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RESUMO 
 

 
INTRODUÇÃO: A proteína C-reativa ultra-sensível (PCR-US) constitui um mediador 
inflamatório utilizada como preditor do risco cardiovascular que vem sendo pesquisado 
como fator indicativo da relação entre doenças cardiovasculares e periodontais. 
PROPOSIÇÃO: Comparar os níveis séricos de proteína C-reativa entre pacientes com e 
sem periodontite crônica severa generalizada. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo 
seccional, utilizando uma amostra de 62 pacientes, sendo 31 participantes com doença 
periodontal (Grupo I) e 31 sem doença periodontal (Grupo II), selecionados segundo idade 
e sexo. Como critérios de inclusão foram selecionados pacientes com diagnóstico de 
periodontite crônica severa generalizada, sendo excluídos, indivíduos que apresentassem 
doença sistêmica, história de infecção recente, histórico de AVC ou infarto, fumantes, 
gestantes e lactantes. A pesquisa constou de duas etapas, sendo uma clínica e outra 
bioquímica. A etapa clínica consistiu no exame periodontal e a bioquímica na coleta de 
sangue periférico para determinação dos níveis de PCR-US e um hemograma para 
averiguar algum quadro que pudesse sugerir processo infeccioso e/ou inflamatório. 
RESULTADOS: O grupo com doença periodontal apresentou uma média de 0,36 mg/dL, 
enquanto o sem doença de 0,17 mg/dL, não existindo diferença estatisticamente 
significativa entre as médias (p=0,061). O risco cardiovascular para o grupo I foi 
classificado como alto para 27,6% dos participantes e baixo para 72,4%. No grupo II, 
6,45% apresentavam alto risco e 93,5% baixo risco, sendo essa relação estatisticamente 
significativa obtida pelo teste de Fisher (p=0,042), apresentando um OR=5,33; 
IC95%(1,02-27,4). As variáveis intervenientes pesquisadas não apresentaram associação 
estatisticamente significativa com os níveis de PCR-US. CONCLUSÃO: O estudo indicou 
que apesar dos pacientes portadores de periodontite severa crônica generalizada não 
apresentarem níveis séricos de PCR-US diferentes dos sem doença, a doença periodontal 
atuou como fator de risco para elevação dos níveis plasmáticos de PCR-US. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Proteína C-reativa, Periodontite, Cardiopatias  

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
INTRODUCTION: The high sensitivity C-reactive protein (hsCRP) constitutes an 
inflammatory mediator used as predictor of cardiovascular risk that comes being researched 
as indicative relation factor between cardiovascular and periodontal diseases. 
PROPOSITION: To compare serumals levels of C-reactive protein between patients with 
and without generalized severe chronic periodontitis. METHODOLOGY: A seccional 
study was realized using a sample with 62 patients, being 31 participants carriers of 
periodontal diseases (Group I) and 31 without periodontal diseases (Group II), grouped to 
the pairs by age and sex. As inclusion criterio were selected patients with diagnosis of 
generalized severe chronic periodontitis, being preculeds, individuals which presented 
systemic disease, recent infection history, historical of CVA or stroke, smokers, pregnants 
and lactants. The research consisted of two stages, a clinc and other biochemist. The 
clinical stage is constituted of periodontal examination and the biochemist stage, of the 
peripheral blood collection for determination hsCRP levels and a hemogram to inquire any 
panel which could suggest infectious and/or inflammatory process. RESULTS: Periodontal 
disease group presented a average of 0,36mg/dL, while the group without disease presented 
0,17 mg/dL, do not existing significant difference statistically between the averages (p = 
0,061). The cardiovascular risk for the group I was classified high for 27,6% of participants 
and low for 72,4% of them. In the group II, 6,45% presented high risk e 93,5% low risk, 
being this significant relation statistically gotten for Fisher’s Test (p = 0,042) presenting 
OR = 5,33; IC = 95% (1,02 – 27,4). The independets variables reseacred do not presented 
significant association statistically with the levels of hsCRP. CONCLUSION: The study 
indicated that despite of carriers patients of periodontal diseases do not present differents 
serumals levels of hsCRP from the other group, the periodontal disease was considered as 
risk factor for hsCRP plasmatic levels elevation.   
 
KEYWORDS: C-reactive protein, periodontitis, cardiopathy 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Há muito vem sendo estudado sobre a repercussão de algumas doenças 

sistêmicas na cavidade oral, no entanto, contrariamente, uma maior preocupação vem 

crescendo em reconhecer de que forma certas doenças orais poderiam influenciar a saúde 

geral do organismo. Nas últimas décadas, pesquisas vêm sugerindo relação entre a doença 

periodontal e outras doenças ou condições sistêmicas, incluindo as doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias, os acidentes vasculares cerebrais, e também o 

nascimento prematuro de crianças com baixo peso3,8,22,30,42. 

Um dos atuais paradigmas da Periodontia inclui a pesquisa do possível 

relacionamento existente entre a doença periodontal e a cardiovascular, embora o 

mecanismo exato de ligação entre essas doenças ainda não esteja totalmente elucidado. 

Duas hipóteses têm sido propostas: uma focada na infecção crônica que a periodontite pode 

representar para o organismo, constituindo uma via de acesso de microrganismos e 

endotoxinas; e a segunda hipótese baseia-se na estimulação da liberação de mediadores 

inflamatórios pela doença periodontal, os quais mantém-se em níveis elevados no 

organismo, originando a aterosclerose21. 

Nos últimos anos o acúmulo de evidências sobre o papel da inflamação na 

fisiopatogenia da aterosclerose, e no surgimento de eventos aterotrombóticos, determinando 

os quadros de síndromes coronarianas agudas vem sendo testemunhados pela medicina66. 

Assim, é conhecido que tanto na aterosclerose, como na doença periodontal componentes 

inflamatórios apresentam-se envolvidos em seus processos. 

Diante de uma reação inflamatória, algumas proteínas são produzidas pelo 

fígado em resposta a antígenos invasores. As células de defesa (monócitos) começam a 



secretar substâncias como interleucinas (IL-1 e IL-6) e também fator de necrose tumoral 

(TNF) que levam às células hepáticas a informação da necessidade de síntese das 

denominadas proteínas da fase aguda61. 

A proteína C-reativa (PCR) é uma das proteínas plasmáticas da fase aguda da 

inflamação, sendo utilizada rotineiramente na avaliação de pacientes com desordens 

inflamatórias de qualquer natureza. A PCR pode ser utilizada como auxiliar no diagnóstico, 

controle terapêutico e acompanhamento de diversas patologias, uma vez que é um sensível 

e precoce indicador de processos inflamatórios resultantes de infecções, carcinomas, 

necrose tecidual e cirurgias70. 

Atualmente existem fortes evidências sugerindo a utilização da proteína C-reativa 

como um importante marcador de distúrbios coronarianos futuros9,20,21,34,59,75. Segundo 

Corrêa e Burini16, os níveis normais de PCR variam de população para população, 

encontrando-se uma variação em média, entre 0,25 e 0,5 mg/dL. No emprego de métodos 

ultra-sensíveis é possível detectar níveis de PCR a partir de 0,09 mg/dL. Estudos 

recentes18,57,75,77 mostraram que mesmo um discreto aumento da PCR já é considerado um 

fator de risco cardiovascular independente de outros particularmente já conhecidos. 

Além disso, as infecções orais crônicas, especialmente as que atingem os tecidos 

periodontais, vêm sendo estudadas como agentes que podem contribuir para o 

desencadeamento de uma resposta inflamatória sistêmica devido à relação existente entre as 

doenças periodontais e episódios inflamatórios9,18. Segundo Dasanayake22 durante uma 

infecção periodontal, mediadores inflamatórios como a interleucina-1 (IL-1), fator de 

necrose tumoral α (TNF-α) e prostaglandinas E2 (PGE2 ) dirigem a resposta inflamatória e 

estimulam a produção de proteína C-reativa. 

Dessa forma, torna-se necessário investigar o papel da doença periodontal sobre 

os níveis de proteína C-reativa. É importante averiguar se essa resposta inflamatória 

ocasionada pela doença é suficientemente intensa para ocasionar mudanças expressivas nos 

níveis séricos da PCR, comparando com pessoas isentas de doença periodontal. Diante do 

exposto, o objetivo do presente estudo foi comparar os níveis séricos da proteína C-reativa 

ultra-sensível (PCR-US) entre pacientes com periodontite crônica severa generalizada e 

sem periodontite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 DOENÇA PERIODONTAL: CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Os tecidos periodontais formam um conjunto denominado de periodonto, sendo 

classificado em periodonto de proteção e de sustentação. O periodonto de proteção é 

constituído pelos tecidos gengivais, enquanto que o de sustentação é formado pelo 

ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Assim, o periodonto constitui um aparato 

de sustentação dos dentes funcionando como um mecanismo de recobrimento e de suporte 

dentário. Em adição à função de suporte, a unidade dentoalveolar exerce um papel 

sensorial, nutricional e formativo15. 

