periodontal com uma sonda milimetrada marca Hu Friedy- PCPUNC–15 e 

um espelho clínico plano. A profundidade de sondagem e o nível de inserção 

clínica foram registrados em seis sítios por dente (disto-vestibular, centro-
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vestibular, mésio-vestibular, disto-lingual centro-lingual e mésio-lingual), para 

todos os dentes, exceto os terceiros molares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ilustração de sondagem de nível clínico de inserção 

 

 

 

Todos os exames clínicos foram realizados durante o dia sob 

condições de campo. As medidas foram devidamente anotadas na ficha de 

avaliação periodontal (periograma - Anexo C). 

O objetivo de utilizar profundidade de sondagem e nível de inserção 

clínica para definir doença periodontal é diagnosticar os verdadeiros casos, 

diminuindo o número de falsos positivos. Quando se utiliza apenas a 

profundidade de sondagem como método diagnóstico, é possível que falsas 

bolsas sejam diagnosticadas como doença periodontal. (ANDRIANKAJA, 

2006) 

 

3.2.6. Classificação da Doença Periodontal 

 

A doença periodontal foi dividida em Grave, Inicial e 

Saudável/gengivite. Os três níveis foram estabelecidos segundo critérios de 

BECK (2005):  
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1) Periodontite Grave: ≥ 2 sítios (em dentes diferentes) com NCI ≥ 6 mm e 

um ou mais sítios com PS ≥5 mm; 

2) Periodontite Inicial: ≥ 2 sítios com NCI de 4 ou 5 mm (não no mesmo 

dente; 

3) Sem periodontite: indivíduos que não se enquadram em nenhuma das 

definições acima. 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

4.1. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis avaliadas foram direcionadas da seguinte maneira: 

 

1) Grupos de estudo: 

a) Grupo caso: pacientes diagnosticados com infarto agudo do 

miocárdio e angina instável. 

b) Grupo controle: indivíduos sem diagnóstico de síndrome 

coronária aguda. 

2) Sexo: Masculino e Feminino 

3) Idade: em anos 

4) Tabagismo: dividido em duas categorias – Não e Sim ( incluindo ex-

fumantes com abandono há mais de seis meses). 

5) Hipertensão arterial sistêmica: hipertensos ou não 

6) Diabetes melito: sim ou não 

7) História familiar de insuficiência coronariana: sim ou não 

8) Nível sérico de colesterol total: em mg/dL 

9)  Nível sérico de HDL - colesterol: em mg/dL 

10)  Nível sérico de LDL – colesterol: em mg/dL 

11)  Nível sérico de triglicérides: em mg/dL 

12)  Nível sérico de glicose: em mg/dL 

13) PCR-us: variável contínua 

14) Razão das perdas dentárias: Amolecimento, cáries ou Outros/não 

15) Classificação quanto à DP: dividida em três categorias: 

a)  Sem periodontite - indivíduos que não se enquadram em 

nenhuma definição acima 

b) Periodontite inicial - > 2 sítios com NCI de 4 ou 5 mm ( não no 

mesmo dente) 
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c) Periodontite grave - > 2 sítios ( em dentes diferentes) com NCI 

> ou = 6 mm e um ou mais sítios com PS > 5 mm. 

 

Com a finalidade de análise, as variáveis contínuas (laboratoriais) 

foram transformadas em categorias de significância clínica, dividida nos 

seguintes pontos de corte para critério de comparação: 

 Nível sérico de colesterol total: de acordo com o “Third National 

Cholesterol Education Program” (NCEP, 2001) e corroborado pela III Diretriz 

de Prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2001), o ponto 

de corte entre o normal ou recomendado e o elevado ou não-recomendado 

para os níveis séricos de colesterol total foi de <200 mg/dl e ≥200 mg/dl, 

respectivamente. 

 Nível sérico de LDL - colesterol: de acordo com o (NCEP, 2001) e a 

(SBC, 2001), o ponto de corte entre o normal ou recomendado e o elevado 

ou não-recomendado para os níveis séricos de LDL - colesterol foi de < 100 

mg/dl e ≥ 100 mg/dl, respectivamente. 

 Nível sérico de HDL - colesterol: de acordo com o (NCEP, 2001) e a 

(SBC, 2001), o ponto de corte entre o normal ou recomendado e o elevado 

ou não-recomendado para os níveis séricos de HDL - colesterol foi de ≥ 40 

mg/dl e < 40 mg/dl, respectivamente. 

 Nível sérico de triglicérides: de acordo com o NCEP (NCEP, 2001) e a 

(SBC, 2001), o ponto de corte normal entre o normal ou recomendado e o 

elevado ou não-recomendado para os níveis séricos de triglicérides foi de < 

150 mg/dl e ≥ 150 mg/dl, respectivamente. 

