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RESUMO  

 

A doença periodontal (DP) e o diabetes mellitus (DM) apresentam uma associação 

bidirecional, na qual o diabetes favorece o desenvolvimento da DP e esta, quando não tratada, 

pode piorar o controle metabólico do DM. Logo, a DP deve ser tratada para restabelecer a 

saúde dos tecidos periodontais e diminuir as complicações do diabetes. Portanto, objetiva-se 

avaliar clinicamente o efeito da terapia periodontal de descontaminação da boca completa 

(Full Mouth Desinfection – FMD) em pacientes com diabetes tipo II portadores de 

periodontite crônica durante 12 meses. Trinta e um participantes no grupo um (G1), sem 

diabetes e com periodontite crônica, e 12 no grupo dois (G2) foram avaliados no baseline, aos 

03, 06, 09 e 12 meses. Foram analisados os seguintes parâmetros clínicos periodontais: índice 

de sangramento à sondagem (ISS), índice de placa visível (IPV), profundidade de sondagem 

(PS), nível clínico de inserção (NCI) e recessão gengival (RG). Para o G1, também foram 

realizados exames laboratoriais para avaliar os parâmetros sanguíneos de glicemia em jejum e 

hemoglobina glicada (HbA1c). Os resultados foram analisados de duas formas distintas: uma 

utilizando todos os sítios presentes na boca e outra apenas com os sítios doentes. Foram 

utilizados o teste de Mann-Whitney, Friedman e Wilcoxon com um nível de significância de 

5%. Na análise inter-grupo de todos os sítios, percebe-se que não houve diferença 

significativa ao longo do tempo em relação à PS, ISS, IPV, NCI e RG (p>0,05). Entretanto, ao 

avaliar os sítios doentes, observamos diferença significativa para o NCI e para a PS, sendo 

maior para o G1. A análise intragrupo de todos os sítios mostrou uma redução 

estatisticamente significativa para a PS, IPV e ISS em ambos os grupos. Para os sítios 

doentes, a análise intragrupo mostrou uma redução estatisticamente significativa na PS, ISS e 

NCI em ambos os grupos. Não houve alteração no G1 em relação à HbA1c e a glicemia em 

jejum nos períodos avaliados. Logo, conclui-se que houve melhoras nos parâmetros clínicos 

periodontais ao longo dos 12 meses da pesquisa, porém sem alterações nos níveis glicêmicos 

dos pacientes com diabetes, sendo a terapia periodontal eficiente para os cuidados da saúde 

bucal. 

 

Palavras chaves: Diabetes Mellitus. Doença Periodontal. Debridamento Periodontal Não 

Cirúrgico.  
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ABSTRACT 

 

There is a bidirectional association between periodontal disease (PD) and diabetes mellitus, in 

which diabetes favors the development of PD and PD, if left untreated, can worsen the 

metabolic control of diabetes. Thus, periodontal disease should be treated to restore 

periodontal health and reduce the complications of diabetes. Therefore, the objective is assess 

the effect of full mouth periodontal therapy decontamination (Full Mouth Desinfection - 

FMD) in diabetic type II patients with chronic periodontitis during 12 months. Thirty-one 

patients in group one (G1) and 12 in group two (G2) were followed at baseline, 03, 06 09 and 

12 months. There following clinical parameters were accessed: probing on bleeding (BOP), 

visible plaque index (PI), probing depth (PD), clinical attachment level (CAL) and gingival 

recession (GR). For diabetic patients, there were also made laboratory tests to evaluate blood 

parameters: fasting glucose and glycated hemoglobin. The results had been analyzed in two 

ways: all sites in the mouth and another with diseased sites. The Mann-Whitney, Friedman 

and Wilcoxon tests were used with 5% significance. Intergroup analysis of all sites it is clear 

that there was no significant difference over time concerning PD, BOP, PI, CAL and RG. 

However, when evaluating the diseased sites, we observed significant difference for CAL and 

PD, with higher values in G1. The intragroup analysis for all sites showed a statistically 

significant reduction at PD, PI and BOP in both groups. Intragroup analysis of periodontal 

affected sites showed a statistically significant reduction in PD, BOP and CAL in both groups. 

There was also a statistically significant increase in RG values. There was no significant 

change concerning glycated hemoglobin and fasting glucose in the G1. Therefore, it can be 

concluded that there were improvements in periodontal parameters over the 12 months of 

research, but without changes in glycemic levels of diabetic patients. Thus, periodontal 

therapy proved effective in maintaining oral health. 

 

Key Words: Diabetes Mellitus. Periodontal Disease. Non-Surgical Periodontal Debridement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes mellitus (DM) constitui um sério problema de saúde de âmbito mundial, 

tendo sido estimada a prevalência global em 9% entre adultos (WHO, 2014), e presença de 

aproximadamente 4,9 milhões de mortes no mundo diretamente causadas por essa doença em 

2014 (FDI, 2014). A sua ocorrência vem aumentando. Estipula-se que, em 2030, 300 milhões 

de pessoas poderão ter este distúrbio metabólico, sendo a diabetes a 7ª causa de morte no 

mundo. No Brasil, somente em 2014, estima-se que 11,62 milhões de adultos foram 

diagnosticados com a doença, sendo de 8,7% a prevalência nacional, ou seja, um a cada 12 

adultos tem diabetes (SBD, 2014; FDI, 2014). 

A doença periodontal (DP) é a complicação bucal mais significativa do diabetes 

mellitus tipo II, sendo considerada a sua sexta complicação clássica. Estas doenças podem 

apresentar uma associação bidirecional, na qual o diabetes favorece o desenvolvimento da DP 

e esta, quando não tratada, pode piorar o controle metabólico do DM, representando um 

exemplo de como uma doença sistêmica pode predispor uma infecção bucal e de como uma 

infecção bucal pode exacerbar uma condição sistêmica (TEEUW, 2010; MEALEY, 2006).
 

Uma série de mecanismos tem sido proposta para explicar como o diabetes pode afetar 

o periodonto e vice-versa. Sugere-se que a DP leva a uma alteração endócrino-metabólica 

relacionada à dificuldade de controlar a glicemia, uma vez que a infecção periodontal gera 

uma resistência ou uma diminuição da função da insulina, devido a citocinas pró-

inflamatórias, principalmente o Fator de Necrose Tumoral  (TNF- ) e a Interleucina 1ß (IL-

1ß), causando um inadequado controle metabólico (TAYLOR, 2013). Em relação à 

microbiota, Hanes e Krishna (2010) afirmaram que parece não haver diferenças entre 

pacientes com e sem diabetes. Contudo, a resposta imuno-inflamatória a estes patógenos 

parece estar mais alterada nos indivíduos com diabetes. Entretanto, outros autores (ZHOU et 

al. 2013; CASARIN el al., 2013) concluíram que o DM tipo II pode alterar a composição 

microbiana do biofilme subgengival. Logo, é uma questão que ainda merece mais estudos. 
 

O fato é que o diabetes está frequentemente associado à inflamação gengival em 

resposta ao biofilme dentário. Tal resposta pode estar relacionada com o controle da glicemia 

(DESHPANDE et al., 2010; ZHOU et al, 2013). Assim, indivíduos bem controlados podem 

apresentar graus similares de gengivite a indivíduos sem diabetes, enquanto indivíduos com 

inadequado controle da glicemia tendem a apresentar inflamação bem mais acentuada. A 

inflamação gengival aumentada pode ser identificada em pessoas com diabetes que 
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apresentam o mesmo nível de biofilme de pacientes sem diabetes (KARJALAINEN; 

KNUUTTILA, 1996).
 

Dessa forma, sugere-se que em pacientes com diabetes que apresentem DP, o 

tratamento periodontal necessário para o restabelecimento da saúde dos tecidos periodontais 

possa também colaborar para o controle glicêmico sistêmico desses pacientes. O padrão-ouro 

para o tratamento periodontal consiste na raspagem e o alisamento radicular, além da 

instrução de higiene bucal (LLAMBES et al., 2005). Este tratamento pode ser realizado de 

forma completa (FMD: Full mouth desinfection), dentro de um período de 24 horas, ou 

parcial (PMSRP: Partial mouth scaling and root planning), em mais de uma sessão 

(SANTOS et al., 2009). O primeiro exibe algumas vantagens como reduzir a quantidade de 

visitas ao dentista, diminuir a possibilidade de bacteremia, além de minimizar a reinfecção 

das áreas tratadas (CRUZ et al., 2008). 

Estudos avaliando a resposta do tratamento periodontal não cirúrgico nesses pacientes 

revelam uma melhora dos parâmetros periodontais e nos níveis glicêmicos. Raman et al 

(2014), comparando o efeito da instrução de higiene oral com o FMD em pacientes com 

diabetes, observaram que o grupo que realizou o tratamento  periodontal não cirúrgico reduziu 

o índice de placa visível em dois meses, e ambos os grupos tiveram melhoras em todos os 

parâmetros periodontais após três meses de acompanhamento. Santos et al. (2013) 

observaram resultados semelhantes com acompanhamento de 01 ano. 

Além disso, Corbella et al. (2013) e Engebretson e Kocher (2013) concluíram, em suas 

meta-análises, que o tratamento periodontal não cirúrgico melhora o controle metabólico em 

pacientes com DP e DM em curto prazo (seis meses de acompanhamento). No entanto, 

afirmam que mais estudos ainda são necessários (RAMAN et al., 2014; CORBELLA et al., 

2013; ENGEBRETSON et al., 2013).  

Nesse sentido, ainda há dúvidas quanto às diferenças na resposta do hospedeiro ao 

tratamento periodontal não cirúrgico, principalmente quando o paciente exibe uma desordem 

metabólica como o DM. Em concordância com a literatura, supõe-se então que o tratamento 

traz benefícios não somente em curto prazo, mas também em longo prazo para pacientes com 

e sem diabetes, não havendo diferença significativa entre esses dois grupos (CRUZ et al., 

2008; KUDVA; TABASUM; GARG, 2010).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA PERIODONTAL 

 

A Gengivite e periodontite são classificadas como doenças periodontais, sendo 

consideradas doenças inflamatórias de origem infecciosa que afetam o periodonto de proteção 

e de sustentação, respectivamente. A periodontite é uma doença inflamatória crônica, 

polimicrobiana e multifatorial, afetando o tecido periodontal de suporte. Caracteriza-se pela 

inflamação gengival, formação de bolsa periodontal, perda do ligamento periodontal, 

reabsorção óssea, podendo culminar com a perda dentária, sendo o biofilme dentário seu fator 

etiológico primário (BASCONES-MARTINEZ et al., 2009).  

Apesar de o biofilme ser o fator etiológico primário dessa enfermidade, sua 

patogênese sofre influência de fatores ambientais, fatores metabólicos e estilo de vida. 

Acredita-se que o paciente diabético tem duas vezes mais complicações periodontais que o 

paciente saudável (SOSKOLNE; KLINGER, 2001), enquanto que pacientes com diabetes têm 

risco três vezes maior de doença periodontal comparado a não diabéticos (MEALEY; 

OATES, 2006).   