O periodonto saudável clinicamente apresenta tecido gengival de coloração rosa, 

bem adaptado ao dente, com uma superfície pontilhada. O espaço virtual formado pela 

superfície dentária e o tecido gengival o qual denomina-se sulco gengival varia em 

profundidade de 1 a 3 mm e não mostra sinais de sangramento a sondagem. Com relação 

aos tecidos de sustentação a situação clinicamente saudável compreende a não existência de 

perda de inserção do tecido conjuntivo e reabsorção do osso alveolar3. 

No entanto, quando ocorrem alterações nesse padrão de normalidade surge o 

que se denomina na literatura de doença periodontal. Esta enfermidade poderá levar a perda 

dentária, pois o comprometimento e a destruição, pela ação bacteriana, colaboram com a 

mobilidade e subseqüente perda dos dentes, se a doença não for precocemente tratada29,31. 

As doenças periodontais são multifatoriais, iniciadas pelo acúmulo de 

componentes microbianos do biofilme dentário específico no interior das áreas 

subgengivais do periodonto, assim esses componentes ativam mecanismos teciduais 

produzindo uma série de eventos imuno-inflamatórios que poderá afetar as estruturas de 



suporte dentário, resultando em formação de bolsa periodontal e perda de inserção 

periodontal40. 

As doenças periodontais compreendem infecções dinâmicas causadas por 

associações de vetores bacterianos que variam com o passar do tempo. Essa situação está 

em contraste com a maioria das demais doenças infecciosas clássicas, nas quais o 

hospedeiro enfrenta um só tipo bacteriano, em vez de um grande número de 

microrganismos. Assim, a infecção e a inflamação constituem os marcos fundamentais da 

doença periodontal; essa mesma reação inflamatória pode causar danos às células vizinhas 

do tecido conjuntivo, incluindo as do osso alveolar, as quais são responsáveis pela maior 

parte da lesão tecidual observada nas doenças periodontais destrutivas51.  

Como resultado, pode ocorrer rompimento do ligamento do tecido conectivo á 

superfície da raiz do dente e migração apical do epitélio juncional, que podem resultar no 

desenvolvimento de recessões gengivais e formação de bolsa periodontal, na exposição do 

cemento, na perda de osso alveolar e no aumento na mobilidade do dente47. 

Sabe-se que é elevado o número de espécies bacterianas que podem estar 

presentes na cavidade oral somente poucas, sozinhas ou em combinação, são responsáveis 

pela destruição do tecido que ocorre na doença periodontal. São claras as diferenças entre 

os tipos de bactérias presentes em sulco gengival normal e em bolsas periodontais50. 

As bactérias associadas com a saúde gengival aparecem em um número 

relativamente baixo (102 – 103 microrganismos) e são na sua maioria estreptococos gram-

positivos, com aproximadamente 15% de bastonetes gram-negativos. A gengivite está 

associada a um aumento da população microbiana (104 – 106 microrganismos) e a um 

aumento da porcentagem de organismos gram-positivos. Já, na periodontite há um aumento 

na população microbiana total (106 – 109 microrganismos) e uma forte associação com a 

causa da doença por Porphyromonas gingivalis, Bacteróides Forsythus, Actinobacillus 

acinomycetemcomitans e Treponema denticola54.  

Esses últimos periodontopatógenos citados possuem numerosos fatores que lhes 

permitem danificar diretamente ou indiretamente o periodonto, através de uma resposta 

patológica do hospedeiro. A agressão se dá através da invasão desses microrganismos nos 

tecidos periodontais, produção de endotoxinas (LPS), enzimas e, indiretamente, evasão das 

defesas do organismo. Essas endotoxinas podem penetrar na circulação sanguínea, levando 



a várias conseqüências3. Como os tecidos de sustentação do periodonto são bem 

vascularizados, ocorre a invasão de microrganismos, como o patógeno periodontal 

Porphyromonas gingivalis, que pode prontamente entrar na corrente sanguínea através do 

sistema de vascularização do periodonto23. 

O conceito atual de etiologia multifatorial das doenças periodontais inclui o 

hospedeiro como componente fundamental, onde um desequilíbrio entre a agressão 

microbiana e a resposta do hospedeiro, levariam ao aparecimento dos sinais clínicos de 

inflamação dos tecidos periodontais. Em condições de saúde, a relação entre  microbiota e 

hospedeiro é equilibrada. Assim, a resposta do hospedeiro à infecção é um importante fator 

a ser considerado determinando a extensão e severidade da doença periodontal. Alguns 

fatores sistêmicos podem ocasionar efeitos nos mecanismos imuno-inflamatórios 

modificando o curso da doença periodontal39,48. 

Fatores sistêmicos associados à doença periodontal como fumo, diabetes 

mellitus, assim como outros fatores que incluem osteopenia e osteoporose, estresse, fatores 

inerentes à dieta e predisposição genética, podem levar a mudanças no processo da doença. 

Esses fatores podem modificar a resposta do hospedeiro à infecção periodontal, alterando 

sua susceptibilidade por microrganismos periodontais31. 

Além disso, trabalhos2,32 indicam que alguns fatores inerentes ao indivíduo 

como sexo, raça, características genéticas, idade e ainda outros, por eles adquiridos, como 

tabagismo, uso de medicações, estresse, doenças endócrinas, condições sistêmicas em 

geral, habilidade para higiene bucal são associados ao tipo e susceptibilidade da doença 

periodontal e à especificidade da microbiota subgengival, constituindo-se fatores de riscos 

adicionais para essas doenças. 

A progressão das doenças periodontais apresenta-se de forma muito variada, 

podendo ter períodos de atividade de várias intensidades seguidos por intervalos de 

estagnação ou remissão, sendo esta evolução influenciada pelas células de defesa e pelos 

tipos microbianos agressores envolvidos. Assim, a doença causa a destruição dos tecidos 

em surtos aleatórios e em sítios específicos, podendo levar à perda do elemento se não 

controlada55. 

A doença periodontal é a doença crônica mais prevalente que afeta a dentição 

humana. De acordo com o levantamento epidemiológico realizado pelo Projeto SB Brasil 



em 2003, a doença periodontal crônica afeta 5 a 30% da população adulta de 25 a 75 anos 

de idade. Quanto à doença periodontal severa, a percentagem de pessoas com bolsas 

periodontais maiores que 4mm foi de 1,3%, 9,9% e 6,3% nas faixas etárias de 15 a 19, 35 a 

44 e 65 a 74 anos de idade respectivamente12. 

Em face dos avanços no campo da epidemiologia e mudanças dos enfoques 

conceituais e metodológicos, associados, à evolução dos conhecimentos voltados para a 

etiologia e progressão das doenças periodontais, a maneira de classificar esse grupo de 

doenças tem sofrido várias mudanças durante as últimas décadas. De acordo com Cohen e 

Slavkin15, as doenças periodontais podem ser classificadas de forma clara e objetiva em 

duas categorias principais. As doenças gengivais que atingem os tecidos de proteção 

dentários, e as doenças que envolvem as estruturas de suporte, bem como o periodonto de 

proteção, podendo ser genericamente denominadas de periodontites.  

Em 1999 uma nova classificação para as doenças periodontais foi proposta 

durante um Workshop Internacional e trouxe uma série de inovações para as classificações 

previamente utilizadas, principalmente a adição de uma nova divisão na classificação das 

doenças gengivais, diferenciando-as em lesões induzidas ou não pelo biofilme dentário. Por 

sua vez as condições e doenças periodontais podem ser agrupadas em periodontite crônica, 

periodontite agressiva, periodontite como manifestação de doenças sistêmicas, doenças 

periodontais necrosantes, abcessos do periodonto, periodontite associada com lesão 

endodôntica e desenvolvimento ou deformidades e condições adquiridas2. 

De particular interesse ao presente estudo, a classificação proposta em 1999 

modificou alguns aspectos inerentes a periodontite crônica sendo suas principais 

características definidas como a mais prevalente em adultos, mas pode ocorrer em crianças 

e adolescentes. A quantidade de perda óssea é compatível com a quantidade de fatores 

locais, cálculo subgengival é um achado comum, associação com um padrão microbiano 

variado, progressão lenta a moderada, mas pode ter períodos de progressão rápida, pode ser 

associada a fatores predisponentes locais e também pode ser associada a doenças sistêmicas 

como diabetes e a infecção por HIV1. 

Além disso, outra particularidade nessa classificação é a adoção do critério 

extensão e severidade como parâmetro para a definição do grau da doença. Dessa forma, a 

periodontite pode ser de extensão localizada quando compreende até 30% de sítios 



envolvidos ou generalizada quando atinge acima de 30% dos sítios da boca. A amplitude 

das seqüelas também é medida através da perda de inserção clínica e categorizada como: 

severidade leve de 1 a 2mm de perda de inserção, moderada 3 ou 4mm, ou severa quando a 

perda de inserção é maior ou igual a 5mm3. 