 Nível sérico de glicose: de acordo com a “AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION” (1998), para estudos epidemiológicos, as estimativas de 

prevalência e incidência de DM devem ser baseadas em glicemia de jejum 

igual ou acima de 126 mg/dl. Essa classificação é corroborada pelo 

consenso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (GROSS 

et al, 2000). O ponto de corte entre o normal ou recomendado e o elevado 
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ou não-recomendado para os níveis séricos de glicose foi, portanto, de < 

126 mg/dl e ≥ 126 mg/dl, respectivamente. 

 PCR - Acrescenta valor prognóstico ao escore de Framingham, à 

síndrome metabólica, ao perfil lipídico, à pressão arterial com ou sem a 

presença de aterosclerose subclínica, podendo ser considerados os valores 

de até 1,0mg/dl, entre 1,0mg/dl e 3,0mg/dl e >3,0mg/dl como, 

respectivamente, baixo risco, moderado e alto risco. (TSIMIKAS et al, 2006) 

 

 

4.2. DESCRIÇÃO ESTATÍSTICA 

 

Foi constituída planilha com todas as informações descritas acima e 

as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico R 2.11.0. 

As variáveis contínuas foram expressas em média e desvio-padrão, 

com os valores mínimo e máximo. As comparações entre os grupos caso e 

controle das variáveis contínuas foram feitas através do teste t de Student 

não pareado quando verificou-se a distribuição normal dos dados ou através 

do teste de Mann-Whitney para dados assimétricos. 

As variáveis categóricas foram descritas por freqüência relativa e 

absoluta dentro dos grupos caso e controle, e foram aplicados os testes de 

Qui-quadrado ou, quando apropriado, o teste exato de Fisher para verificar 

associação. 

Na análise univariada, foram selecionadas variáveis com valor de p < 

0,05 para serem incluídas no modelo de regressão logística múltipla, para o 

desenvolvimento do modelo final. 

O tamanho amostral foi obtido através da página eletrônica do 

Laboratório de Epidemiologia e Estatística do Instituto Dante Pazzanese: 

www.lee.dante.br, considerando a prevalência da periodontite para a 

população geral de 23% conforme relatado em estudos epidemiológicos. 

Para o grupo com doença cardiovascular foi estimada uma prevalência de 

periodontite de 47% observada em análises preliminares comparativas dos 

dados desse estudo. (ANDRIANKAJA, et al., 2006) 
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O tamanho da amostra foi de 48 pacientes em cada grupo, estimado 

por teste monocaudal de comparação entre duas proporções, com nível de 

significância de 5%, poder de teste de 80% e OR de 2,96. (LWANGA, 1991) 

 

4.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia protocolo número: 

0007.0.131.131-10 e pelo comitê de ética da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo protocolo número 2064. Todos os indivíduos 

(casos e controles) foram orientados sobre o estudo antes da inclusão, 

indicando seu acordo de participação voluntária. Todos os dados foram 

mantidos em caráter confidencial sendo acessados apenas pela 

pesquisadora envolvida no estudo. 

A obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

foi de responsabilidade da investigadora, fornecendo todas as informações 

necessárias sobre os objetivos, a natureza, os riscos e os benefícios do 

estudo a todos os indivíduos, previamente a sua inclusão. 

.  
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5. RESULTADOS  

 

 

O estudo incluiu 52 indivíduos no grupo caso, sendo 30 homens 

(58%) e 22 mulheres (42%) com idade média de 58,65 e desvio padrão de 

10,55 anos e 44 indivíduos no grupo controle, sendo 14 homens (32%) e 30 

mulheres (68%) com idade média de 45,22 e desvio padrão de 10,48 anos. 

As variáveis contínuas foram expressas por médias, desvios padrão, 

valores e mínimos e máximos, e intervalos de confiança de 95%  

Na tabela 1 observam-se os dados clínicos e laboratoriais dos grupos 

estudados. A média de triglicérides do estudo foi de 146,41 mg/dl com 

desvio padrão de 92,49 mg/dl o qual encontra-se no recomendado pela OMS 

(<150 mg/dl). Já o grupo caso apresentou média de triglicérides (163,46 

mg/dl) superior.  

Sobre a média do colesterol HDL todos os grupos tiveram resultados 

abaixo do recomendado (< 50 mg/dl). Quanto à média da glicemia em jejum 

pode-se observar que o grupo controle encontra-se acima do preconizado (> 

100 em mg/dl) sendo a média de 117,65 mg/dl com desvio padrão de 41,91 

mg/dl. A respeito da média dos níveis plasmáticos de proteína C-reativa (> 

3mg/dl) se destaca o grupo caso com média de 28,17 mg/dL. 

Nas tabelas 2, 3 estão apresentadas as descrições das variáveis 

independentes categorizadas dos casos e controles, respectivos aos 96 

indivíduos, por meio da análise univariada.  
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TABELA 1 – Descrição das variáveis independentes contínuas com médias, desvios padrão, IC (95%) 

e valores de p para os testes t-Student e Mann-Whitney 

 

MEDIDAS GRUPO N MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO- 

PADRÃO

IC PARA 

LIM. INF.    LIM. SUP.