A maioria dos microrganismos que compõem esse biofilme periodontopatogênico é 

anaeróbia. Nas bolsas periodontais mais profundas predominam bactérias gram-negativas e 

espiroquetas. Evidências apontam que Porphyromonas gingivalis (KOU; INABA; KATO, 

2008) e Aggregatibacter actinomycetemcomitans (DOGAN et al., 2008) estão presentes na 

periodontite crônica. Além disso, sabe-se que as bactérias Tannerella forsythia (HUANG, 

2005), Prevotella intermedia (LOVEGROVE, 2004), Parviromonas micra (TANABE, 2007) 

e Fusobacterium nucleatum (SAITO, 2008) estão relacionadas à progressão da DP. 

A presença dessas bactérias contribui para o início e a manutenção da DP, entretanto, 

sua evolução e progressão resultam da resposta inflamatória do hospedeiro, dependendo do 

grau de suscetibilidade deste. Evidências clínicas mostraram que cada indivíduo responde 

diferente à mesma quantidade de biofilme (DESHMUKH; JAWALI; KULKARNI, 2011). Em 

indivíduos não suscetíveis, esses mecanismos seriam capazes de controlar a infecção, 

surgindo a gengivite como resultado. Entretanto, em indivíduos suscetíveis, as bactérias 

podem escapar do sistema de defesa inicial. Uma segunda linha de defesa é ativada, havendo 

maior produção de macrófagos, linfócitos e, consequentemente, citocinas, numa tentativa de 

controlar a infecção. Apesar das reações do hospedeiro serem primordiais para a defesa, 
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reações inflamatórias excessivas são prejudiciais ao periodonto, levando à destruição dos 

tecidos periodontais e aos sinais clínicos da DP (YETKIN et al., 2009). 

Um dos objetivos do tratamento da doença periodontal é a remoção dessas bactérias 

patogênicas e a prevenção da recolonização dentária, melhorando os parâmetros clínicos 

periodontais. Por meio da remoção do cálculo dentário supra e subgengival, a raspagem e o 

alisamento radicular, associado a uma orientação de higiene eficiente é o tratamento não 

cirúrgico de escolha. Ele deve ser capaz de solucionar a inflamação, diminuindo a 

profundidade das bolsas e promovendo ganho clínico de inserção (LLAMBES et al., 2005; 

STANKO; HOLLA, 2014). No entanto, esse tratamento só é efetivo com a colaboração do 

paciente, sendo importantes sessões de orientação e motivação de higiene oral. O profissional 

também deve tentar modificar os fatores de risco, como fumo e controle glicêmico 

(SOCRANSKY et al., 2013).  

Este tratamento pode ser realizado de forma completa (Full Mouth), dentro de um 

período de 24 horas, ou parcial (PMSRP), em mais de uma sessão (SANTOS et al., 2009). O 

Full mouth ainda é subdividido em Full Moutth Desinfection (FMD) e em Full Mouth Scaling 

and root planing (FMSRP), sendo a diferença entre os dois métodos o uso ou não da 

clorexidina, consecutivamente. O Full Mouth exibe algumas vantagens como reduzir a 

quantidade de visitas ao dentista, diminuir a bacteremia, além de minimizar a reinfecção das 

áreas tratadas (CRUZ et al., 2008). Segundo o protocolo de Quirynen et al. (1995), esta 

abordagem terapêutica é efetuada em até 24 horas, realizando a raspagem ultrassônica 

associada à raspagem e ao alisamento com instrumentos manuais, em aproximadamente 1 

hora por quadrante, se considerados todos os dentes presentes. Imediatamente após a 

instrumentação, a desinfecção é realizada seguindo a ordem: escovação da língua por 1 

minuto com gel de clorexidina a 1%; irrigação subgengival dos sítios periodontalmente 

comprometidos (PS>3mm) com gel de clorexidina a 1% com auxílio de uma seringa sem 

ponta ativa; bochecho com solução de clorexidina a 0,12% por 1 minuto (sendo 10 segundos 

de gargarejo, numa tentativa de alcançar as tonsilas) e, adicionalmente, os pacientes devem 

ser instruídos a fazer esse mesmo bochecho de 12 em 12 horas durante 14 dias. 

Esse protocolo tem mostrado reduzir a infecção periodontal em curto prazo, 

melhorando os parâmetros clínicos periodontais e os níveis glicêmicos. Além disso, a 

utilização do FMD em pacientes com diabetes com alto risco de infecção, alterações 

vasculares e resposta inflamatória deficiente tem mostrado ser benéfica, porque ajuda a 

minimizar o risco de reinfecção dos sítios tratados (RAMAN et al., 2014). 
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Em 2010, Kudva, Tabasum e Garg avaliaram as alterações clínicas e metabólicas após 

o FMSRP em pacientes com diabetes tipo II. Participaram 15 pacientes com DM tipo II e 15 

pacientes no grupo controle, todos apresentando DP moderada ou severa. Ambos os grupos 

tiveram melhoras nos parâmetros clínicos (índice de placa, sangramento à sondagem, 

profundidade de sondagem) e metabólicos (hemoglobina glicada) após 03 meses do 

tratamento, mesmo sem o uso de clorexidina. Houve diferença significativa dentro do mesmo 

grupo para os períodos avaliados, mas sem diferença significativa entre os grupos.  

Moeintaghav et al. (2012) examinaram o efeito da terapia periodontal não cirúrgica no 

controle metabólico de pacientes com diabetes tipo II. Participaram 40 pacientes com DM 

tipo II (nível de hemoglobina glicada > 7%) e DP (leve a moderada), os quais foram divididos 

em dois grupos. O grupo teste (22 pacientes) recebeu o tratamento do FMSRP, enquanto que 

o grupo controle (18) não recebeu tratamento periodontal. Foram avaliados índice de placa, 

índice de sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, 

glicose em jejum e hemoglobina glicada no baseline e após três meses. Apesar de haver 

melhora em todos os parâmetros avaliados, não houve diferença significativa entre os grupos.  

 

2.2 DIABETES MELLITUS 

 

 O DM é uma doença metabólica crônica caracterizada pela hiperglicemia, 

consequência do metabolismo prejudicado da glicose (BASCONES-MARTINEZ et al., 

2009). De acordo com a Associação Americana de Diabetes, esta doença se classifica em 

quatro classes clínicas: diabetes tipo I, diabetes tipo II, diabetes gestacional e outros tipos de 

diabetes devido a causas específicas (defeitos genéticos e induzida por drogas por exemplo). 

No diabetes tipo I há a destruição autoimune das células β do pâncreas, causando deficiência 

de insulina. Essa forma é geralmente presente em crianças e adolescentes.  O diabetes tipo II 

resulta da resistência à insulina, levando a um defeito progressivo na produção de insulina. O 

diabetes gestacional geralmente surge durante a gravidez e a maioria das mulheres retorna ao 

estado glicêmico normal após o parto (STANKO; HOLLA, 2014; ADA, 2013).  

O diagnóstico do diabetes é obtido com alguns testes. Inicialmente, o paciente com 

suspeita da doença é encaminhado para realizar o teste de glicemia em jejum. Se os valores 

forem superiores a 126 mg/dL, este é encaminhado para fazer o teste oral de tolerância a 

glicose, no qual níveis superiores a 200 mg/dL  indicam presença da enfermidade. Além 

desses exames, há o da hemoglobina glicada, que determina a porcentagem de açúcar no 

sangue ligado à hemoglobina e avalia a eficácia do tratamento médico ao longo dos últimos 
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03 meses. Logo, segundo a ADA (2015), o diabetes pode ser diagnosticado quando os níveis 

de hemoglobina glicada (HbA1c) são maiores ou iguais a 6,5%; a glicemia em jejum é maior 

ou igual a 126 mg/dL e quando a glicose no plasma é maior ou igual a 200 mg/dL 

aleatoriamente ou 2 horas após alimentação.  

Manter o nível de HbA1c abaixo de 7% é uma das principais metas no controle do 

diabetes, trazendo benefícios micro e macrovasculares. Um controle mais rigoroso (HbA1c ≤ 

6,5%) pode ser alcançado por pacientes com diagnóstico precoce. Entretanto, é válido 

considerar que para pacientes com expectativa de vida limitada, elevada dependência 

funcional e história severa de hipoglicemia, é mais apropriado alcançar níveis de HbA1c ≤ 

8,5% (INRAM et al., 2013; ADA, 2013). As complicações crônicas começam a se 

desenvolver quando os níveis estão situados permanentemente acima de 7% (ADA, 2013). 

Essa perda da homeostase gera, em longo prazo, alterações macro e microvasculares 

que estão associadas com as cinco complicações clássicas da doença: retinopatia, neuropatia, 

nefropatia, problemas cardiovasculares e cicatrização retardada (ADA, 2013). A doença 

periodontal é tida como a sexta complicação do diabetes mellitus (LOE, 1993; MEALEY; 

OATES, 2006). 

Em virtude da existência de várias complicações, há a necessidade dos pacientes com 

diabetes buscarem tratamentos e acompanhamento médico para manter o controle do seu 

estado glicêmico. Várias são as terapias, entre elas estão: dieta balanceada, exercícios físicos, 

uso de medicamentos como os hipoglicemiantes orais e, em alguns casos, administração de 

doses de insulina. Esses fatores, somados a mudança no estilo de vida tem se mostrado eficaz 

como prevenção para o desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo II (LYRA et al., 2006).  

 

2.3 RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DIABETES MELLITUS 

 

A influência do diabetes no periodonto tem sido extensivamente estudada. É difícil 

chegar a uma conclusão definitiva com tantos estudos, heterogeneidade metodológica, 

diferenças nas populações estudadas, diferenças na classificação dessas doenças, diferenças 

nos parâmetros periodontais ou em outras variáveis medidas. Algumas pesquisas com um 

número relativamente pequeno de indivíduos sugere que a ocorrência de diabetes tem pouca 

influência na prevalência e gravidade da doença periodontal. Entretanto, os métodos 

epidemiológicos com grandes populações estabeleceram, claramente, que o diabetes é um 

fator de risco para a DP (COHEN; ROSE, 1998).  Estudos mostram que pacientes com 

diabetes não controlados têm maior risco para doença periodontal (MENG, 2007; 
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NISHIMURA et al., 2005; STEGEMAN, 2005). Bidirecionalmente, a DP se desenvolve com 

maior rapidez nesse perfil de paciente (ALJEHANI, 2014; DESHPANDE et al., 2010). 

Uma das explicações para a relação dessas doenças baseia-se no acúmulo dos produtos 

finais de glicação avançada (AGEs) no plasma e nos tecidos, (GROSSI; GENCO, 1998). Os 

AGEs geralmente se formam no colágeno, resultando em uma macromolécula de colágeno 

altamente estável. Estas moléculas se acumulam nos tecidos devido a sua resistência à 

degradação tecidual normal. Ele se acumula nas paredes dos vasos sanguíneos, o que leva ao 

espessamento das paredes desses vasos e estreitamento do lúmen, sendo um efeito positivo na 

formação de trombos, complicação microvascular característica do DM (SCHMIDT et al., 

1999). Estudos prévios mostram que a melhora no controle glicêmico, diminui a presença 

dessas macromoléculas. (ODETTI et al., 1996, TURK et al., 1999) Além disso, os AGEs se 

depositam em células mononucleadas ou polimorfonucleares, inibindo suas funções 

fagocitárias e quimiotáxicas. Com isso, aumenta o número de bactérias anaeróbias gram-

negativas, explicando a maior prevalência e severidade da DP em pacientes com diabetes. 