 

 

 

2.2 PROTEÍNA C-REATIVA: ASPECTOS RELEVANTES 
   

A inflamação constitui um processo inespecífico de defesa do organismo em 

resposta a diversos tipos de agressões (química, física ou biológica), e tem como objetivos 

promover o restabelecimento das condições de integridade tecidual, isolar e destruir o 

organismo agressor, além de  ativar o processo de reparação necessário para o retorno do 

organismo às funções normais10. Diante da fase aguda da inflamação, uma série complexa 

de reações é observada, incluindo alterações  vasculares, humorais, neurológicas e também 

celulares11.  

A síndrome da resposta aguda da inflamação, correspondente sistêmico da 

inflamação, é definida pelas alterações metabólicas, neuro-humorais e imunológicas, 

decorrentes da ativação de macrófagos e aumento da produção de citocinas (incluindo a IL-

1β, a IL-6 e o TNF-α) e outros mediadores66. Essas substâncias, especialmente a 

interleucina 6 (IL-6), vão estimular os hepatócitos a produzir RNAm e, conseqüentemente, 

codificar a produção, ocorrendo o aumento dos níveis séricos das proteínas de fase aguda78. 

As principais proteínas de fase aguda da inflamação de comportamento positivo 

incluem a proteína C-reativa, o amilóide sérico a, o fibrinogênio, a ferritina, a haptoglobina, 

a ceruloplasmina e a α1-antitripsina. Essas proteínas aumentam de forma proporcional à 

intensidade da agressão e da destruição tecidual. Existem também as denominadas 

proteínas de comportamento negativo, que apresentam seus valores decrescidos a medida 

em que as proteínas positivas aumentam. A albumina e a transferrina são exemplos de 

proteínas reativas negativas25. 

Sendo assim, um marcador da atividade inflamatória é o aumento na circulação 

das proteínas de fase aguda positiva, dentre as citadas a mais estudada tem sido a proteína 



C-reativa devido à sua capacidade de elevação e dependência com o estímulo 

inflamatório9,60. A PCR é uma das proteínas de fase aguda mais sensíveis, cuja 

concentração aumenta significativamente durante uma inflamação aguda13. 

Há relatos de que a PCR foi identificada em um tipo de caranguejo em forma de 

ferradura, um artrópode de aproximadamente 500 milhões de anos. Sabe-se que é 

encontrada também na maioria das espécies de vertebrados. No entanto, cientificamente foi 

descoberta em 1930 e começou a ser estudada por Tillet e Francis do Instituto Rockefeller, 

que a descobriram como um fator capaz de aglutinar pneumococos, ligando-se ao 

polissacarídeo C dessa bactéria. Esse fator estava presente no sangue de pacientes na fase 

aguda da infecção e desaparecia após recuperação clínica4. 

Desde a sua descoberta vem sendo utilizada na avaliação de pacientes com 

quadros inflamatórios de qualquer natureza, fazendo parte da resposta não-específica da 

fase aguda da inflamação77. A produção aumentada dessa proteína no organismo pode ser 

relacionada à existência de processos inflamatórios, infecções, danos teciduais e também 

em casos de neoplasias malignas61. 

A PCR faz parte da resposta imunológica inata e desempenha diversas funções 

como opsonizar partículas estranhas, ativar a via clássica do sistema complemento e se ligar 

à cromatina de células necróticas. Ainda possui a capacidade de potencializar a produção de 

interleucinas como a IL-2, a IL-1β, o TNF-α e a interleucina-6 (IL-6) por macrófagos 

periféricos e monócitos sanguíneos27. A PCR conhecida por ser um mediador 

antiinflamatório está envolvida na função microbicida e fagocítica, e ainda bloqueia a 

atividade da IL-167. 

A utilização clínica da PCR se justifica por ajudar a avaliar a presença, a 

extensão e a atividade do processo inflamatório, bem como para monitorar a evolução e a 

resposta terapêutica. É considerada como um sensível e precoce marcador da atividade 

inflamatória, pois apresenta marcada elevação da sua concentração plasmática em resposta 

a diversos estímulos inflamatórios e infecciosos22.  

Os níveis normais de proteína C-reativa variam de população para população, 

encontrando-se uma variação em média, entre 0,25 e 0,50 mg/dL, sendo que os valores de 

referência adotados variam de 0 a 1.0 mg/dL, utilizando-se em geral 0,50 mg/dL59. Na 

vigência de processos inflamatórios esses valores podem aumentar de 100 a 1.000 vezes16. 



Já, segundo Macy e colaboradores44 o valor da concentração da PCR pode variar cerca de 

20 a 2.000 vezes em relação aos níveis basais, de 24 a 48 horas após o estímulo. 

A PCR começa a ser secretada cerca de 6h após o estímulo inflamatório. A 

partir daí as concentrações duplicam a cada 8h, e atingem o pico por volta das 48h. Após a 

suspensão ou cessação do estímulo, os níveis da PCR diminuem rapidamente, apresentando 

uma meia-vida curta (entre 8 a 12 horas). Enquanto persistir a inflamação, elevadas 

concentrações de PCR serão encontradas no organismo. Na ausência de estímulo crônico, 

normaliza-se em 3 a 4 dias. No entanto, em estados inflamatórios crônicos, as 

concentrações de  PCR podem permanecer altas indefinidamente73. 

Poucas drogas reduzem os valores plasmáticos da PCR a não ser que estejam 

interferindo na patologia que provocou o estímulo gerador. Lesões no fígado ocasionando 

insuficiência hepática impedem a produção da PCR29. 

Com relação à estrutura orgânica, a PCR pertence à família das pentraxinas, 

assim chamada por formar um pentâmero cíclico composto por 5 subunidades idênticas 

não-glicosiladas e ligada de forma não-covalente, formando uma estrutura discóide muito 

estável apresentando peso molecular aproximado de 115 Kda a 140Kda4. 

As primeiras determinações de PCR eram realizadas por soroaglutinação em 

partículas de látex em lâmina, sendo o resultado expresso semiquantitativamente, 

ocasionando uma interpretação subjetiva. Posteriormente, sugiram novas técnicas, sendo 

que em geral o teste utilizando turbidimetria e nefelometria são os mais empregados para 

análise quantitativa, apresentando o resultado em mg/dL. A partir do desenvolvimento de 

novos ensaios laboratoriais, a dosagem de PCR vem sendo feita através da técnica de 

imunonefelometria que apresenta maior sensibilidade e é conhecida como ultra-sensível 

permitindo por sua vez, quantificar baixas concentrações de PCR no sangue66. Essa técnica 

oferece possibilidade de diferenciar pacientes com discretas alterações nos níveis séricos de 

PCR, mas que são significativas para a estratificação do risco cardiovascular19. 

Nos métodos de análise rotineiros, o limite de detecção da PCR é de 0,4 a 0,5 

mg/dL, enquanto que se empregando os métodos ultra-sensíveis é possível detectar níveis 

de PCR a partir de 0,09 mg/dL. Na avaliação de risco de doença cardiovascular, valores de 

PCR inferiores a 0,3 mg/dL são considerados de baixo risco, enquanto que níveis elevados 

se associam a maior risco cardiovascular61. 



 

2.3 DOENÇA PERIODONTAL E PCR 

As doenças periodontais são consideradas, portanto, o resultado da destruição 

dos tecidos periodontais pela ação de periodontopatógenos específicos, sendo que a 

presença de lipopolissacarídeos e exotoxinas produzidas por estes microrganismos, ativam 

os mecanismos imuno-inflamatórios desencadeando uma resposta inflamatória. A 

inflamação leva então à produção local de citocinas e mediadores biológicos, que  causam 

tanto a destruição dos microrganismos, quanto do tecido sadio26. 

Além disso, o epitélio juncional dentário é um tecido que não possui a barreira 

de permeabilidade superficial, constituindo uma via pela qual toxinas, antígenos e enzimas 

derivados de biofilme bacteriano, podem penetrar e atingir o tecido conjuntivo subepitelial. 

Isto inicia um ciclo inflamatório e de injúrias teciduais, que facilitam a entrada de irritantes 

pelo sulco gengival e exacerbam os danos47. 

Os periodontopatógenos promovem a destruição do ligamento periodontal, 

tecido conjuntivo e osso alveolar, uma vez que ativam células do hospedeiro, enzimas e 

outras moléculas destruidoras dos tecidos periodontais. Estas atividades são guiadas e 

reguladas pelos mediadores da inflamação. Os principais mediadores envolvidos nesse 

processo são a interleucina 1 (IL-1), fator de necrose tumoral α  (TNF-α) e as 

prostaglandinas28,46. 