P-valor * 

Idade 

Todos 96 23 84 52,50 12,44 50,0 55,0  

Caso 52 37 84 58,65 10,56 55,7 61,6 <0,001 

Controle 44 23 72 45,23 10,48 42,0 48,4  

Todos 96 100 272 182,18 41,70 173,7 190,6  

Colesterol Caso 52 103 229 167,71 32,31 158,7 176,7 <0,001 

(mg/dL) Controle 44 100 272 199,27 45,28 185,5 213,0  

Todos 96 21 73 41,55 12,16 39,1 44,0  

HDL Caso 52 21 59 35,75 8,88 33,3 38,2 <0,001 

(mg/dL)(1) Controle 44 30 73 48,41 12,01 44,8 52,1  

Todos 96 51 191 116,50 33,40 109,7 123,3  

LDL Caso 52 51 158 102,39 28,45 94,5 110,3 <0,001 

(mg/dL) Controle 44 74 191 133,18 31,28 123,7 142,7  

Todos 96 43 756 146,41 92,49 127,7 165,1  

Triglicérides Caso 52 54 358 163,46 72,84 143,2 183,7 <0,001 

(mg/dL)(1) Controle 44 43 756 126,25 108,81 93,2 159,3  

Todos 96 55 243 101,97 36,91 94,5 109,4  

Glicemia Caso 52 65 243 117,65 41,91 106,0 129,3 <0,001 

(mg/dL)(1) Controle 44 55 148 83,43 16,65 78,4 88,5  

Todos 96 0,14 190,2 16,22 28,13 10,5 21,9  

PCR Caso 52 0,14 190,2 28,17 33,88 18,7 37,6 <0,001 

(mg/L)(1) Controle 44 0,15 14,8 2,09 3,22 1,1 3,1  

(*) P-valor para comparações de médias entre o grupo caso e controle (teste t-Student). 

(1) A variável não apresentou distribuição normal e o P-valor refere-se ao teste de Mann-Whitney 

para comparações entre as escalas do grupo caso e controle. 

(2) Intervalo de Confiança de 95% 

 

Na tabela 1 ainda pode-se observar associação da Síndrome 

Coronariana Aguda com os dados laboratoriais (glicemia, triglicérides, proteína 

C-reativa, colesterol LDL e HDL) 
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Quanto às variáveis periodontais, o grupo caso apresentou 48,1% de 

cáries e 50% de amolecimento entre as razões de perdas dentárias. Sobre a 

doença periodontal no grupo caso, 72,4% das causas eram graves. 

Houve forte associação da síndrome coronariana aguda com a razão 

perdas dentárias e doença periodontal (p<0,001) (Tabela 2).  

Quanto à prevalência da doença periodontal, encontramos no grupo 

controle 18,2% e 81,8% para pacientes com doença periodontal grave e doença 

periodontal inicial ou saudável/gengivite. No grupo caso, 40,4% apresentavam a 

forma grave da doença periodontal para 59,6% na forma inicial ou 

saudável/gengivite (p 0,03) 

 

Tabela 2: Análise univariada das variáveis categóricas periodontais 

 

VARIÁVEL  

 

INDEPENDENTE 

CASO 

n(%) 

CONTROLE 

n(%) 

P-

valor(*) 

 IC(95%) 

do OR 

Razão perdas 

dentárias 

Cáries 

Outros 

Amolecimento 

25(48,1) 

1(1,9) 

26(50) 

33(78,6) 

4(9,5) 

5(11,9) 

<0,001 

 

0,01-3,66 

2,10-25,60 

Doença 

periodontal 

Saudável/Inicial 

Grave 
31(46,3) 

21(40,4) 

36(81,8) 

8(18,2) 
0,03 

 

1,9 – 4,9 

 

(*) P-valor teste exato de Fisher  
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A tabela 3 apresenta associação da síndrome coronariana aguda  

com os dados sócio-demográficos, estilo de vida e morbidades. 

Quanto às morbidades houve associação significativa a hipertensão 

arterial sistêmica e o diabetes melito (<0,001). A respeito do estilo de vida, o 

tabagismo, 69,2% do grupo caso eram fumantes e ao mesmo tempo houve  

associação significativa com a SCA. 

 

 

Tabela 3: Análise univariada das variáveis independentes 

VARIÁVEL  INDEPENDENTE CASO 

n(%) 

CONTROLE 

n(%) 

P-valor(*)  IC (95%) do 

OR 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

22 (42) 

30 (58) 

30 (68) 

14 (32) 
0,014 

 

1,2-7,4 

HAS 
Não 

Sim 

8 (15,4) 

44 (84,6) 

36 (82) 

8 (18) 
<0,001 

 

14,3-42,8 

DM 
Não 

Sim 

34 (65,4) 

18 (34,6) 

43 (97,7) 

1 (2,3) 
<0,001 

 

7,9-65,2 

Tabagismo 
Não 

Sim 

16(30,8) 

36 (69,2) 

33 (75) 

11 (25) 
<0,001 

 

4,3-10,6 

(*) P-valor teste exato de Fisher 

 

 

A tabela 4 mostra o modelo de regressão logística múltipla das 

variáveis epidemiológicas e clínicas em relação à síndrome coronariana 

aguda (SCA) utilizando nível de significância <10%. 