Os AGEs se ligam ao receptor de membrana (receptor de produtos finais glicosilados - 

RAGEs), os quais estão presentes em células endoteliais, monócitos, macrófagos, células do 

sistema nervoso e musculares (BASCONES-MARTINEZ et al., 2009). Em macrófagos e 

células polimorfonucleares, esta interação aumenta o estresse oxidativo celular, ativando o 

fator de transcrição nuclear kappa B (NF- kB), que altera o fenótipo de monócitos e 

macrófagos, liberando, assim, uma grande quantidade de citocinas e mediadores da resposta 

inflamatória (TNF- e IL-1ß) (SCHMIDT et al., 1999). É importante relembrar que o TNF- 

e a IL-1ß estão associados à diferenciação e atividade de osteoclastos, responsáveis pela 

destruição óssea e também à produção de metaloproteinases da matriz (MMPs), cuja função 

primordial é a destruição do colágeno. Essa cascata gera uma resposta exacerbada à 

progressão do biofilme periodontopatogênico, culminando numa maior destruição do tecido 

periodontal do paciente (MEALEY, 2006). 

A ligação dos AGEs aos seus receptores também foi observada em fibroblastos. 

Interferências na produção de colágeno prejudicam a cicatrização em  indivíduos com 

diabetes e reduzem a resistência do tecido periodontal ao ataque bacteriano. Além disso, 

também foi demonstrado que os AGEs aumentam a atividade da colagenase, contribuindo 

para a destruição tecidual (BASCONES-MARTINEZ et al., 2011; TAYLOR, 2013).  

Por outro lado, tem-se que os fatores de patogenicidade presentes no biofilme 

periodontopatogênico (lipopolissacarídeos, ácidos lipoteicóicos, toxinas, proteinases, ácidos 

graxos de cadeia curta, cápsula, parede celular e produtos da membrana celular) também 
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contribuem para o estabelecimento dessa via de mão dupla, sendo responsáveis por ativar a 

resposta inflamatória do hospedeiro (PASTER et al., 2001). Logo, na doença periodontal há 

níveis sistêmicos mais elevados de citocinas pró-inflamatórias (TNF-, IL-6, proteína C 

reativa e fibrinogênio), o que tem um grande impacto para pacientes com diabetes. O TNF- 

pode induzir resistência à insulina, impedindo autofosforilação do receptor de insulina e 

suprimindo o segundo mensageiro de sinalização, através da inibição das enzimas cinase de 

tirosina. (FERNANDEZ-REAL; RICART, 2003) A IL-6 estimula positivamente a produção 

de TNF-, exacerbando a resistência à insulina. Adicionalmente, níveis elevados de TNF- e 

de IL-6 estimulam a produção de proteína C reativa, a qual também eleva a resistência 

insulínica. (NATALI et al., 2006) 

Estudos observaram que pacientes com diabetes possuem altos níveis destas 

substâncias no sangue e que estão relacionados à resistência da insulina, contribuindo para as 

complicações da DM (MEALEY, 2006; BASCONES-MARTINEZ et al., 2011; TAYLOR, 

2013). Ademais, Allen et al. (2011) propuseram que neutrófilos ativados no periodonto 

seriam uma fonte de oxigênio reativo que ativaria vias pró-inflamatórias, promovendo a 

resistência à insulina em pacientes com diabetes com doença periodontal. Em 2013, Demmer 

et al., realizaram uma pesquisa com 2.973 pacientes sem diabetes, com 20 a 81 anos de idade, 

os quais foram acompanhados durante cinco anos na tentativa de encontrar relação entre os 

níveis de hemoglobina glicada e a doença periodontal. Foi o primeiro estudo a mostrar que a 

doença periodontal crônica contribui para aumento progressivo dos níveis de hemoglobina 

glicada em pacientes inicialmente sem diabetes. 

O diabetes também tem sido associado com a Síndrome Metabólica, marcada pela 

presença de obesidade central, dislipidemia, hipertensão (OMS), assim como resistência a 

insulina. Esposito et al. (2004) sugerem que o estado pró-inflamatório pode contribuir para o 

desenvolvimento dessa síndrome. Logo, a doença periodontal, devido aos elevados níveis de 

citocinas inflamatórias lançados na corrente circulatória, também está associada com a 

etiologia dessa síndrome. Em 2015, Iwasaki et al., com uma amostra de 125 japoneses idosos 

(idade superior ou igual a 70 anos), constataram que aqueles com síndrome metabólica tinham 

aproximadamente 2,6 vezes mais chances de desenvolver a DP. Uma pesquisa semelhante na 

Índia também concluiu que havia associação significativa entre DP e a síndrome metabólica. 

Os pacientes que possuíam tal síndrome tinham quadros de DP mais severa, tendo níveis de 

profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e sangramento à sondagem mais 

alterados (PATEL et al., 2014). Adicionalmente, um estudo recente afirma que o simples 
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cuidado com a higiene bucal e frequência na escovação pode ser um importante fator na 

prevenção da síndrome metabólica (TSUTSUMI; KAKUMA, 2015). 

 

 

2.4 EFEITO DA TERAPIA PERIODONTAL EM PACIENTES COM DIABETES 

 

A tabela 1 mostra a síntese dos estudos nos últimos 10 anos que têm como objetivo 

verificar o efeito do tratamento periodontal não cirúrgico nos parâmetros clínicos periodontais 

e nos parâmetros glicêmicos em pacientes com diabetes tipo II. Em um estudo feito por 

Santos e colaboradores (2013), observou-se melhora significativa em todos os parâmetros 

clínicos após o uso de FMD, com e sem clorexidina em pacientes com diabetes tipo II, que 

foram acompanhados por até um ano, mostrando a importância da remoção mecânica de 

cálculo e biofilme para a melhora do quadro clínico periodontal, inclusive nos pacientes com 

diabetes. Além disso, a utilização do FMD em pacientes com diabetes com alto risco de 

infecção, alterações vasculares e resposta inflamatória deficiente é benéfica porque ajuda a 

minimizar o risco de reinfecção dos sítios tratados (RAMAN et al, 2014).  

Entretanto, é sabido que pacientes com DM tipo II podem estar com bom controle 

glicêmico ou não, e isso pode influenciar na resposta ao tratamento periodontal. Em 

indivíduos com a doença bem controlada, a resposta clínica e microbiológica ao tratamento 

periodontal parece ser semelhante à de indivíduos saudáveis (OLIVER; TERVONEN, 1994). 

Embora muitos pacientes com diabetes demonstrem uma melhora imediatamente após a 

terapia, aqueles que têm pobre controle glicêmico podem ter uma recorrência mais rápida em 

bolsas periodontais mais profundas e uma resposta menos favorável em longo prazo 

(KARJALAINEN; KNUUTTILA, 1996).  

Santos et al. (2009), ao observarem os efeitos clínicos e metabólicos do tratamento 

periodontal não cirúrgico em pacientes com diabetes tipo II, concluíram que o melhor 

controle glicêmico (HbA1c < 9%) trazia melhoras no nível clínico de inserção quando 

comparados aos pacientes descompensados (HbA1c ≥ 9%). Entretanto, Cirano et al. (2012), 

em um estudo similar, observaram que os pacientes com diabetes (HbA1c ≥ 7%) tiveram uma 

resposta clínica similar aos pacientes não diabéticos em relação às profundidades de 

sondagem. Apesar de diferentes níveis de hemoglobina glicada terem sido usadas para 

diagnóstico, vemos que realmente há influência da gravidade do diabetes na resposta do 

hospedeiro. 
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Desde a década de 90, vários estudos têm investigado a associação entre a terapia 

periodontal e a melhoria no controle glicêmico em pacientes com diabetes (ALMEIDA et al., 

2006; SANCHES et al., 2007; CRUZ et al., 2008; KUDVA; TABASUM; GARG, 2010; 

SANTOS et al., 2009; CHEN et al., 2012; SANTOS et al., 2013; JAVED et al, 2014). Em 

uma meta-análise feita por Wang e colaboradores (2014), foi comprovado que as evidências 

sugerem que a terapia periodontal não cirúrgica é capaz, por si só, de melhorar o controle 

glicêmico. Tal fato também foi comprovado através de meta-análises anteriores feitas por 

Corbela et al. (2013) e Teeuw et al. (2010). Engebretson et al. (2013) também observaram em 

sua meta-análise uma modesta redução nos níveis de hemoglobina glicada de pacientes com 

diabetes tipo 2 após tratamento periodontal básico.  
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Autor           Objetivo Amostra Métodos Variáveis Resultados (Parâmetros Clínicos 

Periodontais) 

Resultados (hemoglobina glicada 

(HbA1c) e glicose em jejum) 

Almeida, 

Navarro e 

Bascones 

2006 

 

Comparar a resposta 

clínica e 

microbiológica da 

terapia não cirúrgica 

em pacientes com e 

sem DM. 

GT:10 pacientes 

com DM  

GC: 10 pacientes 

sem DM 

 

IHO e RACR em 4 

sessões (1h cada) em 4 

semanas; 

Avaliação: 3 e 6 meses. 

 

IPV; ISS; PS; NCI; RG. 

 

 HbA1c e Glicose em Jejum. 

Todas as variáveis demonstraram 

melhora clínica. 

 

Houve diferença entre os grupos em 

relação a PS em todos os períodos 

analisados, sendo melhor no grupo 

teste. 

Houve melhora no controle 

glicêmico para as duas variáveis, 

mas sem diferença significativa. 

Sanches, 

Almeida e 

Martinez 

2007 

 

Comparar a eficácia da 

terapia periodontal não 

cirúrgica em com e 

sem DM. 

 

GT: 10  

pacientes com 

DM 

(tipo I e II) 

GC: 10 pacientes 

sem DM 

 

OHO e RACR em 4 

sessões (1h cada) em 4 

semanas; 

Avaliação: 3 e 6 meses. 

IPV; ISS; PS; NCI; RG. 

 

HbA1c. 

Houve diferença estatística 

significativa entre os grupos com 

relação à PS (p=0.02), sendo melhor 

no grupo diabético. Houve melhora de 

todos os parâmetros clínicos com 

diferença estatística intragrupo. 

Redução significativa nos níveis de  

HbA1c nos pacientes com diabetes 

tipo II. 

Cruz et al. 

2008 

 

Avaliar as mudanças 

clínica e metabólicas 

após 3 meses de FMD 

em pacientes com e 

sem DM. 

GT:10 pacientes 

com DM  

GC: 10 pacientes 

sem DM 

 

 

OHO e FMSRP; 

(Quirynen et al.) 

Avaliação: 3 meses. 

IPV; ISS; PS; NCI; RG. 

 

HbA1c e Glicose em Jejum. 

Não houve diferença significativa 

entre os grupos em nenhum parâmetro 

periodontal analisado. Mas a PS, a RG 

e o NCI tiveram melhoras 

significativas dentro do mesmo grupo 

para ambos os grupos (p < 0.05; 

ANOVA). 

Não houve melhoras quanto ao 

nível de  HbA1c e da glicose em 

jejum (p ≥ 0.05; ANOVA). 

Kudva et al. 

2009 

Avaliar as mudanças 

clínicas e metabólicas 

após terapia 

periodontal não 

cirúrgica em pacientes 

com e sem DM tipo II. 