O processo pelo qual ocorre o desenvolvimento da doença periodontal é 

complexo, sendo que uma das interações-chave ocorre quando uma variedade de fatores, 

principalmente os antígenos bacterianos, estimula os monócitos e outras células a 

produzirem interleucina 1. A IL-1 é uma citocina pró-inflamatória já que ajuda a comandar 

alguns eventos subseqüentes que ocorrem no mecanismo inflamatório. Entre outras 

funções, a IL-1 inicia a série de eventos que estimulam os fibroblastos a produzirem 

colagenase e os osteoblastos a se diferenciarem em osteoclastos, ambos os processos estão 

envolvidos com a destruição dos tecidos periodontais.  Assim, a IL-1 é considerada um dos 

mais potentes mediadores da reabsorção óssea24,72. 

A IL-1 ativa muitos outros processos importantes, incluindo a formação 

aumentada de IL-8 e o fator de necrose tumoral α , a produção aumentada de moléculas de 



adesão, a migração aumentada e a ativação de leucócitos polimorfonucleares (PMNs), a 

produção elevada de prostaglandinas, aumento de colágeno e ativação de reabsorção 

óssea26.  

Ainda que potencialmente todas as células bucais possam produzir citocinas, na 

fase inicial da invasão bacteriana, elas são provenientes da migração de monócitos, 

macrófagos e linfócitos, embora na gengiva sadia predominem os polimorfonucleares. 

Assim, surge o fator de necrose tumoral (TNF- α) com concentração muito baixa, que reduz 

as células competentes à produção das interleucinas 1,6 e 8. Em síntese, a IL-1 em conjunto 

com o TNF- α devem ser os desencadeadores de reações inflamatórias que podem conduzir 

à reabsorção e destruição óssea na doença periodontal45. 

Esses mediadores inflamatórios, principalmente a IL-1, IL-6 e o TNF-α  

liberados na periodontite apresentam a capacidade de estimular as células hepáticas a 

produzirem proteína C-reativa. Dessa forma, é esperado que na vigência da doença 

periodontal níveis séricos mais elevados de PCR sejam encontrados59,61. 

De acordo com Beck e colaboradores6 a periodontite elícita uma alteração 

vascular suficiente para desencadear uma moderada resposta na fase aguda com o aumento 

dos níveis de proteína C-reativa. Os autores complementam que outros estímulos também 

podem desencadear o aumento da PCR, como outras infecções, condições inflamatórias e 

trauma, mas os efeitos potenciais dessas outras possíveis causas não parecem negar os 

efeitos da periodontite no aumento dos níveis dessa proteína. 

Assim, alguns estudos demonstram um aumento estatisticamente significativo 

dos níveis séricos de proteína C-reativa em pacientes com periodontite, quando comparados 

com pacientes sem doença periodontal27,41. No entanto, Noack e colaboradores54, 

constataram que o aumento nos níveis de PCR, nos pacientes com doença periodontal, 

depende da severidade da doença e que essa elevação de PCR estava associada com a 

presença de bactérias periodontopatogênicas. Ainda de acordo Matilla e colaboradores45, 

observaram que os níveis dessa proteína parecem elevar apenas em alguns indivíduos com 

periodontite. 

De acordo com D’aiuto e colaboradores21 pacientes com periodontite severa 

apresentam um nível sérico elevado de mediadores e marcadores inflamatórios como a 



proteína C-reativa (PCR), fibrinogênio, interleucina 1 e 6 (IL-1 e IL-6) e moderada 

leucocitose quando comparados com indivíduos não afetados pela doença. 

Na presença de doença periodontal recorrente, as bacteremias transitórias e as 

endotoxemias são características, bem como as respostas exacerbadas do sistema de 

defesa37. Isso ocorre porque a lesão periodontal está ulcerada e a área da bolsa cobre uma 

superfície de aproximadamente 50cm2 a 75cm2. Pode-se observar nesse casos a elevação 

dos níveis séricos de TNF- α, IL-6 e proteína C-reativa54. 

Loos e colaboradores42 investigaram os níveis de alguns indicadores 

inflamatórios em pacientes com doença periodontal. Cento e sete (107) pacientes com 

doença periodontal (sendo que 53 pacientes apresentavam a forma localizada e 54, à 

generalizada) e 43 pacientes saudáveis (grupo controle), todos sem qualquer outra alteração 

médica, dos quais foram retiradas amostras periféricas de sangue. Os pacientes com doença 

periodontal apresentaram um maior nível de proteína C-reativa, de IL-6 e leucócitos no 

plasma do que os casos controle.  Os autores concluíram que estes fatores inflamatórios 

elevados podem aumentar a atividade inflamatória em lesões arterioscleróticas, 

potencialmente aumentando o risco para acidentes cardíacos e cerebrovasculares. 

Ao investigar a associação entre doença periodontal e os níveis da PCR em 

pacientes edentados e pacientes com periodontite, Slade e colaboradores70 concluíram que a 

presença ou o número de sítios com bolsas periodontais não influenciaria nos valores da 

proteína C-reativa, pois constataram que tanto indivíduos edentados quanto os portadores 

de periodontite possuíam os mesmos níveis dessa proteína, quando se analisavam 

indivíduos da mesma idade. Com isso, eles sugerem que talvez estes pacientes, com altos 

níveis de proteína C-reativa, tenham na verdade uma tendência genética a uma 

hiperatividade inflamatória. A doença periodontal funcionaria como um fator predisponente 

para tal aumento, em pacientes com outros fatores de risco como fumo e diabetes9. 

Dessa forma, alguns estudos27,41,53,59 parecem sugerir que na presença da doença 

periodontal um aumento dos níveis séricos de proteína C-reativa pode ser observado, 

devido provavelmente à ocorrência de bacteremia, ao envolvimento de mediadores 

inflamatórios e possivelmente, de fatores imunológicos. No entanto, ainda é necessário que 

estudos bem delimitados e desenhados sejam realizados a fim de observar se realmente essa 

elevação é atribuída a doença periodontal, quando outros fatores e condições que podem 



predispor uma modificação nesses níveis são afastados. Assim, também surge a 

necessidade de conhecer os níveis séricos de PCR em pessoas que estão isentas de doença 

periodontal de forma mais uma vez a esclarecer se a doença periodontal constitui fator de 

risco para o aumento da proteína C-reativa e dessa forma, predizer a relação da doença 

periodontal com as doenças cardiovasculares. 

  

 

2.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE A PCR E A DOENÇA CARDIOVASCULAR 
 

O interesse no estudo cientifico da proteína C-reativa tem crescido nos últimos 

anos, uma vez que pequenos aumentos em sua produção estão associados a um aumento no 

risco de desenvolvimento ou agravamento da doença cardiovascular. Apesar de não ser um 

marcador específico para detecção de doenças cardiovasculares, a dosagem de proteína C-

reativa pelo método ultra-sensível (PCR-US) pode ser utilizada como medida adicional, 

além dos fatores de risco clássicos, para se estimar o risco de desenvolver doenças 

cardíacas34. 

Com a recente descoberta de componentes inflamatórios envolvidos na 

patogênese da aterosclerose, a PCR foi proposta como indicador de risco para doença 

cardiovascular. Estudos prospectivos vêm indicando uma forte associação entre os níveis de 

PCR e eventos cardiovasculares posteriores observados em pacientes saudáveis e com 

aterosclerose pré-existente20. 

A aterosclerose deixou de ser entendida pela comunidade médica cientifica 

como um modelo crônico-degenerativo e, exclusivo de pacientes de idade avançada, e 

passou a ser reconhecida como um modelo de doença inflamatória crônica subclínica, 

presente já na infância e que avança de forma generalizada, mas com alguns sítios de 

predileção, durante toda a vida, até que por comprometimento extenso dos vasos ou por 

complicação aterotrombótica, determina a apresentação clínica de uma doença 

cardiovascular66.  

Assim a aterosclerose pode ser compreendida como uma doença inflamatória 

crônica que evolui com formação de placas no interior das artérias, caracterizando-se pela 

formação de ateroma na íntima das artérias de grande e médio calibre. A aterosclerose 



severa provoca a redução do lúmen arterial, bem como predispõe à trombose e a eventos 

obstrutivos e isquêmicos. A progressão dessa condição pode desencadear eventos 

repentinos como infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral57. 

Como já citado a aterosclerose constitui uma doença crônica progressiva que 

afeta os vasos sanguíneos. O ateroma formado é constituído por um grande número de 

placas focais unidas apresentando um núcleo ou centro necrótico contendo células lisadas, 

cristais de colesterol, células carreadores de lipídios e proteínas plasmáticas de superfície 

como fibrinogênio e fibrina, podendo conter ainda células musculares lisas hipertróficas, 

macrofágos e linfócitos T, bem como microrganismos. A presença do ateroma deixa o 

paciente com maior predisposição à trombose, já que nessa área ocorre um aumento da 

agregação plaquetária e formação de trombos5. 