Apesar da variável doença periodontal grave não ter demonstrado 

relação com a SCA, ela foi considerada em todas as análises.  

Para a síndrome coronariana aguda, pode-se observar que as 

variáveis que melhor explicam sua ocorrência são hipertensão arterial 

sistêmica, tabagismo, glicemia e colesterol. 

As variáveis identificadas no modelo multivariado demonstraram 

associação independente com síndrome coronariana aguda. 
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Tabela 4 - Variáveis associadas independentemente com SCA* 

VARIÁVEL INDEPENDENTE OR(1) IC 95% (2) P-valor 

Idade 1,07 1,00 - 1,16 0,071 

HAS 19,43 3,52 – 161,76 0,002 

Tabagismo 11,13 2,39 – 77,06 0,005 

Glicemia 1,04 1,01 – 1,09 0,023 

Colesterol 0,97 0,95 – 0,99 0,015 

Doença periodontal-grave 1,37 0,26 – 7,57 0,711 

(1) “Odds ratio” 

(2) Intervalo de confiança de 95 

* Análise multivariada por meio de regressão logística 

 

Uma alternativa para este modelo seria a inclusão da variável PCR 

substituindo à variável colesterol, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 - Variáveis associadas independentemente com SCA* 

VARIÁVEL INDEPENDENTE OR(1) IC 95% (2) P-valor 

Idade 1,268 1,1- 1,6 0,007 

HAS 51,907 4,1 – 2750,9 0,012 

Tabagismo 18,118 2,2 – 331,5 0,017 

Glicemia 1,064 1,00 – 1,15 0,056 

PCR_2>=3.0 1060,887 30,2 – 574539,7 0,003 

Doença periodontal grave 0,176 0,009 – 1,902 0,189 

(1)“Odds ratio” 

(2) Intervalo de confiança de 95% 

* Análise multivariada por meio de regressão logística 

Este modelo apresentou sobre-ajuste, como podemos perceber pela 

amplitude do intervalo de confiança. Embora seja um modelo fraco para 

predição, a PCR é conseqüência de um processo inflamatório qualquer. 

Desta forma podemos avaliar que este foi um fator de risco fortemente 

associado com a SCA. 
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Foi realizada uma análise dos fatores associados com as doenças 

periodontais. Na tabela 6 observa-se que a média de idade foi de 52,5 anos 

com desvio padrão de 12,4 anos. Apresentou diferença significativa nas 

médias, ou seja, pacientes com doença periodontal grave são em média 

mais velhos. 

O grupo de doença periodontal grave apresentou à média da glicemia 

em jejum de 114,2 mg/dl com desvio padrão de 48,1 mg/dl. O grupo doença 

periodontal estágio inicial ou saudável apresentou média de colesterol 

superior ao grupo de doença periodontal grave. 

 

Tabela 6 - Descrição das variáveis contínuas independentes segundo o modelo multivariado 

Valores de p para os testes t-Student ou Mann-Whitney entre os grupos. 

 GRUPO N MIN MAX MÉDIA D.P P-valor 

 

Glicemia 

mg/dL 

Todos 

Grave 

Saudável ou 

inicial 

96 

29 

67 

55 

72 

55 

243 

243 

191 

102 

114,2 

96,7 

36,9 

48,1 

29,8 

 

0,076 

        

 

Colesterol 

mg/dL 

Todos 

Grave 

Saudável ou 

inicial 

96 

29 

67 

100 

123 

100 

272 

272 

272 

182,2 

176,9 

184,4 

41,7 

34,7 

44,4 

 

0,375 

        

 

Idade 

(anos) 

Todos 

Grave 

Saudável ou 

inicial 

96 

29 

67 

23 

38 

23 

84 

84 

82 

52,5 

56,6 

50,7 

12,4 

10,8 

12,8 

 

0,0235 

A tabela 7 mostra associação das doenças periodontais com as 

variáveis independentes. Quanto à hipertensão arterial sistêmica, 69,0% 

apresentaram doença periodontal grave.  