GT:15 pacientes 

com DM  

GC: 15 pacientes 

sem DM 

 

FMSRP; 

Avaliação: 3 meses. 

IPV; ISS; PS. 

 

HbA1c. 

Todos os parâmetros clínicos 

melhoraram após as terapias, havendo 

diferença significativa intragrupo, mas 

sem diferença significativa inter-

grupo. 

Redução significativa nos níveis de  

HbA1c nos pacientes com diabetes 

tipo II. 

Santos et al. 

2009 

Comparar os efeitos 

clínicos e metabólicos 

do FMD com o 

PMSRP em pacientes 

com DM tipo II e DP.  

36 pacientes com 

diabetes: 

GC: 18 (FMD) 

GT: 18 (PMSRP) 

FMSRP (24h) e PMSRP 

(em até 21 dias);  

Avaliação: 3 e 6 meses. 

IPV; ISS; PS; NCI. 

 

HbA1c. 

Todos os parâmetros clínicos 

melhoraram após as terapias, havendo 

diferença significativa intragrupo, mas 

sem diferença significativa inter-

grupo. 

Não houve alterações quanto ao 

nível de  HbA1c após as terapias. 

Tabela 1 - Descrição dos estudos com objetivo de verificar o efeito da terapia periodontal não cirúrgica em pacientes com diabetes tipo II.  
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Chen et al. 

2012 

Avaliar as mudanças 

clínicas e metabólicas 

após terapia 

periodontal não 

cirúrgica em pacientes 

com DM tipo II. 

134  pacientes 

com diabetes: 

GT1: RACR em 

4 sessões + 

raspagem 

subgengival 

GT2: RACR em 

4 sessões + 

profilaxia 

supragengival 

GC: Nenhum 

tratamento 

periodontal. 

RACR em 4 sessões; 

raspagem subgengival;  

profilaxia supragengival; 

Avaliação: 1.5, 3 e 6 

meses. 

HbA1c e Glicose em Jejum. Todos os parâmetros clínicos 

melhoraram após as terapias, havendo 

diferença significativa intragrupo, mas 

sem diferença significativa inter-

grupo. 

Redução significativa nos níveis de  

HbA1c nos pacientes que 

receberam a  terapia periodontal 

não cirúrgica. 

Apesar de haver melhoras nos 

níveis glicêmicos em ambos os 

grupos, não houve diferença 

significativa entre eles. 

Cirano et al. 

2012 

 

Avaliar o potencial do 

FMUD (One-stage, 

Full mouth, ultrassonic 

debridement) como 

tratamento para 

pacientes com diabetes 

tipo II e periodontite 

crônica e severa. 

GT: 16  

pacientes com 

DM 

  GC: 15  

pacientes sem 

DM 

FMUD (única sessão de 

45 minutos); 

Avaliação: 3 e 6 meses. 

IPV; ISS; PS; NCI. 

 

HbA1c e Glicose em Jejum. 

Não houve diferença entre os grupos 

em nenhum parâmetro clínico. 

Pacientes com diabetes tiveram 

resposta clínica similar aos não com 

diabetes. 

Não houve alterações quanto ao 

nível de  HbA1c e dos níveis de 

glicose em jejum após as terapias. 

Haseeb et al. 

2012 

Comparar a condição 

periodontal em 

pacientes com diabetes 

tipo II bem 

controlados e mal 

controlados com 

indivíduos sem DM.  

GT1: 40 

pacientes com 

diabetes bem 

controlados;  

GT2: 40 

pacientes com 

diabetes 

pobremente 

controlados; 

GC: 40 

indivíduos sem 

diabetes. 

Observacional, 

transversal, sem 

intervenções. 

PS; NCI; RG. 

 

HbA1c. 

PS e NCI significativamente maior em 

pacientes com diabetes pobremente 

controlados em comparação aos outros 

grupos. 

 

  

Sem alterações significativas entre 

os grupos. 

Moeintaghavi 

et al. 2012 

Avaliar as mudanças 

clínicas e metabólicas 

após terapia 

periodontal não 

cirúrgica em pacientes 

com DM tipo II. 

GT: 22 (FMD) 

GC: 18 (sem 

tratamento 

periodontal).  

FMD e nenhum 

tratamento periodontal 

(durante o estudo) 

Avaliação: 3 meses. 

IPV; ISS; PS; NCI. 

 

HbA1c e Glicose em Jejum. 

Todos os parâmetros clínicos 

melhoraram após as terapias, havendo 

diferença significativa intragrupo e 

inter-grupo. 

IPV; ISS; PS; NCI pioraram 

significativamente no grupo sem 

tratamento. 

Os níveis de  HbA1c diminuíram 

significativamente apenas no grupo 

que recebeu o FMD. 
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IPV: Índice de Placa Visível; ISS: Índice de Sangramento à Sondagem; PS: Profundidade de Sondagem; NCI: Nível Clínico de Inserção; RG: Recessão Gengival; HbA1c: Hemoglobina glicada. 

Fonte: Dados da Pesquisa. Natal/RN, 2012. 

 

 

 

Engebretson 

et al. 2013 

Avaliar o efeito da 

terapia periodontal não 

cirúrgica nos níveis de 

HbA1c em pacientes 

com diabetes tipo II. 

514 pacientes 

com diabetes: 

GT: 257 (RACR 

em 4 sessões + 

clorexidina) 

GC: 257 

(Nenhum 

tratamento 

durante o estudo) 

RACR em 4 sessões + 

clorexidina 

. 

Avaliação: 3 e 6 meses 

IPV; ISS; PS; NCI. 

 

HbA1c e Glicose em Jejum. 

Todos os parâmetros clínicos 

melhoraram após a terapia no grupo 

que recebeu o tratamento, havendo 

diferença significativa entre os grupos. 

Não houve melhoras após seis 

meses nos níveis de HbA1c no 

grupo que recebeu tratamento 

periodontal. 

Santos et al. 

2013 

Avaliar o efeito da 

clorexidina no 

protocolo FMD em 

pacientes com DM 

tipo 2 pobremente 

controlada e com DP. 

38 pacientes com 

DM e DP: 

GC: 19 

(FMSRP + clx 

0.12%) 

GT: 19 (FMSRP 

+ placebo) 

FMSRP + clx 0.12% 

(FMD) e  

FMSRP + placebo 

Avaliação: 3,6 e 12 meses 

IPV; ISS; PS; NCI. 

 

HbA1c e Glicose em Jejum. 

Todos os parâmetros clínicos 

melhoraram após as terapias, havendo 

diferença significativa intragrupo, mas 

sem diferença significativa inter-

grupo. 

 

Houve melhora após 12 meses, 

mas sem significância estatística. 

Raman et al. 

2014 

Comparar os efeitos 

clínicos e metabólicos 

da terapia periodontal 

não cirúrgica com a 

instrução de higiene 

oral (IHO) em 

pacientes com e sem 

DM tipo II 

40 pacientes com 

diabetes tipo II: 

GT: 20 (FMD) 

GC: 20 (IH0) 

IHO e FMD; 

(Quirynen et al.) 

Avaliação: 2 e 3 meses. 

IPV; ISS; PS; NCI. 

 

HbA1c. 

 

Houve diferença significativa entre os 

grupos para o IPV após 2 meses, 

sendo melhor no grupo que recebeu a 

terapia periodontal não cirúrgica. 

Após 3 meses, todos os parâmetros 

clínicos melhoraram, havendo 

diferença significativa intragrupo, mas 

sem diferença significativa inter-

grupo. 

Houve redução nos níveis de  

HbA1c nos pacientes de ambos os 

grupos, mas foi  significativa 

apenas no grupo que recebeu a  

terapia periodontal não cirúrgica. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a efetividade da resposta clínica periodontal e o controle glicêmico em pacientes 

com DM tipo II portadores de periodontite crônica após realização do tratamento periodontal não 

cirúrgico (FMD), e comparar esses resultados com pacientes não diabéticos.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar os parâmetros clínicos periodontais (profundidade de sondagem, nível clínico de 

inserção, recessão gengival, sangramento à sondagem e índice de placa visível) antes e após o 

tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes com e sem diabetes; 

- Comparar os níveis sanguíneos de hemoglobina glicada e glicemia em jejum antes e após o 

tratamento nos diferentes intervalos de tempo no grupo de pacientes portadores de DM tipo II.  

- Analisar a influência do tratamento periodontal na presença de sítios com profundidade de 

sondagem menor ou igual a 3mm, entre 3 e 6mm e maior que 6mm. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), sendo aprovada com o protocolo 

125/11, CAAE: 0151.0.051.000-11. Os pacientes foram incluídos nesse estudo após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Nesse estudo longitudinal comparativo participaram indivíduos com idade entre 30 anos e 

65 anos. Para o grupo de pacientes com diabetes, buscou-se pacientes que já tinham diagnóstico 

médico de diabetes. Esta busca foi feita no próprio Departamento de Odontologia da UFRN e em 

centros de saúde como o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e o Centro Clínico da 

Ribeira da cidade de Natal.  

O cálculo amostral determinou que 16 indivíduos em cada grupo seriam suficientes para 

avaliar uma diferença mínima de 1mm na alteração do nível clínico de inserção entre o grupo 1 

(grupo com pacientes com DM tipo II e DP) e grupo 2 (pacientes sem DM e com DP) em 12 

meses, tendo o cálculo poder de 80%, intervalo de confiança de 95% e desvio padrão de 1.  

Entretanto, o processo de amostragem foi não probabilístico, utilizando uma amostra por 

conveniência, delimitada através dos critérios de inclusão e exclusão abaixo. 

 Critérios de inclusão:  

o Grupo um (G1): 

 Possuir o diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo II, para 

inserção de pacientes no grupo um; 

 Possuir o diagnóstico clínico de periodontite crônica, segundo 

Lopéz et al. (2002): presença de quatro ou mais dentes com no 

mínimo um sítio com profundidade de sondagem (PS) maior ou 

igual a 4mm e nível clínico de inserção (NCI) maior ou igual a 

3mm;  

o Grupo dois (G2):  

 Possuir o diagnóstico clínico de periodontite crônica, segundo 

Lopéz et al. (2002): presença de quatro ou mais dentes com no 

mínimo um sítio com profundidade de sondagem (PS) maior ou 
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igual a 4mm e nível clínico de inserção (NCI) maior ou igual a 

3mm;  

 Critérios de exclusão: 

o Apresentar maiores complicações sistêmicas, como doença 

cardiovascular, Alzheimer, doenças pulmonares ou cerebrais e outras 

síndromes metabólicas; 

o Uso de anti-inflamatórios, antibióticos ou imunossupressores nos últimos 

seis meses anteriores ao início da pesquisa; 

o Ter fumado durante os últimos 05 anos;  

o Estar grávida ou amamentando; 

o Presença de aparelho ortodôntico. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

 Todos os pacientes realizaram o exame de hemograma, hemoglobina glicada e glicemia 

em jejum para confirmação do diagnóstico médico prévio e para registro e acompanhamento 

durante a pesquisa.  

Em uma primeira consulta, o paciente foi avaliado quanto aos critérios de 

inclusão/exclusão. Se o mesmo foi inserido na pesquisa, foi feita uma explicação ao paciente 

sobre a mesma e já solicitado o primeiro exame sanguíneo, sendo o paciente marcado para 

retornar com 15 dias. Essa coleta do sangue foi realizada antes do exame clínico periodontal de 

todos os pacientes por um laboratório a escolha dos mesmos. No grupo dos pacientes com 

diabetes, o exame foi realizado antes do tratamento, três, seis, nove e doze meses após (Figura 1). 