O principal aspecto causal da aterogênese é a injúria ou disfunção endotelial 

local que pode ser causada por uma grande variedade de fatores de risco para eventos 

cardiovasculares, incluindo agentes infecciosos, como patógenos gram-negativos e seus 

produtos3. A disfunção endotelial corresponde à alteração da vasodilatação dependente do 

endotélio e às anormalidades nas interações entre as células endoteliais e células 

sangüíneas, gerando inflamação localizada e posteriormente lesões vasculares e trombose. 

A disfunção endotelial tem sido reconhecida como alteração precoce no processo 

aterosclerótico, estando presente em todos os estágios subseqüentes de sua evolução11.  

Na disfunção endotelial ocorre a presença subendotelial de macrófagos e de 

moléculas estimuladoras da transcrição de genes implicados na produção de substâncias 

pro-inflamatórias, produzindo potentes citocinas nas paredes arteriais. Entre elas está a 

interleucina 1-β (IL- Iβ) e o fator de necrose tumoral α (TNF-α), que amplificam os 

fenômenos inflamatórios locais, ativando outras células, como linfócitos T que participam 

da cascata inflamatória juntamente com outras interleucinas como a IL-6. O efeito conjunto 

da resposta imune local aliado à manifestação de efeitos a distancia, como a produção de 

proteínas da fase aguda, principalmente a PCR, associada a presença indutora do TNF-α, 

da IL-6 e da IL-1β culmina com a produção de um círculo de lesão inflamatória 

persistente69. 

Dessa forma, uma resposta inflamatória é evidenciada na aterosclerose e parece  

existir em decorrência a diversos fatores genéticos e ambientais de risco. O processo 



inflamatório está intimamente implicado na gênese, na progressão e na ruptura da placa 

aterosclerótica64,66. 

Dentre os marcadores inflamatórios circulantes, a proteína C-reativa (PCR) é a 

mais estudada, níveis elevados são vistos em pacientes com síndromes coronarianas 

agudas, como na angina instável e infarto do miocárdio, e estão associados com mais altas 

taxas de eventos futuros62. Por sua vez, a interleucina-6 (IL-6), o estimulante para a 

produção de PCR no fígado, também está elevada em pacientes com síndromes 

coronarianas agudas e associada com pior prognóstico, reforçando a importância da 

inflamação nessas síndromes50,79. 

A dosagem da PCR por método ultra-sensível pode contribuir tanto para a 

identificação de indivíduos assintomáticos com risco de doença cardiovascular por 

aterosclerose, como para o acompanhamento de pacientes que já tenham alguma forma de 

doença cardiovascular62. 

Assim, existem evidências que a doença cardiovascular se desenvolve devido a 

lesões ateroscleróticas, que apresenta como característica principal uma resposta 

inflamatória subclínica, por sua vez refletida no aumento dos níveis de PCR, podendo 

auxiliar o prognóstico de eventos coronarianos. Quando a dosagem da PCR é utilizada para 

avaliar o risco de doença cardiovascular o valor de referência é inferior a 0,3 mg/dL. Para 

sua dosagem são necessárias metodologias de alta sensibilidade (limite de detecção inferior 

a 0,1 mg/dl)21,63, sendo utilizada para essa finalidade a dosagem de PCR-US (proteína C-

reativa ultra-sensível). 

De acordo com Pearson e colaboradores59 e D’Aiuto e colaboradores21, a PCR é 

utilizada clinicamente para predizer o risco de doenças cardiovasculares, utilizada 

juntamente com outras medidas já bem conhecidas consideradas fatores de risco como 

fumo, obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes, idade avançada e sexo. Baseado na 

publicação da American Heart Association e do Center for Disease Control em 2003 as 

concentrações plasmáticas de PCR-US obtidas abaixo de 0,1 mg/dL são consideradas de 

baixo risco cardiovascular, enquanto concentrações variando entre 0,1-0,3 mg/dL são 

consideradas de médio risco. Já, concentrações maiores que 0,3 mg/dL estão associadas ao 

maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assim a concentração de 0,3 



mg/dl é considerada o ponto de corte para definir indivíduos de alto risco cardiovascular de 

acordo com seu status inflamatório. 

Pesquisas realizadas vêm sugerindo que as complicações e até mesmo o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares podem ser ocasionadas por quadros 

infecciosos juntamente com a instalação de um processo inflamatório. Assim, tenta-se 

avaliar o papel patogênico de certos microrganismos, incluindo os da microbiota oral, na 

etiologia das doenças cardiovasculares. As infecções orais, especialmente as periodontais 

estão incluídas dentre essas infecções56. 

 2.5 RELAÇÃO ENTRE DOENÇA CARDIOVASCULAR E 

PERIODONTAL 
 

A associação entre a doença periodontal e certas condições sistêmicas têm 

recentemente recebido bastante atenção por parte dos profissionais da área da saúde, devido 

à possibilidade da doença periodontal poder atuar como um dos diversos fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares42,74. 

A literatura médica aponta variados fatores de riscos para o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares56. Alguns fatores citados como clássicos para essas 

complicações incluem a hipertensão, o fumo, a dislipidemia, o diabetes mellitus e a 

obesidade.  Além disso, estima-se que praticamente metade de todos os pacientes com 

complicações cardiovasculares apresenta algum fator de risco estabelecido. A doença 

periodontal também vem sendo sugerida como um dos diversos fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois a inflamação e a infecção constituem 

condições fundamentais da periodontite3.  

As evidências biológicas para uma possível existência da associação entre as 

doenças periodontal e cardiovascular ainda não são bem conhecidas. Segundo D’aiuto e 

colaboradores21, duas hipóteses têm sido propostas: uma focada na carga de infecção 

crônica que a periodontite pode representar para o organismo, constituindo uma via de 

acesso de microrganismos e endotoxinas; e a segunda hipótese baseia-se na estimulação da 

liberação de mediadores inflamatórios pela doença periodontal, os quais mantém-se em 

níveis elevados no organismo, originando a aterosclerose. 



De acordo com Kornman e colaboradores39 as hipóteses levantadas para tentar 

explicar a relação entre a doença periodontal e a cardiovascular incluem 1) o envolvimento 

direto de bactérias periodontais no ateroma/processo trombótico, 2) os efeitos indiretos ou 

mediados pelo hospedeiro acionados pela doença periodontal e cardiovascular, 3) a 

predisposição genética dos mecanismos que influenciam ambas as doenças e 4) e os fatores 

de riscos comuns as doenças. A avaliação de cada um desses potenciais mecanismos pode 

ser crítica para determinar o tratamento e o controle da periodontite como fator potencial 

para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Assim, as infecções periodontais podem diretamente contribuir para a 

patogênese da aterosclerose e eventos tromboembólicos por promover repetidas mudanças 

vasculares sistêmicas, resultantes da presença de endotoxinas como os lipopolissacarídeos 

(LPS) e dos próprios microrganismos, bem como através das citocinas inflamatórias. A 

periodontite pode promover uma alteração vascular suficiente para desencadear uma 

moderada resposta inflamatória6,43. Assim, os lipopolissacarídeos (LPS) que passam para a 

corrente sanguínea , ao lado da liberação de  mediadores inflamatórios, como o fator de 

necrose tumoral e interleucinas, podem induzir a secreção de proteínas da fase aguda como 

a proteína C-reativa. Essas proteínas podem formar depósitos nos vasos sanguíneos, com 

conseqüente ativação de fagócitos e liberação de óxido nítrico, contribuindo para a 

formação de ateromas17. 

Os microrganismos constituintes da doença periodontal liberam endotoxinas 

(LPS), que caindo na circulação sanguínea podem diretamente injuriar células endoteliais, 

promover a adesão de monócitos ao endotélio e causar disfunção endotelial geral. Todos 

esses efeitos podem ter um significativo papel na iniciação e desenvolvimento da 

aterosclerose e subseqüente isquemia do miocárdio. É conhecido que a injúria endotelial 

local é um dos principais aspectos da aterogênese. Assim, presume-se que um dos 

caminhos nos quais os patógenos periodontais podem contribuir para o desenvolvimento de 

ateromas é pela aderência e invasão das células endoteliais3. 

Alguns estudos experimentais, mostraram que bacteremia gram-negativa pode 

induzir a infiltração de células inflamatórias na parede dos grandes vasos, proliferação da 

musculatura lisa vascular, degeneração de gordura e coagulação intravascular. A 

similaridade entre tais processos patogênicos tem conduzido para a hipótese de que, além 



dos fatores de risco já conhecidos, como genético e influências da dieta, as infecções 

periodontais podem contribuir para aumentar o risco de aterosclerose e doenças 

cardiovasculares36,52. 