Houve associação significativa entre os níveis plasmáticos de proteína 

C-reativa, tabagismo e idade com as doenças periodontais, apresentando 

um caminho causal direto com a variável independente com a SCA. 
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Tabela 7 - VARIÁVEIS RELACIONADAS À DOENÇA PERIODONTAL 

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

 GRAVE 

n (%) 

SAUDÁVEL OU 

INICIAL n(%) 

P-valor(*) IC(95%) do 

OR 

HAS Não 9(31) 35(52,2) 0,055  

 Sim 20(69) 32(47,8)  1,5 – 3,9 

PCR <3.0 8(27,6) 38(56,7) 0,0087  

 ≥3.0 21(72,4) 29(43,3)  2,1 – 5,6 

Tabagismo Não 9(31) 40(59,7) 0,009  

 Sim 20(69) 27(40,3)  2,1 – 5,3 

(*) P-valor teste Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que as variáveis 

idade, hipertensão, tabagismo, glicemia, colesterol estão associadas 

independentemente com síndrome coronariana aguda. 

Dentre os fatores de risco comuns ao desenvolvimento da doença 

periodontal e síndrome coronariana aguda, o fumo tem um papel de 

destaque (DIAS; SEMPERE, 2004, JOHNSON; GUTHMILLER, 2007). Neste 

estudo, verificamos no grupo caso 69% dos fumantes apresentaram doença 

periodontal grave (tabela 6). A idade apresentou correlação positiva com 

doença periodontal (p 0,0235), conforme notado na tabela 5. Houve 

associação significativa entre os níveis plasmáticos de proteína C-reativa e o 

tabagismo com as doenças periodontais, entretanto sem influência da 

hipertensão arterial sistêmica (tabela 6). 

Os fatores de risco clássicos para doença cardiovascular, 

representados pela hipertensão, dislipidemia e tabagismo são responsáveis 

por dois terços da incidência das doenças cardiovasculares. É importante 

notar que vários dos fatores de risco para doença cardiovascular também 

são para a doença periodontal sendo assim, idade avançada, tabagismo e 

diabetes devem sempre ser considerados nos estudos. Este fato fez com 

que a inter-relação entre a doença periodontal e as doenças 

cardiovasculares tenha sido, durante um tempo, vista com desconfiança. 

Atualmente, com a publicação de estudos epidemiológicos com análises 

estatísticas ajustadas para estes fatores, como também estudos mais 

específicos enfocando elevação dos próprios fatores de risco clássicos das 

doenças cardiovasculares em indivíduos com doença periodontal, tal 

associação tem se concretizado. (HIGASHI et al, 2009).  

A aterosclerose e as doenças periodontais são as condições 

inflamatórias mais comuns na humanidade. As infecções crônicas a que o 

organismo é submetido ao longo da vida, como no caso da doença 
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periodontal, têm sido postuladas como eventos inflamatórios que perpetuam 

o processo aterosclerótico (PAQUETTE, 2007). 

Estudos epidemiológicos mostraram um aumento da predominância 

de hipertensão nos pacientes com periodontite, principalmente naqueles 

com perda óssea alveolar acentuada. Porém, ainda permanece incerta a 

hipótese de que a hipertensão seja um fator de risco para a periodontite. A 

inflamação sistêmica é uma característica da hipertensão, evidenciada por 

níveis plasmáticos aumentados de proteína C-reativa em pacientes com pré-

hipertensão e com hipertensão estabelecida (FRIEDEWALD et al, 2009). Em 

nosso estudo a hipertensão não apresentou significância estatística com a 

doença periodontal (Tabela 6), porém verificamos que 69% dos pacientes 

com hipertensão apresentaram a doença periodontal grave. 

FRIEDEWAL et al (2009) detectaram que há evidências de que a 

doença periodontal está associada a níveis elevados de triglicérides no 

plasma e colesterol total. Em nosso estudo epidemiológico apresentamos a 

média do colesterol mais baixa no grupo caso, pois todos os pacientes 

estavam em uso de estatinas, diminuindo, portanto os níveis de colesterol no 

sangue.  

É descrito uma possível associação entre as doenças periodontais e a 

extensão e gravidade das doenças cardiovasculares. Segundo a American 

Academy of Periodontology (1998), considera que infecções como a doença 

periodontal, pode contribuir na etiopatogênese da doença cardíaca, sendo 

comparáveis aos fatores de risco clássicos. 

A etiologia da doença cardiovascular e da doença periodontal é 

multifatorial e, na literatura, encontramos os achados fatores de risco 

clássicos que em muitos casos são os mesmos como: idade avançada, 

gênero masculino, tabagismo, diabetes e baixa condição sócio-econômica. 