Para os pacientes não diabéticos, o exame sanguíneo era realizado apenas antes do tratamento. Os 

resultados dos exames foram entregues aos pesquisadores a fim de verificar os níveis de HbA1c e 

da glicemia em jejum para posterior comparação.  

 

Figura 1 - Fluxograma da coleta de dados e tratamento. 

 

    Baseline       3 meses            6 meses                      9 meses       12 meses 

   

                      T0                          T1   T2            T3             T4 

T0: Anamnese + Exame Periodontal + Protocolo Full mouth Desinfection (FMD) + Apresentação do primeiro exame 

sanguíneo + Solicitação de novo exame sanguíneo, apenas para pacientes do grupo teste. 

T1, T2, T3 e T4: Exame Periodontal + Terapia de manutenção quando necessária + Apresentação do exame anterior 

+ Solicitação de novo exame sanguíneo, apenas para pacientes do grupo teste.  

Fonte: dados da pesquisa. 
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Após a entrega do primeiro exame sanguíneo, os pacientes foram submetidos à anamnese 

e ao exame clínico periodontal. Durante a anamnese, perguntava-se ao paciente diabético como 

ele controlava seus níveis glicêmicos, questionando o uso de medicamentos. Em relação ao 

exame clínico periodontal, os dados foram anotados numa ficha clínica e as variáveis examinadas 

estão discriminadas no quadro 1 e descritas abaixo: 

 

Quadro 1 – Descrição das variáveis dependentes e independentes do estudo. 

VARIÁVEL CLASSIFICAÇÃO 

EPIDEMIOLÓGICA 

CLASSFICAÇÃO 

ESTATÍSTICA 

INSTRUMENTO DE 

ANÁLISE 

Idade Variável Independente Quantitativa discreta Anos 

Sexo Variável Independente Categórica nominal 

mutuamente exclusiva 

1 – Feminino 

2 – Masculino 

Número de dentes 

perdidos 

Variável Independente Quantitativa discreta Número 

Profundidade de 

sondagem (PS) 

Variável Independente Quantitativa contínua Mediana dos sítios 

PS <3mm 

 

Variável Independente Qualitativa ordinal Porcentagem de sítios 

PS entre 4-5mm Variável Independente Qualitativa ordinal Porcentagem de sítios 

PS >6mm Variável Independente Qualitativa ordinal Porcentagem de sítios 

Índice de sangramento à 

sondagem (ISS) 

Variável Independente Quantitativa contínua Porcentagem 

Índice de placa visível 

(IPV) 

Variável Independente Quantitativa contínua Porcentagem 

Nível clínico de 

inserção (NCI) 

Variável dependente Quantitativa contínua Mediana dos sítios 

Recessão gengival (RG) Variável independente Quantitativa contínua Mediana dos sítios 

Hemoglobina Glicada 

(HbA1c) 

Variável dependente Quantitativa contínua Porcentagem 

Glicose em jejum Variável dependente Quantitativa contínua mg/dL 

Tempo Variável independente Quantitativa contínua T0 – baseline 

T1 – 3 meses 

T2 – 6 meses 

T3 – 9 meses 

T4 – 12 meses 

 

 

1) Índice de sangramento à sondagem (ISS): é registrada a presença (escore 1) ou 

ausência (escore 0) de sangramento após 30 segundos transcorridos da sondagem até a 

base do sulco/bolsa periodontal, verificado com a utilização da sonda Carolina do 

Norte (MUHLEMAN; SON, 1971). Esses escores foram transformados em 

porcentagem para futura análise estatística. Considerou-se 100% quando o todos os 

sítios do paciente apresentavam escore 1, sendo feita uma regra de três simples para as 

demais associações. 
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2) Índice de placa visível (IPV): quantidade de biofilme na região adjacente ao tecido 

gengival. Foi registrado através de análise visual a presença (escore 1) ou ausência 

(escore 0) de biofilme após secagem da superfície dental com ar comprimido 

(AINAMO; BAY, 1975). O mesmo procedimento de transformação para porcentagem 

utilizado para o ISS foi feito para o IPV.  

3) Profundidade de sondagem (PS): distância em milímetros (mm) da margem gengival 

ao fundo da bolsa periodontal, verificada com a sonda Carolina do Norte; 

4) Nível clínico de inserção (NCI): distância em milímetros (mm) da junção cemento-

esmalte ao fundo da bolsa ou sulco periodontal, verificada com a sonda Carolina do 

Norte; 

5) Recessão gengival (RG): distância em milímetros (mm) da junção cemento-esmalte ou 

da cervical do dente à margem gengival/mucosa (COX; ZARB, 1987). 

Após o registro dos parâmetros clínicos, iniciou-se o tratamento. Tanto o registro como o 

tratamento eram feitos por dois operadores experientes. Nesta pesquisa, optou-se pelo tratamento 

periodontal não cirúrgico Full Mouth Desinfection (FMD) (QUIRYNEN et al., 1995). Segundo 

esse protocolo, a abordagem terapêutica é realizada em até 24 horas, realizando a raspagem 

ultrassônica associada à raspagem e ao alisamento com instrumentos manuais, com o tempo 

aproximado de 1 hora por quadrante. Imediatamente após a instrumentação, a desinfecção foi 

realizada seguindo a ordem: escovação da língua por 1 minuto com gel de clorexidina a 1%; 

irrigação subgengival dos sítios periodontalmente comprometidos (PS > 3mm) com gel de 

clorexidina a 1% com auxílio de uma seringa sem ponta ativa; bochecho com solução de 

clorexidina a 0,12% por 1 minuto (sendo 10 segundos de gargarejo, numa tentativa de alcançar as 

tonsilas) e, adicionalmente, os pacientes foram instruídos a fazer esse mesmo bochecho de 12 em 

12 horas, durante 14 dias. 

Nas consultas de retorno, a cada três meses era realizada a terapia de manutenção, na qual 

uma nova orientação de higiene oral era realizada e, quando necessário, nova raspagem e 

alisamento radicular; entretanto, a clorexidina não era utilizada. Para a realização da nova 

raspagem, os sítios deveriam apresentar profundidade de sondagem > ou = a 5mm com 

sangramento a sondagem ou profundidade de sonsagem que não apresentou redução e com 

sangramento a sondagem).  
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na análise estatística, o paciente foi considerado como unidade de análise e o nível de 

significância considerado foi de 5%. As variáveis foram testadas quanto à normalidade utilizando 

os parâmetros de curtose, assimetria e desvio-padrão. Os dados não apresentaram normalidade e 

testes não-paramétricos foram utilizados para identificação de diferenças significativas dos dados 

quantitativos. 

Foram feitas duas análises estatísticas: uma utilizando dados provenientes de todos os 

sítios presentes na boca do paciente; e outra, apenas com os sítios doentes (PS ≥ 4mm e NCI ≥ 

3mm) (LÓPEZ et al., 2002).  

Quando se comparou os grupos G1 e G2 (inter-grupo), para as variáveis quantitativas, foi 

utilizado o Teste de Mann-Whitney. Para isso, avaliou-se se havia diferença estatisticamente 

significativa entre cada período avaliado. Além disso, criou-se uma nova variável “delta (∆)” para 

cada variável analisada indicando a diferença entre o inicial (baseline) e o final (12 meses), por 

exemplo ∆ISS = ISSbaseline – ISS12 meses, sendo estas comparadas entre G1 e G2. Nesse sentido, foi 

avaliado se havia diferença estatisticamente significativa durante todo o período do estudo e o 

baseline e durante 03 meses e o baseline.  

Para verificar a diferença nos parâmetros clínicos dentro do mesmo grupo (intragrupo) nos 

momentos analisados (baseline, 03, 06, 09 e 12 meses), utilizou-se o teste de Friedman. Quando 

encontradas diferenças significativas, o teste Wilcoxon foi realizado para avaliar entre quais 

períodos estavam essas diferenças, aplicando as penalizações de acordo com a quantidade de 

comparações. O teste de Friedman também foi utilizado para avaliar os níveis de glicemia em 

jejum e de hemoglobina glicada durante estes períodos.  

Adicionalmente, foi feita uma estratificação da PS na avaliação de todos os sítios da boca 

a fim de fazer uma análise dos sítios com profundidade ≤ 3mm; com profundidade entre 4 e 6mm 

e com PS > 6mm. Os testes foram os mesmos, sendo utilizado o Teste de Mann-Whitney para 

avaliação entre os grupos e o teste de Friedman para avaliação intragrupo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Inicialmente, foram triados 98 pacientes. Destes, 54 preencheram os critérios de inclusão, 

sendo 17 pertencentes ao G1 e 37 ao G2. Ao longo do tempo houve perdas de pacientes, 

finalizando com apenas 12 pacientes no GT e 31 pacientes no GC após 12 meses de 

acompanhamento. O quantitativo em relação às perdas pode ser acompanhado no fluxograma 

presente na Figura 2. Os motivos para essas perdas consistiram de causas financeiras, motivos 

pessoais, resolução do “problema principal” nas primeiras consultas e também o próprio descaso 

com o tratamento empregado. 

 

Figura 2 - Fluxograma da perda de pacientes no período de 12 meses.  

 

Fonte: Dados da pesquisa - Natal/RN, 2015. 

 

 Inicialmente, havia 12 mulheres e 05 homens no G1, e 25 mulheres e 12 homens no G2. 

Ao final do período de 12 meses, o G1 constituiu-se por 08 mulheres e 04 homens, enquanto que 

o G2 possuía 21 mulheres e 10 homens. Não foi encontrada associação significativa entre os 

grupos com relação ao sexo (p=0,609). Com relação à idade dos pacientes, a média de idade dos 
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pacientes no grupo diabético foi de 60,83 ± 9,45 anos e no G2 foi de 45,68 ± 12,43 anos, havendo 

diferença significativa entre os grupos (p=0,001). G2 apresentou uma mediana de 17 dentes 

perdidos, enquanto que G1 apresentou mediana de 11, não havendo diferença entre os grupos 

quanto a esta característica (p=0,291).  

Em relação à maneira de controlar os níveis de insulina dos pacientes do G1, 16 pacientes 

tomavam hipoglicemiantes rotineiramente e, apenas um, utilizava a insulina como medicação. Ao 

final do tratamento, nenhum paciente relatou mudança na dieta ou na medicação.  

 

5.2 PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS 

 

Inicialmente, essas avaliações foram feitas com todos os sítios dos pacientes; e, em um 

segundo momento, utilizou-se apenas as medianas dos sítios doentes. Portanto, os resultados 

nessa pesquisa foram divididos em duas partes: parâmetros clínicos periodontais de todos os 

sítios e parâmetros clínicos periodontais dos sítios doentes. 

 

5.2.1 Parâmetros clínicos periodontais de todos os sítios  

 

Foram avaliados os sítios periodontais de todos os dentes presentes de 12 pacientes no G1 

(média de 84,25 sítios) e 31 pacientes no G2 (média de 109,45 sítios), durante 12 meses de 

acompanhamento. 