A presença de bactérias periodontais expõe o hospedeiro a uma variedade de 

eventos nocivos que podem predispor ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, já 

que as endotoxinas afetam a integridade endotelial, alteram o metabolismo das proteínas 

plasmáticas, da coagulação sanguínea e da função plaquetária56.  

Quando a integralidade epitelial da bolsa periodontal é desfeita, estreptococos 

orais podem penetrar nos tecidos e cair na circulação sanguínea e provocar danos a outros 

tecidos. O Streptococcus sanguis é um exemplo de um componente comum do biofilme 

periodontopatogênico que uma vez caindo na corrente sanguínea  pode funcionar como um 

gatilho trombogênico promovendo a formação de trombos que resultam em doenças 

cardiovasculares33. Além disso outra bactéria fortemente associada com a periodontite, o 

Porphyromonas gingivalis também tem mostrado induzir a agregação plaquetária humana 

in vitro. Outros estudos experimentais in vitro da interação entre patógenos periodontais 

com células cultivadas da parede vascular, mostram que o P. gingivalis pode invadir 

ativamente células endoteliais3.  

Segundo Garcia e colaboradores29 ambas as bactérias citadas anteriormente 

expressam uma ação antigênica semelhante que está relacionada ao mecanismo de 

agregação plaquetária. E, recentemente, vários microrganismos vêm sendo identificados em 

placas ateromatosas como o herpes vírus, Chlamydia pneumoniae e citomegalovírus, bem 

como existem relatos da presença de bactérias periodontais em ateromas14. 

De acordo com Beck e colaboradores7 o processo infeccioso também serve 

como um estímulo inflamatório que contribui para a patogênese da aterogênese e também 

de eventos agudos cardiovasculares por provocar principalmente a desestabilização da 

placa aterotrombótica das paredes dos vasos. O processo inflamatório interfere na 

vascularização direta ou indiretamente através da modulação da homeostase ou da ativação 

hepática de uma resposta inflamatória aguda, que  leva a produção e aumento dos níveis de 

proteína C-reativa circulante.  

Muitos estudos3,6,8,9,30,77 vêm apontando que infecções orais crônicas como a 

periodontite podem contribuir como gatilho para respostas inflamatórias sistêmicas. O 



potencial papel das doenças periodontais como possível fonte de inflamação e infecção 

crônica, é suportado pela presença no organismo de níveis elevados de proteína C-reativa e 

interleucina-6 (IL-6)18.  

Outra hipótese sugerida para o mecanismo de associação entre essas duas 

patologias baseia-se na existência de diferenças marcantes na resposta do hospedeiro à 

agressão bacteriana. Essas divergências têm sido atribuídas às diferenças individuais na 

função das células-T e na capacidade secretória dos monócitos. Assim, alguns indivíduos 

podem responder a uma agressão microbiana com uma resposta inflamatória hiperreativa 

anormal, refletindo na liberação exacerbada de mediadores pró-inflamatórios. Os 

monócitos sanguíneos periféricos desses indivíduos chegam a secretar de 3 a 10 vezes mais 

mediadores inflamatórios em resposta ao lipopolissacarídeo bacteriano que os indivíduos 

com fenótipo inflamatório normal. Tal variação na resposta inflamatória desses indivíduos 

pode ser uma conseqüência direta dos genes que regulam a resposta das células-T, ou então 

a microbiota do hospedeiro que pode disparar ou modular a resposta inflamatória5. 

Através das semelhanças entre a doença periodontal e a cardiovascular, foi 

proposta a hipótese de que na história natural de ambas as doenças uma resposta 

hiperinflamatória pode ser observada. Beck e Offenbacher8 mencionam que, 1) os 

monócitos e citocinas resultantes da resposta hiperinflamatória têm um papel crucial na 

iniciação e propagação tanto da aterosclerose quanto da periodontite; 2) o fenótipo 

hiperinflamatório parece estar sob influência tanto genética quanto ambiental; 3) a doença 

periodontal provoca uma agressão vascular crônica pelo lipopolissacarídeo bacteriano e 

citocinas inflamatórias, assim a periodontite pode contribuir diretamente para a patogênese 

da aterosclerose por produzir fonte microbiana de agressão vascular sistêmica persistente 

através de lipopolissacarídeos e citocinas inflamatórias. Dessa forma, alguns 

estudos5,7,17,21,24,35 parecem sugerir que a doença periodontal constitui um fator de risco 

significativo para as doenças cardiovasculares, estando relacionadas pela presença de 

bacteremia, de mediadores inflamatórios e possivelmente, de fatores imunológicos. No 

entanto, ainda é necessário que outros estudos sejam realizados a fim de constatar a 

existência dessa relação. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 

 
O presente estudo teve como proposição comparar os níveis séricos da proteína 

C-reativa ultra-sensível (PCR-US) entre pacientes com periodontite crônica severa 

generalizada e sem periodontite. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4 METODOLOGIA 
 
4.1  DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

A presente pesquisa trata-se de um estudo secional com a finalidade de conhecer 

quais são os níveis de proteína C-reativa em pacientes com e sem doença periodontal.  Os 

participantes selecionados foram selecionados em relação à idade e ao sexo, com o objetivo 

de tornar mais próximo possível, variáveis externas que possam interferir sobre os níveis da 

PCR. 

Um estudo seccional compreende uma estratégia de estudo epidemiológico que 

se caracteriza pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos 

em uma única oportunidade. De um modo geral, a aplicação mais comum de um estudo 

seccional está ligada à necessidade de conhecer de que maneira uma ou mais 

características, tanto individuais ou coletivas, se distribuem em uma determinada 

população. O presente estudo também pode ser considerado um estudo soroepidemiológico 

por determinar o conhecimento de marcadores biológicos presente no sangue dos 

indivíduos49. 

O estudo realizado segue a seguinte tipologia nos desenhos de investigação em 

epidemiologia65: 

 

Quadro1: Apresentação do desenho do estudo. Natal, RN. 2007. 

Tipo Operativo Posição do investigador Referência temporal 

Individuado Observacional 
Seccional  

Transversal 

 



O presente estudo foi considerado individuado por apresentar como unidades de 

observação e análise pacientes com e sem doença periodontal, sendo portanto um estudo de  

indivíduos enquanto membros de agregados humanos. 

Quanto à posição do investigador o estudo é considerado observacional, já que 

nenhum tipo de intervenção clínica foi realizado em ambos os grupos. 

Ao analisar a referência temporal do estudo que compreende a época da coleta 

de dados, o mesmo pode ser denominado de seccional ou transversal. No entanto, o termo 

seccional parece ser o mais adequado porque é considerado mais abrangente, já que como à 

coleta dos dados deve ser realizada em uma única oportunidade, podemos também realizá-

la em diferentes momentos, sendo o estudo considerado transversal ou oblíquo com relação 

à coleta de dados e perpendicular e instantâneo com relação à análise dos dados. 

 

 

4.2  LOCAL DO ESTUDO 
 

A pesquisa foi realizada na Clínica de Periodontia do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de Novembro de 

2005 a Dezembro de 2006. Os participantes foram selecionados na triagem da disciplina de 

Periodontia e também na unidade da Clínica Integrada da mesma instituição, de acordo com 

os critérios de inclusão adotados para o respectivo estudo. 

 

 

4.3  INSTRUMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

O material utilizado na pesquisa encontra-se abaixo relacionado: 

1 5 espelhos bucais planos nº 5; 

2 5 sondas periodontais manuais Goldman/Fox Williams da marca 

Trinity®; 

3 5 pinças clínicas; 

4 5 caixas metálicas para instrumental; 



5 Equipamento de proteção individual (óculos, máscara, luvas e 

avental);  

6 Escova para limpeza do material; 

7 Detergente; 

8 Toalha de papel; 

9 Estufa; 

10 Álcool a 70%; 

11 Gaze; 

12 Algodão; 

13 Evidenciador de biofilme dentário; 

14 Escova de Robinson; 

15 Taça de borracha; 

16 Pasta profilática; 

17 Agulhas descartáveis; 

18 Seringas descartáveis; 

19 Fichas clínicas; 

20 Exames laboratoriais; 

21 Envelopes, clipes, pastas e etiquetas. 

 

 

4.4  AMOSTRA 

 

O estudo apresenta um tipo de amostragem denominada de conveniência, uma 

vez que foi baseada na demanda de pacientes que procuraram a clínica de Periodontia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já que a mesma constitui um centro de 

referência em Periodontia de todo o Estado do Rio Grande do Norte. Assim, um total de 31 

pacientes com doença periodontal e 31 pacientes sem doença foram selecionados para a 

pesquisa, selecionados segundo idade e sexo, perfazendo uma amostra total de 62 

pacientes.  

 

 



4.5  GRUPOS ESTUDADOS 

 

A pesquisa foi composta por dois grupos amostrais: um grupo de participantes 

com doença periodontal (Grupo I) e outro contendo participantes sem doença periodontal 

(Grupo II). Os participantes do Grupo I foram selecionados por apresentarem doença 

periodontal crônica severa e generalizada, classificados de acordo com a Academia 

Americana de Periodontia (1999)2 em periodontite crônica severa generalizada. 