Alguns trabalhos epidemiológicos mostraram pacientes com doença 

cardiovascular que não apresentavam nenhum destes fatores considerados 

de risco. (HARASZTHY et al, 2000) 

O grupo caso apresentou consideravelmente uma maior prevalência 

de indivíduos com periodontite grave quando comparado ao grupo controle, 
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(tabela 2), sem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 

relação à gravidade da doença periodontal, por meio da análise univariada, 

entretanto, esta diferença não foi detectada no modelo multivariado. Essa 

alta prevalência pode estar relacionada à hipótese que sugere a associação 

de altos níveis de lipídeos com alteração da resposta imunoinflamatória, o 

que acarretaria um agravamento dos processos inflamatórios ocorridos nos 

tecidos periodontais. (NOACK et al, 2000) 

No presente trabalho, observou-se que, no grupo controle, 8/44 

pacientes apresentavam doença periodontal caracterizada por profundidade 

de sondagem ≥5 mm e nível clínico de inserção ≥ 6mm, enquanto que no 

grupo teste 21/52 pacientes apresentaram esta condição.Existem poucos 

estudos significativos relativamente à prevalência e incidência da doença 

periodontal nas populações brasileiras. Alguns estudos indicam prevalência 

de doença periodontal moderada a grave inferior a 10% em indivíduos com 

menos de 30 anos de idade. (OPPERMAN, 2005) 

Por outro lado, como detectado em nosso estudo, a alta prevalência 

de periodontite grave em indivíduos com alto risco para doença 

cardiovascular é observada no estudo de DELIARGYRIS et al (2004), onde 

os indivíduos com evento recente de infarto agudo do miocárdio 

apresentavam maior prevalência de periodontite em comparação ao grupo 

saudável, independente dos valores de colesterol. Desta forma, alguns 

fatores de risco comuns entre as doenças cardiovasculares e doença 

periodontal tais como idade, tabagismo, alterações genéticas, hiperlipidemia, 

atuariam em conjunto com o desenvolvimento das duas doenças. 

DESTEFANO et al (1993) em um estudo prospectivo observou um 

aumento de 25% no risco de DAC em pacientes com doença periodontal em 

relação ao grupo controle (indivíduos sem periodontite ou com formas leves 

da doença). Os seguintes fatores de risco foram avaliados: tabagismo, 

idade, diabetes melito, educação e hipertensão.  

Em 1996, BECK et al, enfatizam que a periodontite é uma infecção 

crônica onde se geram níveis sistêmicos elevados de fatores de risco, tais 

como a proteína C-reativa, fibrinogênio e citocinas (IL-1β, II-6, TNF-α). Esses 
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fatores quando elevados podem aumentar a atividade inflamatória nas 

lesões ateroscleróticas, aumentando potencialmente o risco de eventos 

cardíacos. 

SALZBERG et al (2006) compararam os níveis de proteína C-reativa 

em indivíduos com periodontite grave generalizada, indivíduos com 

periodontite grave localizada e indivíduos saudáveis. Os três grupos 

apresentaram diferenças significantes entre eles (p<0.0001). Os dois grupos 

com periodontite grave apresentaram níveis significativamente mais 

elevados de proteína C-reativa quando comparados ao grupo controle o que 

reitera os achados deste estudo. 

A depressão, o sedentarismo, os antecedentes familiares de doença 

cardiovascular e doença periodontal, idade avançada e gênero masculino 

são outros fatores de risco para doença arterial coronária que geralmente 

são encontrados nos pacientes com periodontite, entretanto são 

considerados aspectos obscuros. (HIGASHI et al, 2009). 

Em 2009, um consenso entre cardiologistas e periodontistas foi 

realizado com o objetivo de fornecer aos profissionais de saúde, uma melhor 

compreensão da relação entre a doença cardiovascular e a doença 

periodontal e, com base nessas informações, formular um protocolo para 

reduzir o risco de eventos ateroscleróticos preliminares e secundários a 

doença cardiovascular em pacientes com periodontite. (FRIEDEWALD et al, 

2009) 

Foi proposto que pacientes com doença periodontal moderada a 

agressiva devam ser orientados que os mesmos apresentam um risco 

aumentado para o desenvolvimento de doença cardiovascular; e se estes 

pacientes possuírem fatores de risco conhecidos para a doença 

cardiovascular tais como o fumo, antecedentes familiares diretos ou histórico 

de dislipidemia, deve-se, portanto considerar uma avaliação médica anual. 

(FRIEDEWALD et al, 2009) 

Esta avaliação médica dos pacientes com doença periodontal deve 

incluir a avaliação do risco de aterosclerose, com a verificação de eventos 

passados de doença cardiovascular e antecedentes familiares da doença 



57 

 

 

aterosclerótica prematura ou de morte coronariana repentina, diabetes 

melito, hipertensão sistêmica, ou dislipidemia. Esta avaliação médica deve 

incluir um completo exame físico, aferição da pressão sanguínea em 

repouso, verificar o perfil lipídico do sangue (colesterol total, LDL, 

lipoproteína de alta densidade, e triglicérides em jejum) e glicemia. 