Na avaliação inter-grupo (Tabela 2), percebe-se que não houve diferença significativa ao 

longo do tempo (p
3
) em relação à profundidade de sondagem ao índice de sangramento a 

sondagem, ao índice de placa visível, ao nível clínico de inserção e à recessão gengival. Ao 

avaliar apenas a diferença entre o período de 3 meses e o baseline (p
2
), observa-se que também 

não houve diferença significativa entre os grupos para todas as variáveis. Entretanto, observa-se 

que o IPV somente nos tempos do baseline e nove meses, apresentou diferença significativa entre 

os grupos, sendo maior no G1 em ambos os momentos. Devido à pequena amostra, observa-se 

também o erro β para o IPV (3 meses), PS (3 e 6 meses), RG (12 meses), os quais foram 

considerados como apresentando diferença estatística significativa entre os grupos para esses 

momentos.  

A análise intragrupo (Tabela 02) mostrou uma redução estatisticamente significativa na 

profundidade de sondagem, no índice de placa visível e no índice de sangramento à sondagem em 

ambos os grupos no decorrer dos períodos avaliados, em comparação com o baseline (p < 0.001). 

Não foram observadas alterações estatisticamente significativas no tocante ao nível clínico de 

inserção e à recessão gengival em ambos os grupos (p > 0.05).  
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Na análise da porcentagem de sítios com PS até 3mm; > 3mm e ≤ 6mm; e > 6mm (Tabela 

3),  não se observou diferença significativa entre os grupos durante os 12 meses (p
3
). Entretanto, 

quando foi comparado o G2 com o G1 no período de três meses observou-se uma maior 

porcentagem de sítios com profundidade acima de 6mm para o G2 (p = 0,019). O erro β também 

está presente no período de 3 meses para PS ≤ 3mm e PS entre 3 e 6mm.  

Na análise intragrupo, observou-se uma diferença significativa (p < 0,05) em relação aos 

períodos analisados na maioria das categorias para ambos os grupos, havendo aumento do número 

de sítios com PS ≤ 3mm, e redução dos sítios com PS entre 4 e 5mm e PS > 6mm. 

O G1 diminuiu a porcentagem de sítios com PS > 6mm, mas essa melhora não foi 

estatisticamente significativa. O número de sítios com PS ≤ 3mm teve um aumento 

estatisticamente significativo em ambos os grupos. Da mesma maneira, houve redução 

estatisticamente significativa no número de sítios com profundidade entre 4 e 5mm. Entretanto, 

apenas no G2 observou-se essa redução estatisticamente significativa para sítios com 

profundidade igual ou superior a 6mm. 
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Variável (unidade) Grupo (n) baseline   3 meses   6 meses   9 meses  12 meses p-valor 

  
md (P25 - P75)   md (P25 - P75)   Md (P25 - P75)   md (P25 - P75)  md (P25 - P75) P1 P2(∆) P3(∆) 

IPV (%) 

 G1 (17) 64.42 A (38.84 - 88.18)  43.46a (31.32 - 63.66)  36.49a (15.88 - 56.17)  35.59a (24.08 - 47.83) 

  

28.68a 
 

(15.56 

 

- 

 

46.67) 
 

<0.001 

  

 
G2 (37) 45.78 A (26.61 - 59.10)  30.34a (9.42 - 40.70)  30.88a (15.91 - 47.82)  24.40a (11.05 - 41.09)  24.61a (10.62 - 33.72) <0.001   

 P4 
0.011     0.057     0.357     0.030     0.397       

                                                            0.596 0.127 

ISS (%) G1 (17) 42.86 A (25.25 - 59.16)   27.02a (17.26 - 33.75)   29.93a (17.15 - 45.83)   24.88a (14.39 - 30.97)  24.99a (10.12 - 43.14) <0.001   

 
G2 (37) 36.10 A (17.70 - 51.43)   26.16a (13.00 - 35.15)   26.51a (15.10 - 31.40)   22.41a (10.60 - 32.23)  20.54a (12.01 - 28.63) <0.001   

 P4 0.445     0.882     0.622     0.686     0.521       

                                                           0.112 0.529 

PS (mm) 

 G1 (17) 4.83A (2.24 - 3.28)  2.83a (1.81 - 2.42)  3.04a (1.84 - 2.69)  2.88a,B (1.85 - 2.89) 

 1.42a,b (1.70 - 2.57) 

<0.001 

  

 
G2 (37) 3.71 A (2.11 - 3.26)  3.71a,B (2.10 - 2.75)  3.16a,b,C (2.12 - 2.60)  2.30a.b.c (2.00 - 2.49)  1.89a (1.69 - 2.49) <0.001   

 P4 0.816     0.053     0.056     0.703     0.298       

                             0.146 0.070 

NCI (mm) 

 G1 (17) 3.33 (1.23 - 5.83)  2.67 (1.43 - 5.64)  3.42 (1.27 - 5.51)  3.38 (1.34 - 6.01) 

 2.21 (1.12 - 5.15) 0.211   

 
G2 (37) 3.09 (0.76 - 3.21)  3.03 (0.76 - 3.35)  3.13 (0.93 - 3.20)  3.00 (0.87 - 3.62)  2.73 (0.85 - 3.14) 0.765   

 P4 0.252     0.386     0.412     0.216     0.143       

                                        0.284 0.329 

RG (mm) 

 G1 (17) 2.46 (0.46 - 2.81)  2.71 (0.68 - 3.01)  3.25 (0.70 - 3.28)  3.75 (0.76 - 2.73) 

 2.83 (0.76 - 3.09) 0.282   

 
G2 (37) 2.32 (0.15 - 1.65)  2.99 (0.15 - 1.47)  3.13 (0.20 - 1.54)  3.12 (0.21 - 1.46)  3.35 (0.26 - 1.67) 0.234   

 P4 0.103     0.103     0.154     0.137     0.083       

                    0.963 0.982 

Tabela 2 – Análises inter-grupo e intragrupo dos parâmetros clínicos periodontais de todos os sítios ao longo dos períodos avaliados. 

 

md, mediana; P25, quartil 25; P75, quartil 75; PS, média da profundidade de sondagem; ISS, índice de sangramento à sondagem; IPV, índice de placa visível; NCI, nível clínico de inserção; RG, recessão.  
P1: Teste de Friedman (intragrupo); 

P 2: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre 3 meses e  baseline; 

P3: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre 12 meses e baseline;  

P4: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre cada período avaliado com o baseline; 

Teste de Wilcoxon - duas letras semelhantes que diferem se maiúscula ou minúscula indica que há diferença significativa entre os períodos dentro do mesmo grupo. 

 

 



31 
 

 

 

 

% de sítios 

 com PS: Grupo (n) baseline  3 meses  6 meses  9 meses 

  

12 meses 

 

p-valor 

  % (P25 - P75)   % (P25 - P75)   % (P25 - P75)   % (P25 - P75)  % (P25 - P75) P1 P2(∆) P3(∆) 

≤ 3mm  G1 (17) 83.29 A (58.61 - 98.21)  92.21a (94.23 - 100)  86.11a (73.75 - 100)  90.88a (86.10 - 100)  91.49a (88.47 - 100) 0.016   

 G2 (37) 82.04A (67.61 - 96.41)  88.34a,B (82.10 - 98.33)  89.97a,b (86.40 - 99.26)  91.48a (89.20 - 99.50)  92.80a (88.16 - 99.00) <0.001   

 P4    0.569    0.052    0.285    0.446    0.445    

            0.688 0.888 

> 3 e ≤ 6mm  G1 (17) 15.22 A (1.78 - 38.61)  7.03a (0.00 - 5.76)  12.86a (0.00 - 26.25)  7.90a (0.00 - 13.89)  7.21a (0.00 - 11.53) 0.019   

 G2 (37) 14.65 A (2.60 - 25.00)  10.05a (1.71 - 15.40)  8.82a,B (0.71 - 12.50)  7.36a,b (0.39 - 9.86)  6.36a (0.85 - 11.20) <0.001   

 P4    0.695    0.053    0.320    0.483    0.429    

            0.427 0.656 

> 6mm  G1 (17) 1.47 (0.00 - 1.41)  0.72 (0.00 - 0.00)  1.01 (0.00 - 0.00)  1.18 (0.00 - 0.00)  1.28 (0.00 - 0.00) 0.104   

 G2 (37) 3.03 A (0.00 - 4.70)  1.464a (0.00 - 1.63)  1.04a (0.00 - 0.66)  1.14a,B (0.00 - 1.51)  0.82a,b 
(0.00 - 0.41) <0.001   

 P4    0.110    0.019    0.161    0.258    0.597    
 

           0.653 0.143 

 

 

 

Tabela 3 - Porcentagem de sítios com profundidade de sondagem até 3mm, maior que 3 e menor que 6mm e maior que 6mm, avaliadas no baseline e após 3, 6, 9 e 12 meses do FMSRP, nos 

pacientes com diabetes (G1) e sem diabetes (G2).  

 

md, mediana; P25, quartil 25; P75, quartil 75; PS, média da profundidade de sondagem; ISS, índice de sangramento à sondagem; IPV, índice de placa visível; NCI, nível clínico de inserção; RG, recessão.  
P1: Teste de Friedman (intragrupo); 

P 2: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre 3 meses e  baseline (∆); 

P3: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre 12 meses e baseline (∆);  

P4: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre cada período avaliado com o baseline; 

Teste de Wilcoxon - duas letras semelhantes que diferem se maiúscula ou minúscula indica que há diferença significativa entre os períodos dentro do mesmo grupo. 
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5.2.2 Parâmetros clínicos periodontais dos sítios doentes 

 

Os mesmos pacientes foram analisados também em relação apenas aos sítios 

periodontais doentes (sendo a média de sítios de 15,33 para o G1 e de 21,40 para o G2).  

 Na avaliação inter-grupo dos sítios doentes (Tabela 4), percebe-se que não houve 

diferença significativa ao longo do tempo (p
3
) em relação ISS, ao IPV e à RG entre os grupos. 

Ao avaliar apenas a diferença entre o período de 3 meses e o baseline (p
2
), observa-se que 

também não houve diferença significativa entre os grupos para todas as variáveis. Entretanto, 

houve diferença estatisticamente significativa (p
3
) entre os grupos no que diz respeito ao NCI 

e à PS, tendo valores maiores no G2. Todavia, ao avaliar os tempos individualmente, tem-se 

que no período de 03 meses há diferença significativa entre os grupos em relação ao IPV 

(maior porcentagem no G1) e a PS (valor maior no G2), assim como há para a recessão 

gengival nos períodos de 06, 09 e 12 meses, sendo sempre maior no G1. 

A análise intragrupo (Tabela 4) mostrou uma redução estatisticamente significativa na 

PS, no IPV e no NCI em ambos os grupos no decorrer dos períodos avaliados em comparação 

com o baseline. Além disso, apesar de haver diminuição nos valores no ISS e aumento do 

tamanho das recessões gengival nos dois grupos, apenas no grupo controle vemos alterações 

estatisticamente significativas. 

 

5.3 PARÂMETROS SANGUÍNEOS 

 

No G2, a mediana da hemoglobina glicada foi de 6,3%, apresentando uma diferença 

significativa com o G1 (mediana=7.3%) no período baseline (p= 0,013). O mesmo ocorreu 

com os dados de glicose em jejum, nos quais o G2 apresentou um valor significativamente 

mais baixo do que o G1 no período baseline (p=0,029).  