 

4.5.1 GRUPO I 

 

Os sinais clínicos ou parâmetros clínicos indicadores de doença periodontal são 

características não pertinentes ao quadro fisiológico de saúde, os quais isolados, ou em 

associação com outros parâmetros, fornecem dados para diagnosticar presença ou ausência 

de inflamação71, e incluem sangramento gengival, presença de biofilme dentário, cálculo 

dentário, aumentada profundidade de sondagem e perda de inserção clínica.  

O sangramento gengival é usado como índice de inflamação dos tecidos 

gengivais, tomando-se como princípio de que a sondagem leve e cuidadosa do sulco 

gengival não produz sangramento. O sangramento ocorre devido a alterações nesses tecidos 

e indica presença de inflamação e atividade da doença periodontal.  

O biofilme dentário consiste no fator etiológico primário das doenças 

periodontais e sua presença e quantidade está na maioria das vezes relacionada a uma maior 

severidade da doença. Já, o cálculo dentário consiste no fator retentivo de biofilme dentário 

mais importante; no entanto, é um fator etiológico secundário na periodontite. A sua 

presença torna impossível a remoção adequada do biofilme e impede uma boa higienização 

por parte dos indivíduos. 

A profundidade de sondagem é quantificada pela medida em milímetros da 

margem gengival ao fundo do sulco ou bolsa periodontal. O aumento da profundidade de 

sondagem em um sítio aumenta o risco de progressão da doença nessa localidade. Com 

relação à perda de inserção clínica, a mesma pode ser medida pela distância do limite 

amelo-cementário ao fundo do sulco ou bolsa periodontal. O monitoramento longitudinal 

das alterações ocorridas nas medidas do nível de inserção é um dos meios mais utilizados e 



confiáveis para avaliar progressão da doença periodontal, podendo ser considerado o 

padrão ouro32. 

Um aspecto também utilizado foi a quantificação das denominadas recessões 

gengivais, definidas pela distância entre a junção cemento-esmalte à margem gengival. A 

somatória do valor da recessão em milímetros juntamente com o valor (em mm) da 

profundidade de sondagem compreende o nível de inserção clínica. 

A classificação da doença periodontal crônica pode ser realizada de acordo com 

sua extensão e severidade. A periodontite pode ser de extensão localizada (< 30% das áreas 

envolvidas) ou generalizada (> 30% de áreas envolvidas). A severidade da doença também 

é medida através da perda de inserção clínica e categorizada como severidade leve (1 ou 

2mm PI), moderada (3 ou 4mm PI) ou severa (>5mm PI)3. 

Dessa forma, os parâmetros adotados para os participantes com doença 

periodontal  incluem presença de pelo menos 30% da dentição acometida pela doença e 

presença de sítios com nível de inserção maior ou igual a 5mm, caracterizando periodontite 

crônica generalizada e severa. Além da presença de inflamação e a existência de biofilme 

dentário e cálculo supra e subgengival.  

 

 

4.5.2 GRUPO II 

 

Para os participantes do segundo grupo classificados como sem doença 

periodontal, os parâmetros clínicos analisados incluíram a não evidenciação de perda de 

inserção periodontal, ou seja a inexistência de alterações nos tecidos que compõem o 

periodonto de sustentação (osso alveolar, cemento e ligamento periodontal). No entanto, 

devido à dificuldade de obtenção de participantes com ausência de sangramento gengival e 

também sem a evidenciação de biofilme dentário, indivíduos com pequenas alterações 

clínicas nos tecidos de proteção foram incluídos neste grupo.  

 

 

4.6  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 



O principal critério de inclusão utilizado no recrutamento dos participantes para 

ambos os grupos foi a não existência de nenhum tipo de doença ou condição sistêmica. 

 

 

4.6.1 GRUPO I  

 

Foram selecionados para o grupo com doença periodontal (Grupo I), pacientes 

apresentando diagnóstico de periodontite crônica severa generalizada. De acordo com 

Kinane e Lindhe38, suas características clínicas incluem intensa inflamação gengival 

(alterações de cor e textura), sangramento à sondagem na área do sulco gengival, 

diminuição da resistência dos tecidos periodontais à sondagem (bolsa periodontal), perda de 

inserção gengival e do osso alveolar. Além de apresentar  pelo menos 30% da dentição 

acometida pela doença e presença de sítios com nível de inserção maior ou igual a 5mm. 

Algumas características variáveis também podem ser observadas como hiperplasia ou 

recessão gengival, exposição da furca, mobilidade e inclinação dentárias aumentadas e, 

eventualmente esfoliação dos dentes.  

Esses participantes não podiam ter recebido tratamento periodontal prévio por 

um período de 6 meses e fazer uso de medicação que pudesse interferir nos níveis séricos 

de PCR. 

 

 

4.6.2 GRUPO II 

 

A seleção do grupo de participantes sem doença periodontal foi realizada 

através da inclusão de pacientes sem perda de inserção periodontal, ou seja que não 

apresentam alteração nos tecidos de sustentação do periodonto. Além de apresentar idade e 

sexo semelhantes ao grupo com doença periodontal. 

 

 

4.7  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 



Foram excluídos do experimento, para ambos os grupos, aqueles indivíduos que 

apresentaram certas condições sistêmicas como doenças cardiovasculares, respiratórias, 

renais e patologias malignas, bem como, história de qualquer outra infecção, tratamento 

com qualquer medicação que pudesse interferir nos níveis séricos da proteína C-reativa, 

histórico de infarto ou acidente vascular cerebral, além de fumantes, diabéticos, gestantes e 

lactantes. Essas informações foram obtidas através de questionário aplicado durante a 

anamnese aos participantes da pesquisa, com intuito de diminuir o número de variáveis que 

pudessem levar ao mascaramento dos resultados do estudo. 

Além do mais, também foram excluídos do experimento aqueles pacientes que 

apresentaram alterações na série branca (leucócitos) do hemograma, sugerindo um quadro 

de infecção e/ou inflamação. 

4.8  COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa constou de duas etapas, sendo uma clínica e outra bioquímica. 

Inicialmente foi realizado o exame periodontal completo, incluindo sondagem de todos os 

elementos dentários e obtenção do índice de placa (IP) e índice gengival (IG). Previamente 

as duas etapas, um questionário foi aplicado para cada indivíduo, com o objetivo de tentar 

coletar dados relacionados à exposição aos indicadores de risco tanto para a doença 

cardiovascular quanto para a periodontal. Assim, a condição sistêmica, bem como a 

gengival, foi registrada através das respostas obtidas. No anexo A pode ser visualizada, a 

ficha clínica empregada na coleta dos dados. 

 

 

4.8.1 EXAME CLÍNICO 

 
Para o estabelecimento do diagnóstico foi realizado exame clínico periodontal 

em todos os participantes. Para a realização deste exame periodontal foram utilizados 

espelho plano nº 5 e sonda periodontal manual milimetrada Goldman/Fox Williams da 

marca comercial Trinity® previamente esterilizados. A sonda periodontal Goldman/Fox 

Williams se caracteriza por apresentar ponta ativa dividida em 10 mm, sendo a marcação 

nítida de 1 a 3mm, 5 mm e de 7 a 10mm para facilitar a visualização. 



A sondagem clínica periodontal foi realizada em seis pontos, três por vestibular 

(mésio-vestibular, vestibular e disto-vestibular) e três por lingual ou palatino (mésio-lingual 

ou mésio-palatino, lingual ou palatino e disto-lingual ou disto-palatino). 

A faixa de mucosa ceratinizada foi obtida através da medida (em milímetros) 

entre a margem gengival até a junção muco-gengival em todos os elementos dentários 

presentes na cavidade oral. Para a quantificação da mobilidade dentária foram utilizados os 

seguintes parâmetros: mobilidade observada no sentido vestíbulo-lingual/palatino (Grau 1), 

mobilidade evidenciada no sentido vestíbulo-lingual/palatino e também no mésio-distal 

(Grau 2) e mobilidade observada nos sentidos anteriormente citados adicionado à 

movimentação no sentido ocluso-cervical (Grau 3). 

O índice de placa (IP) foi registrado de acordo com o índice de O’Leary sendo 

obtido em todos os elementos dentários através da evidenciação do biofilme dentário por 

solução de fucsina básica a 2% de marca comercial Eviplac® fabricado pela Biodinâmica. 

Para a aferição do IP, foram contabilizadas as superfícies dentárias (faces) presentes na 

cavidade oral, com exceção das superfícies incisais e oclusais. Logo após, foram 

contabilizadas as superfícies que apresentavam biofilme dentário, procedendo-se a uma 

operação matemática (regra de 3 simples) para determinar o valor relativo (porcentagem) 

de faces afetadas em relação ao total de faces. 