(FRIEDEWALD et al, 2009) 

Em pacientes com DCV e doença periodontal a recomendação para 

periodontistas e médicos é o controle da doença cardiovascular desses 

pacientes utilizando-se de medidas que colabore para a redução do risco da 

doença cardiovascular, inclusive o cuidado periodontal. Já em pacientes com 

doença cardiovascular e sem precedente de doença periodontal a avaliação 

periodontal deve ser considerada em pacientes que apresentem os sinais ou 

sintomas da doença gengival, significativos de perda do dente, e elevações 

inespecíficas da proteína C-reativa ou de outros biomarcadores 

inflamatórios. (FRIEDEWALD et al, 2009) 

A interpretação da perda dentária deve ser cautelosa, se por um lado 

as causas mais freqüentes de perda dentária são as cáries e a doença 

periodontal, por outro lado, a presença destas patologias contribui para uma 

má nutrição, já que a falta de dentes dificulta a mastigação resultando na 

dificuldade da ingestão de alimentos benéficos a saúde. Essas dificuldades 

fazem com que o indivíduo opte pela ingestão de refeições mais calóricas, 

favorecendo a obesidade, diabetes e níveis elevados de colesterol. Todas 

essas alterações nutricionais conduzem ao aumento do risco de doença 

cardiovascular Além disso, muitos autores acreditam que as pessoas com 

má higiene oral, também tem poucos cuidados com a saúde geral, 

apresentando assim um maior risco cardiovascular. (LOESCHE, 2007) 

As evidências sugerem uma moderada associação, mas não um 

relacionamento causal entre a doença periodontal e a doença 

cardiovascular. Os resultados de alguns estudos indicam que os patógenos 

periodontais subgengivais podem estar associados ao infarto agudo do 

miocárdio. Os estudos de laboratório básicos apontam fatores biológicos 

plausíveis desta associação, já que as bactérias orais foram encontradas 
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nos ateromas carotídeos e algumas bactérias orais podem ser associadas à 

agregação plaquetária, um evento importante para a trombose. (GENCO, 

2002). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo caso-controle, delineado para identificar fatores de risco 

periodontais associados com o desenvolvimento de síndrome coronariana 

aguda permite as seguintes conclusões: 

 

 Não houve demonstração de associação independente entre 

síndrome coronariana aguda e categorias de doença periodontal ou entre 

síndrome coronariana aguda e os diversos componentes isolados das 

categorias de doença periodontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

8. LIMITAÇÕES 

 

 

As seguintes limitações podem ser consideradas neste estudo: viés de 

seleção em relação à inclusão de controles, poder estatístico insuficiente 

para detectar associações significativas em relação a determinados fatores 

de risco e presença de fatores de confusão, tornando um efeito aparente ou 

mascarando uma associação verdadeira. 

Viés de seleção: a identificação apropriada dos casos e dos controles, por 

meio de definições precisas permite reduzir a presença e a magnitude deste 

tipo de viés. A definição de casos envolvia critérios bem estabelecidos para 

diagnóstico de SCA. Portanto, a chance de viés de seleção para os casos 

torna-se menos provável. Apesar da definição de controles ser considerada 

adequada, existe a possibilidade de inclusão de indivíduos com doença 

cardiovascular sem diagnóstico conhecido, demonstrando viés de seleção 

dos controles. Se este viés, além de presente, for de magnitude moderada 

ou importante, a chance de detectar associações entre fatores de risco 

periodontais e SCA torna-se atenuada.  

Poder estatístico insuficiente: todo estudo deve ser planejado por meio de 

cálculo de tamanho mínimo de amostra para que diferenças ou associações 

significativas e clinicamente relevantes sejam detectadas. Apesar do cálculo 

formal de tamanho de amostra deste estudo, existe a chance de que 

determinadas diferenças ou associações não tenham sido detectadas devido 

à falta de poder estatístico. Este estudo, para responder à questão da 

associação de doença periodontal e SCA, poderia ser considerado com 

poder estatístico insuficiente. 

Fatores de confusão: o termo fator de confusão refere-se a uma variável 

externa que, de modo parcial ou total, torna-se responsável pela associação 
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aparente da exposição do estudo (tabagismo, HAS, PCR, por exemplo) ou 

que mascara uma associação verdadeira (DM, doença periodontal, por 

exemplo). Portanto, o efeito ou a falta de efeito aparente seria devido à 

variável de confusão e não ao fator de risco em questão. Alternativamente, a 

falta aparente de associação poderia resultar de falha em controlar os efeitos 

de algum outro fator. Um fator de confusão é uma variável externa que 

satisfaz duas condições: 1. É um fator de risco para a doença em estudo 

(SCA); e 2. Está associado com a exposição do estudo, mas não é 

considerada conseqüência de exposição. O planejamento adequado e a 

análise correta do estudo atenuam ou eliminam os efeitos dos fatores de 

confusão.  Os procedimentos de ajustes, por meio da análise multivariada, 

realizados neste estudo, poderiam assegurar que caso existam fatores de 

confusão, o impacto dos mesmos não distorceriam os resultados, entretanto, 

a possibilidade de poder estatístico insuficiente, limitaria os procedimentos 

de ajustes, principalmente pelo fato de não ser possível assegurar ajustes 

perfeitos.  