Ao analisar o grupo dos pacientes com diabetes ao longo do tempo, não houve 

alteração significativa em relação à hemoglobina glicada (gráfico 2) durante os períodos 

avaliados, a qual oscilou entre 7.9% no baseline, 7,7%, 8.2%, 8.1% e 8.3% após 3, 6, 9 e 12 

meses do FMD, respectivamente (p=0,300). Da mesma maneira, significância estatística não 

foi encontrada para a glicose em jejum (gráfico 1), sendo a mediana de 106 mg/dL no 

baseline e nos períodos de 3, 6, 9 e 12 meses, 106 mg/dL e 122 mg/dL, 111 mg/dL e 128 

mg/dL, respectivamente (p > 0,05). 
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Variável (unidade) Grupo (n) 
baseline   3 meses   6 meses   9 meses  12 meses p-valor 

md (P25 - P75)   md (P25 - P75)   Md (P25 - P75)   md (P25 - P75)  md (P25 - P75) P1 P2(∆) P3(∆) 

IPV (%) 

 

G1 (17) 86.33 A (94.99 - 100)  66.71a (10.00 - 100)  61.33a (28.01 - 98.75)  55.33a (8.33 - 89.25)  51.49a (33.33 - 75.90) 0.007   

G2 (37) 72.84 A (50.00 - 100)  46.05a (6.52 - 83.33)  48.06a (26.31 - 83.33)  37.28a (7.69 - 68.00)  40.25a (13.04 - 57.89) 0.001   

 P4 0.050     0.329     0.361     0.275     0.254       

                           0.562 0.902 

ISS (%) 
G1 (17) 58.79 (8.33 - 95.02)   43.33 (32.01 - 50.00)   41.07 (5.25 - 65.12)   43.77 (7.14 - 70.62)  38.20 (5.88 - 65.79) 0.298   

G2 (37) 67.13 A (47.44 - 95.83)   46.77a (33.33 - 57.14)   39.67a,B (28.57 - 57.66)   29.32a,b (16.66 - 44.11)  28.15a (15.00 - 50.00) <0.001   

 P4 0.242     0.360     0.704     0.400     0.423       

                           0.728 0.229 

PS (mm) 

G1 (17) 4.83 A (3.25 - 4.92)  2.54a   (2.03 - 3.77)  2.58a (1.71 - 3.51)  2.67a (1.70 - 3.87)  2.38a (1.70 - 3.85) <0.001   

G2 (37) 4.84 A   (4.25 - 5.68)  3.35a (3.00 - 4.28)  2.77a,B (2.58 - 4.16)  2.08a,b (2.34 - 4.01)  1.95a (2.59 - 3.57) <0.001   

 P4 0.008     0.132     0.110     0.259     0.665       

                       0.562 0.034  

NCI (mm) 

 

G1 (17) 4.42 A (4.94 - 7.23)  2.42a (3.08 - 6.41)  2.98a (3.37 - 6.86)  2.67a (4.09 - 6.75)  2.63a (3.27 - 6.92) 0.010   

G2 (37) 4.81 A (4.54 - 7.46)  3.11a (3.81 - 6.00)  2.79a (3.50 - 5.50)  2.31a (3.50 - 5.00)  2.00a (3.42 - 4.99) <0.001   

 P4 0.282     0.797     0.735     0.298     0.072       

            0.344 0.005 

RG (mm) 

 

G1 (17) 2.08  (0.55 - 2.91)  3.00 (0.78 - 3.29)  3.25 (0.62 - 3.18)  3.21 (1.00 - 3.00)  3.46 (1.01 - 3.93) 0.145   

G2 (37) 2.35 A (0.00 - 2.05)  3.03a (0.4 - 1.88)  2.95a (0.32 - 2.00)  3.53a (0.50 - 2.41)  3.13 (0.36 - 1.72) 0.034   

 P4 0.084     0.143     0.048     0.042     0.011       
 

           0.547 0.065 

Tabela 4 – Análise inter-grupo e intragrupo dos parâmetros periodontais dos sítios doentes ao longo dos períodos avaliados. 

md, mediana; P25, quartil 25; P75, quartil 75; PS, média da profundidade de sondagem; ISS, índice de sangramento à sondagem; IPV, índice de placa visível; NCI, nível clínico de inserção; RG, recessão.  
P1: Teste de Friedman (intragrupo); 

P 2: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre 3 meses e  baseline (∆); 

P3: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre 12 meses e baseline (∆);  

P4: Teste de Mann-Whitney (inter-grupo) entre cada período avaliado com o baseline; 

Teste de Wilcoxon - duas letras semelhantes que diferem se maiúscula ou minúscula indica que há diferença significativa entre os períodos dentro do mesmo grupo. 
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Gráfico 1 - Gráfico representado as variações da glicemia em 

jejum nos pacientes com diabetes ao longo do tempo.  

 

 

 
Gráfico 2 - Gráfico representado as variações da hemoglobina 

glicada nos pacientes com diabetes ao longo do tempo.  
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou a resposta clínica periodontal e metabólica em pacientes com e 

sem diabetes tipo II portadores de periodontite crônica após o tratamento periodontal não 

cirúrgico FMD. Os resultados mostraram que houve melhoras nos parâmetros clínicos 

periodontais ao longo dos 12 meses da pesquisa, porém sem alterações nos níveis glicêmicos 

dos pacientes com diabetes. 

 Os resultados desse estudo mostram um maior número de mulheres, tanto no G1 quanto 

no G2, mas não foi encontrada diferença significativa entre os grupos. Segundo o IDF (2014) 

existe aproximadamente 14 milhões de homens a mais com DM do que mulheres no mundo. 

E essa diferença tende a aumentar até 2035. Entretanto, no Brasil, o número de mulheres com 

DM é superior (IDF, 2014). A compreensão da diferença entre os sexos em relação à 

prevalência de DM ainda não é bem estabelecida na literatura. Estudiosos afirmam que o 

impacto de vários fatores de risco na complicação do DM deve diferir por sexo e devem ser 

levados em consideração  (ARNETZ; EKBERG; ALVARSSON, 2014).   

Com relação à idade dos pacientes, a média de idade dos pacientes no G1 foi maior que a 

do G2, exibindo uma diferença significativa. Uma justificativa pode estar relacionada a um 

estudo longitudinal de mais de 20 anos, Meigs e colaboradores (2003) que acompanharam os 

níveis de glicemia em jejum de 815 pacientes e observaram que o envelhecimento está 

associado ao maior grau de resistência insulina, sendo uma característica do desenvolvimento 

da história natural do DM.  Logo, concordando com Lopez et al. (2014), tem-se que a idade 

pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. Devido a isso, a ADA (2015) 

indica que adultos com 45 anos façam os exames, principalmente aqueles acima do peso. 

Segundo Lakschevitz et al. (2011), espera-se que pacientes com diabetes tipo II 

apresentem uma doença periodontal mais severa. Entretanto, os resultados desse estudo são 

contrastantes com esses estudos apresentados, uma vez que, apesar de o G1 apresentar os 

índices periodontais numericamente mais elevado na análise de boca completa, nenhuma 

diferença significativa foi encontrada entre os grupos. Adicionalmente, ao analisar apenas os 

sítios doentes observou-se que o G2 tinha piores valores para o PS e NCI no baseline e 

melhoras desses índices durante os 12 meses, havendo diferença significativa inter-grupo. 

Optou-se por fazer essas duas avaliações, sítios da boca toda e sítios doentes, pois a 

segunda mostra que a severidade da doença periodontal pode estar mascarada em alguns 

pacientes que apresentem DP mais localizada quando todos os sítios são observados. 

Pensemos em um paciente que possui todos os dentes e possua diagnóstico de DP localizada, 



37 
 

logo apenas alguns sítios apresentarão PS de oito ou nove milímetros, por exemplo, enquanto 

que a maioria dos sítios possuirão PS ≤ 3mm. Ao fazer a mediana da PS para a boca toda, esse 

valor será “diluído”, mascarando a severidade da DP naqueles sítios. Portanto, ao realizar uma 

análise dos parâmetros clínicos periodontais levando somente os sítios doentes em 

consideração, estar-se-ia mais próximo de uma avaliação real da evolução e severidade da DP 

naqueles pacientes. Além disso, os sítios profundos são o foco da terapia periodontal. 

Observa-se esse efeito ao analisar os resultados desse estudo. Se considerarmos a 

avaliação feita com todos os sítios presentes na boca dos pacientes (Tabela 2), não 

encontramos diferença significativa (p
3
) entre os grupos durante os 12 meses para os 

parâmetros clínicos periodontais avaliados. Na avaliação intragrupo (p
1
), observamos redução 

significativa em ambos os grupos para PS, IPV e ISS. Entretanto, ao avaliar apenas os sítios 

periodontalmente comprometidos (Tabela 4), encontramos diferença significativa entre os 

grupos (p
3
) para a PS e NCI, havendo diminuição desses parâmetros ao longo de tempo nos 

dois grupos, mas os piores valores no baseline e maiores melhoras foram características 

pertencentes ao G2.  E na análise intragrupo (p
1
), houve redução estatisticamente significativa 

da PS, IPV e NCI para ambos os grupos, além de redução estatisticamente significativa do 

ISS e aumento estatisticamente significativo da RG somente para o G2, este último 

representando uma sequela da DP.  

Uma melhor resposta positiva ao FMD nos parâmetros clínicos de PS e NCI dos pacientes 

do G2, na análise dos sítios doentes, pode estar diretamente relacionada à diferença existente 

na extensão e severidade da periodontite. O fato de a DP se apresentar mais severa no G2 no 

baseline em relação a esses dois parâmetros pode justificar os resultados encontrados nessa 

pesquisa, uma vez que a presença de bolsas mais profundas tende a mostrar maiores reduções; 

ficando o G1, ao final dos 12 meses, com os piores valores para estas variáveis. Entretanto, ao 

avaliar mais criticamente a tabela 4, observamos que ambos os grupos alcançaram valores de 

PS e NCI dentro de um quadro de saúde, não havendo diferença clínica significativa entre 

esses valores. Somado a isso, tem-se um número maior de pacientes no G2, o que pode ter 

gerado um viés de confusão nessa avaliação.  

Entretanto, a melhora dos parâmetros clínicos periodontais em pacientes com diabetes 

e sem diabetes após a terapia periodontal não cirúrgica ocorreu independentemente da 

avaliação feita. E esta melhora está de acordo com estudos prévios de metodologia 

semelhante (ALMEIDA et al., 2006; SANCHEZ et al., 2007; CRUZ et al., 2008; SANTOS et 

al., 2009; KUDVA; TABASUM; GARG, 2010; CIRANO et al., 2012; CORBELLA et al., 

2013). Dentre estes estudos, Cruz et al (2008), Kudva et al (2009) e Cirano et al (2012) não 
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encontraram diferença significativa na resposta clínica periodontal entre pacientes com e sem 

diabetes, corroborando o observado em nosso estudo, na avaliação da boca completa. Apenas 

Almeida e colaboradores (2006) encontraram diferença significativa na PS entre os grupos 

após seis meses do tratamento. No entanto, sua amostra consistia de 10 pacientes em cada 

grupo. 

Apesar das reduções progressivas observadas no IPV e ISS ao longo dos períodos 

avaliados, ainda observa-se valores elevados e não compatíveis com a saúde periodontal aos 

12 meses para as duas avaliações, sendo mais evidente na avaliação de sítios doentes. Esse 

fato provavelmente deve-se a perda de motivação dos pacientes ao longo do tempo, uma vez 

que havia nova instrução e orientação de higiene a cada 03 meses. Outro fator importante a 

ser levado em consideração foi o tipo de índice de placa adotado (IPV), pois ele não 

discrimina a quantidade de biofilme presente no elemento dentário. Ou seja, independente da 

presença de bastante ou pouco biofilme, o escore para esse elemento será de 1.  

A avaliação dos parâmetros clínicos periodontais dos sítios doentes apresentou-se mais 

realista no que diz respeito à severidade e desenvolvimento da DP nestes sítios em relação à 

avaliação periodontal da boca completa. Ao comparar as tabelas 2 e 4, observam-se diferenças 

notáveis principalmente nos valores de IPV e ISS, sendo estes mais elevados na análise dos 

sítios doentes inclusive em todos os períodos avaliados. Além de surgir diferença significativa 

para o NCI e para a PS, antes não observada na análise de todos os sítios.  

Dentro da avaliação de todos os sítios, foi feita ainda uma avaliação a partir da 

estratificação dos sítios periodontais por profundidade de sondagem, sendo possível observar 

que os pacientes com diabetes apresentaram uma menor extensão e menor severidade dos 

sítios com PS ≥ 6mm, comparado aos pacientes do G2 no baseline (Tabela 2). Apesar de 

corroborar o que foi observado em outros estudos que realizaram a mesma categorização das 

profundidades de sondagem e com o mesmo desenho (NAVARRO-SANCHEZ; FARIA-

ALMEIDA; NAVARRO; BASCONDES, 2006, CIRANO; PERA et al., 2012), há a 

possibilidade de esse resultado ser devido à diferença no número de pacientes em cada grupo. 

Ao acompanhar esses resultados ao longo do tempo, observamos que há aumento dos sítios 

com PS ≤ 3mm e redução dos sítios com PS > 3mm, havendo diferença significativa 

intragrupo (exceto para PS > 6mm no GT), mas sem diferença inter-grupo. Isso mostra a 

importância da terapia periodontal como efetiva na melhora dos parâmetros periodontais.  

Com esses resultados, supõe-se que o paciente com DM tipo 2 responde ao tratamento 

de maneira semelhante ao paciente sem diabetes. Todavia, tem-se que levar em consideração 

que o grau de severidade da DP nos pacientes com diabetes e resposta positiva ao tratamento 
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periodontal, nesta pesquisa, pode estar relacionada ao bom controle glicêmico que muitos 

deles exibiam. A ADA, em 2015, estimou que valores de hemoglobina glicada menores ou de 

aproximadamente 6,5% estão relacionados a um bom controle glicêmico, podendo esse valor 

ser ≤ 8% para pacientes com maiores complicações, fato este corroborado por Imran et al. 

(2013).  

Nesse estudo, os resultados não mostraram alterações significativas nos níveis de 

hemoglobina glicada e da glicose em jejum ao longo dos períodos avaliados, havendo 

inclusive um discreto aumento desses valores ao longo do tempo (Gráficos 1 e 2).  Ao final 

dos 12 meses, os valores dos pacientes com diabetes desse estudo foram de 8.3% e 128 mg/dL 

para a hemoglobina glicada e glicose em jejum, respectivamente. A grande maioria dos 

pacientes neste estudo possuíam níveis de HbA1c dentro de uma faixa aceitável de controle 

(7.9 no baseline), além de tomarem hipoglicemiantes orais e serem inseridos em um programa 

de atendimento a pacientes com diabetes. Apesar disso, fatores como dieta, tratamento médico 

e acesso a medicamentos não foram controlados pelos pesquisadores, os quais influenciam o 

controle glicêmico num grau maior que uma infecção periodontal, podendo prejudicar os 

possíveis benefícios alcançados pelo tratamento periodontal (SANTOS et al 2009; SANTOS 

et al 2013). 

Almeida e colaboradores (2006), assim como Sanchez e colaboradores (2007), 

avaliaram pacientes com diabetes com níveis médios de HbA1c abaixo de 8% e também não 

encontraram diferenças significativas em relação aos parâmetros clínicos periodontais entre os 

grupos, apesar de haver melhora ao longo do tempo dentro de cada grupo. Javed et al. (2014) 

consideraram níveis de HbA1c entre 5.7% e 6.4% como diagnóstico para pré diabetes, e 

avaliaram o efeito da terapia periodontal nesses pacientes, encontrando melhoras nos 

parâmetros periodontais, mas também sem diferença significativa do baseline para 3 meses. 

Entretanto, estudos que avaliam o efeito da terapia periodontal não cirúrgica em pacientes 

com diabetes, considerando valores de hemoglobina glicada ≥ 9% como DM pobremente 

controlada e <9% como melhor controlada, conseguem mostrar associação significativa entre 

DM e DP mais severa (TSAI et al., 2002; SANTOS et al., 2009). Esses resultados 

contrastantes levam autores a sugerir que a prevalência e a severidade da DP em pacientes 

com DM estão associadas ao controle glicêmico inadequado (IZUORA et al., 2015). Logo, 

sugere-se que uma melhora nos níveis glicêmicos é mais bem visualizada em pacientes com 

diabetes descompensada.  

Diante dos limites dos resultados do presente estudo, o tratamento periodontal não 

cirúrgico não foi capaz de melhorar ou de manter estável o controle glicêmico nos indivíduos 
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com diabetes, possivelmente por estes já serem de certa maneira compensados. Alguns 

estudos encontrados na literatura corroboram esse relato, não encontrando melhoras nos 

níveis de HbA1c e/ou glicose em jejum utilizando a raspagem de boa completa em sessão 

única (CRUZ et al., 2008; SANTOS et al., 2009; CIRANO et al., 2012)  ou a raspagem 

convencional em 04 sessões (ENGEBRETSON et al., 2013). Entretanto, existem estudos que 

encontraram melhoras desses parâmetros tanto usando o FMD (SANTOS et al, 2013; 

RAMAN et al, 2014) ou a raspagem convencional em 04 sessões (ALMEIDA et al, 2006), e 

outros que inclusive observaram uma redução estatisticamente significativa por meio do FMD 

(KUDVA et al, 2009) ou da raspagem convencional  (SANCHEZ et al, 2007). Comparações 

entre esses estudos devem levar em consideração as diferentes variáveis que podem interferir 

nesses resultados. Houve variações em relação ao tamanho da amostra, tipo de tratamento 

periodontal utilizado, tempo de acompanhamento, severidade da DP e no valor inicial de 

hemoglobina glicada (tabela 1). 

Na literatura, ainda encontramos resultados bastante divergentes em relação à 

influência do tratamento periodontal não cirúrgico na melhora dos índices glicêmicos. 

Entretanto, em relação à terapia periodontal não cirúrgica adotada, observa-se que tanto o 

tratamento realizado em 24 horas (Full Mouth) quanto o tratamento realizado em várias 

sessões (Partial Mouth) trazem benefícios similares ao paciente, sem apresentar significância 

estatística entre esses métodos (SANTOS et al, 2009; KOSHY et al, 2005). Vale salientar 

ainda a importância da orientação de higiene oral, a qual traz benefícios para os parâmetros 

clínicos periodontais em pacientes bem motivados (RAMAN et al, 2014). 

Em um estudo randomizado controlado recente (ENGEBRETSON et al., 2013), 514 

pacientes com diabetes foram divididos em dois grupos: um grupo teste que recebia 

tratamento periodontal não cirúrgico e um grupo controle que somente recebeu esse 

tratamento após os 6 meses do estudo. Observaram que não houve melhoras nos níveis 

glicêmicos, não sendo a terapia periodontal eficaz. Esses resultados coincidem com os 

observados nesse estudo. Apesar de estar de acordo com a revisão sistemática e meta-análise 

de Corbella et al. (2013), esse estudo sofreu fortes críticas, principalmente por afirmarem que 

o tratamento periodontal não é recomendado para redução dos níveis de HbA1c. Borgnakke e 

colaboradores (2014) afirmam que os níveis de HbA1c utilizados  pelos autores como 

diagnóstico de diabetes não controlada estariam, na verdade, dentro de uma faixa considerada 

como aceitável pela ADA (2015), além de ir contra várias revisões sistemáticas e meta-

análises que defendem o uso da terapia periodontal não cirúrgica para melhorar o controle 
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glicêmico (TEEUW et al., 2010; DEMMER et al., 2013; BORGNAKKE et al., 2013; 

JANKET, 2014; WANG et al., 2014). 

Adicionalmente, a eficácia do tratamento periodontal empregada por Engebretson e 

colaboradores também foi questionada. Os críticos afirmam que mesmo após a terapia 

periodontal, notou-se considerável sangramento à sondagem (41,6%) e elevadíssimos índices 

de placa visível (72,1%). O mesmo ocorreu nesse estudo, no qual apesar das reduções 

observadas no IPV e ISS ao longo dos períodos avaliados, ainda observa-se valores elevados 

e não compatíveis com a saúde periodontal aos 12 meses (tabela 4). Logo, Borgnakke afirma 

que essa falha em restaurar um padrão de saúde periodontal nos pacientes, tornaria inviável 

responder qualquer questionamento sobre a melhora ou não dos valores glicêmicos deste 

indivíduo. Vale salientar que os pacientes da pesquisa de Engebretson e colaboradores 

também apresentavam, segundo os críticos, um grau de obesidade capaz de mascarar qualquer 

efeito da terapia periodontal na redução da HbA1c. Logo, esse estudo trouxe algumas dúvidas 

que merecem ser respondidas e, para tal, mais estudos controlados randomizados comparando 

pacientes com DM controlada, com indivíduos claramente descompensados e indivíduos 

saudáveis são necessários. 

O presente estudo apresenta limitações, houve perdas no número de pacientes, 

deixando discrepante e pequena a quantidade de pacientes no G1 e no G2, não alcançando o 

cálculo amostral realizado. Devido à pequena amostra, há a presença de erro β nos resultados 

estatísticos, os quais foram considerados como apresentando diferença estatística significativa 

entre os grupos para esses momentos. Também não houve um mesmo laboratório para a 

realização dos exames sanguíneos, ficando a escolha a critério do paciente. Além disso, não 

foi possível parear quanto à idade ou ao sexo, e os pacientes eram muito diferentes. Esses 

fatores podem ter gerado vieses nessa pesquisa. Porém, esse estudo traz contribuições que 

podem ajudar a compreender o comportamento de pacientes com diabetes com periodontite 

crônica frente ao tratamento periodontal de descontaminação de boca completa, além do que 

esse tratamento não trouxe benefícios na melhora dos níveis de glicemia em jejum e de 

hemoglobina glicada, apesar de ser efetivo na melhora do quadro periodontal.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

Houve melhoras nos parâmetros clínicos periodontais ao longo dos 12 meses da 

pesquisa tanto nos pacientes com e sem diabetes, porém sem alterações nos níveis glicêmicos 

dos pacientes com diabetes. Portanto, a terapia periodontal, nestes pacientes, está indicada por 
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razões de saúde bucal e não, necessariamente, com a intenção de melhorar o controle 

glicêmico. 
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