Com base no delineamento do estudo, objetivos enunciados, tamanho de 

amostra e resultados obtidos, poderia ser considerado que há necessidade 

de aumento no número de indivíduos (casos e controles), assumindo valores 

para o cálculo formal de tamanho de amostra mais conservadores (com 

base no estudo atual), prosseguindo a pesquisa. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

Eu,________________________________________________,__________

(NOME)                                                                                                        (IDADE) 

___________________,__________________________________________ 

             (RG)                                            (ENDEREÇO)   

Aceito participar como voluntário do projeto sobre associação da doença 

periodontal (doença da gengiva) com síndrome coronariana aguda: (doença 

no coração), sob responsabilidade da pesquisadora Gabriella Avezum 

Mariano da Costa de Angelis, mestranda da faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo e dentista do Hospital Dante Pazzanese de 

Cardiologia. Autorizo a aplicação do questionário de perguntas sobre a 

minha saúde física e meus hábitos de higiene da boca. Estou ciente que 

será necessário a coleta de sangue, cujos resultados serão utilizados no 

desenvolvimento deste projeto, que tem por objetivo analisar a associação 

da doença periodontal (doença da gengiva) com síndrome coronariana 

aguda (doença do coração). Considero-me suficientemente informado que a 

amostra de sangue será colhida com material descartável por uma 

profissional especializada e os exames da boca serão realizados pela 

cirurgiã dentista, sem gastos algum da minha parte. Os resultados serão 

entregue para meu conhecimento e se houver alguma alteração serei 

orientada para tratamento. Se for diagnosticada a presença de doença da 

gengiva, serei devidamente encaminhado para os serviços gratuitos 

especializados Tenho ciência de que posso participar de um programa para 

receber orientações de saúde, instruções de higiene oral, com mínimo risco 

para minha integridade física ou moral. Posso recusar a participação ou 

Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto: “ASSOCIAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL COM 
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA”: UM ESTUDO CASO-
CONTROLE 
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desistir em qualquer momento da pesquisa sem conseqüências ou prejuízo 

para mim. Tenho conhecimento que meus dados serão confidencias e 

poderão ser divulgados em eventos e congressos de maneira coletiva sem 

dizer o meu nome ou outra forma de minha identificação. As informações 

obtidas serão úteis para possibilitar a prevenção de doenças. 

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar 

minha decisão se assim o desejar. Em caso de dúvidas poderei chamar o 

professor orientador Prof. Drº Ruy Laurenti ou a estudante Gabriella Avezum 

M. C. de Angelis no telefone (11) 5085-6218 ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, telefones (11) 3061-7779, 3061-7742, Cerqueira 

César – São Paulo, SP ou o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Dante 

Pazzanese de Cardiologia, sito à Av. Drº Dante Pazzanese, 500, telefone – 

(11) 5085-6040, Vila Mariana – São Paulo, SP. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 

 

 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

 

 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 
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1 – Tipo de Inclusão:          CASO..........          CONTROLE.......... 

2 -Nome:................................................................................................................................. 

End:.....................................................................................Nº:.................Apt.:..................... 

Cidade:..................................... UF:................CEP:........................Tel:............................... 

3 – Data do IAM(apenas casos):........../........../..........  Data da Inclusão:........./......../........... 

4 – Sexo: Masc ( )     Fem ( )      Idade:.........        Data de Nasc.:........../........../........... 

5 – História familiar de insuficiência coronariana (pais e irmãos apenas):    Sim (  )   Não (  ) 

6 – Coronariopatia prévia (casos exceto IAM, controles obrigatório não): Sim (  ) Não (  ) 

Tratado: S (  )N ( ) 

7 – Hipertensão arterial prévia:.Sim (  )  Não (  )  Se sim, em tratamento:  Sim (  )Não(  ) 

8 – Diabetes prévio:  Sim (  )  Não (  )  Se sim, em tratamento medicamentoso:   Sim(  )  

Não(  ) 

9 – Fumante Atual (até 6 meses):   Sim (  )   <5 cig/dia (  )  >5 cig/dia (  )  Abandonou(  ) 

Nunca/fumou (  ) 

10 – Razões das perdas dentárias:     Cárie:.....     Amolecimento dos dentes:......  

Outros:............. 

11 – Resultados laboratoriais – casos (lípides ≤ 07 dias do início da dor e controles ( até 

30 dias da inclusão): 

Colesterol total: .............................. 

HDL:....................................... 

LDL:........................................ 

Triglicérides:.......................... 

Glicose de jejum:................................. 

Proteína C-Reativa:............................. 

DATA DO PREENCHIMENTO:........../........../.......... 

ASSINATURA:......................................................... 

 
ANEXO B – MODELO DE FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO C – EXAME CLÍNICO PERIODONTAL - PERIOGRAMA 
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Anexo D: Aprovação do Comitê de Ética do Hospital Dante Pazzanese de Cardiologia 
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Anexo E: Aprovação do Comitê de Ética da FSP 
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Anexo F: Curriculum Lattes - Orientador 
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Anexo G – Curriculum Lattes - Pesquisadora 

 

 