O mesmo procedimento foi adotado para a determinação do índice gengival 

(IG), sendo excluídas, na contabilização das superfícies dentárias presentes na cavidade 

bucal, as oclusais e incisais por não apresentarem relação com o sulco gengival. Assim, 

eram contabilizadas as faces dentárias apresentando sangramento após sondagem. 

 

 

 

4.8.2 EXAME BIOQUÍMICO 

 

No segundo momento do estudo, foi realizado o exame bioquímico que 

consistiu na coleta de sangue periférico para determinação do valor da proteína C-reativa 

ultra-sensível (PCR-US), também foi solicitado a realização de um hemograma completo 



com o objetivo de averiguar se no momento da avaliação da PCR-US possa ser encontrado 

algum quadro que sugira processo infeccioso e/ou inflamatório. 

A coleta de sangue foi realizada por uma auxiliar de enfermagem pertencente ao 

laboratório de análises clínicas LABMICRO®, situado na avenida Presidente Mascarenhas 

nº 420 - Quintas - Natal/RN, contratado para realizar a análise bioquímica da proteína C-

reativa ultra-sensível (PCR-US), juntamente com o hemograma. Essa fase da pesquisa foi 

realizada na própria instituição de ensino onde foi realizada a pesquisa, sempre no horário 

das 08:00 horas da manhã, sendo os participantes previamente orientados a estarem em 

jejum no momento do exame, sendo a última alimentação realizada no mínimo 4 horas 

antes. Para tal procedimento foi coletado em veias cubitais 10mL de sangue periférico com 

o uso de agulhas e seringas descartáveis. Em seguida, o sangue coletado de cada 

participante foi acondicionado em dois recipientes (tubos), sendo identificados e 

armazenados em uma caixa de isopor e encaminhados para o laboratório para serem 

devidamente processados e analisados. 

 

 

4.8.3 PROCESSAMENTO LABORATORIAL HEMOGRAMA/PCR 

 

Para a realização do hemograma o sangue coletado foi depositado em tubos 

contendo EDTA para evitar a sua coagulação, sendo processado de forma 

computadorizada, com eventual estudo morfológico em esfregaços corados. O volume 

coletado e o volume laboratorial são de 5.0 mL. O hemograma pode ser realizado com 

rotina diária, sendo o resultado fornecido em 12 horas. Para a coleta sanguínea não se faz 

necessário que o paciente esteja em jejum alimentar.    

O hemograma pode ser indicado para a avaliação clínica geral, avaliação e 

diagnóstico de anemias, policitemias, aplasias medulares, processos infecciosos, leucemias, 

leucoses, trombocitose e trombocitopenia. Assim, constitui uma das análises mais utilizadas 

na prática médica, pois seus dados gerais permitem uma avaliação extensa da condição 

clínica do paciente. 

São avaliadas no hemograma as três séries celulares componentes do sangue: os 

eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas compondo respectivamente o eritrograma, o 



leucograma e o plaquetrograma. No eritrograma são contados os eritrócitos, são medidas as 

concentrações de hemoglobina e hematócrito, e determinados os índices hematimétricos 

(volume celular médio, concentração de hemoglobina corpuscular média, hemoglobina 

corpuscular média), além da determinação do RDW que indica a variação do tamanho dos 

eritrócitos. No leucograma, os leucócitos são contados em termos gerais, sendo 

classificados em uma contagem relativa em diferentes populações (neutrófilos, basófilos, 

eosinófilos, linfócitos e monócitos) segundo suas características citológicas. No 

plaquetograma, as plaquetas são contadas e seu tamanho médio e variações de volume são 

determinadas (MPV e PDW). 

Todas essas análises são seguidas por microscopia após coloração para 

avaliação das características e/ou alterações morfológicas de cada série. Estes dados em 

conjunto permitem indicativos diagnósticos que quando cruzados com outros dados e/ou 

resultados são de extrema importância clínica. 

Já, para o exame da proteína C-reativa foi realizada a coleta de sangue total e 

após a  coagulação sanguínea e retração do coágulo, o soro foi devidamente separado e 

enviado para análise em outro laboratório sob refrigeração. O exame também pode ser 

realizado com rotina diária, sendo o resultado fornecido em 24 horas. O volume coletado e 

o laboratorial consistem em 1.0 mL e o material analisado é o soro sob refrigeração. Para a 

análise da proteína C-reativa ultra-sensível o método empregado foi a imunonefelemotria. 

A PCR-US é utilizada como marcador de fase aguda de processos infecciosos 

ou inflamatórios; seguimento terapêutico das doenças reumáticas em geral e como fator de 

risco coronariano. A concentração plasmática aumenta em doenças do colágeno, 

neoplasias, pós-operatório, enfarto do miocárdio e em doenças infecciosas agudas 

(pielonefrite aguda) e crônicas. 

É usualmente dosada nos laboratórios por imunonefelometria ou 

imunoturbidimetria, métodos reprodutíveis capazes de medir a PCR com limites de 

detecção muito baixos. Os valores de referência adotados para a predição do risco de 

desenvolvimento de doenças coronarianas podem ser observados no quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Categoria de risco cardiovascular relativo e concentração média de PCR-US de 

acordo com a American Heart Association (2003). Natal, RN. 2007. 



RISCO CARDIOVASCULAR PCR (mg/dL) 

Baixo > 0,1 mg/dL 

Médio 0,1 – 0,3 mg/dL 

Alto < 0,3 mg/dL 

 

 
 

4.8.4 PROCEDIMENTOS PóS-COLETA 

 

Todos os participantes receberam instrução e motivação de higiene oral e foram 

submetidos à profilaxia dentária e aplicação tópica de flúor. Os participantes do grupo com 

doença periodontal foram encaminhados para o tratamento periodontal pelos alunos do 

mestrado em Periodontia-UFRN ou foram encaminhados para o curso de especialização em 

Periodontia que também funciona na mesma instituição.  

Previamente a análise estatística dos dados coletados foi realizada a exclusão de 

02 (dois) participantes por apresentarem alterações no leucograma (série branca), 

fornecidos através do hemograma. Esse critério foi adotado com o objetivo de descartar  

infecções de outra natureza que podem se manifestar de forma subclínica sem a 

evidenciação de sinais e/ou sintomas. Sendo assim, os participantes que apresentavam uma 

contagem total de leucócitos acima de 10.000 células por mililitro cúbico (leucocitose) 

foram eliminados do experimento. 

 

 

4.9  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

Os participantes receberam um termo de consentimento livre esclarecido 

(Anexo B), no qual constam todas as informações a respeito da pesquisa, procedimentos a 

que serão submetidos, bem como, seus direitos como participantes, comprovando desta 

forma sua participação voluntária no estudo. 



A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, resolução 196/1996 – CSN, protocolo número 120/05 

(Anexo C). 

 

 

4.10  CALIBRAÇÃO DO EXAMINADOR 
 

A pesquisa foi realizada por um único examinador, sendo necessária à 

realização de um processo de calibração com o objetivo de obter a confiabilidade do estudo 

e verificar a reprodutibilidade intra-examinador, principalmente pela subjetividade que é 

conferida ao diagnóstico das doenças periodontais.  

Assim, para realização da calibração seis indivíduos foram selecionados 

previamente à execução da pesquisa. O exame periodontal (sondagem) foi realizado e, 

após a sondagem do último participante, os pacientes eram reexaminados a fim de 

comparar o grau de concordância/discordância dos dados coletados através do coeficiente 

Kappa. O valor obtido após análise estatística foi 0,916248, sendo considerada uma 

associação fortemente positiva, ficando comprovada a reprodutividade da calibração. 

 

 
4.11 ELENCO DE VARIÁVEIS 
 

Quadro 3: Elenco de variáveis dependente e independentes analisadas no estudo. Natal, 

RN. 2007. 

VARIÁVEL DEPENDENTE 
Nome Definição Categoria 

Proteína C-reativa Proteína plasmática utilizada para avaliar 
estados inflamatórios agudos Valor numérico 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Nome Definição Categoria 

Doença periodontal Doença crônica que atinge os tecidos de suporte 
dos dentes 

Com doença 
Sem doença 



Sexo Características estruturais e funcionais que 
permitem distinguir os organismos 

Masculino 
Feminino 

Idade Duração ordinária de vida em anos Valor numérico 

Renda familiar Quantia recebida pela família em troca de 
trabalho 

Valor numérico (em 
SM) 

Escolaridade Período de estudos escolares 

Nunca estudou    1º 
grau completo 1º 

grau incompleto 2º 
grau completo 2º 

grau incompleto 3º 
grau completo 3º 
grau incompleto 
Pós-graduação 

Recessão gengival Distância entre a junção amelo-cementária e a 
margem gengival. Valor numérico 

Profundidade de 
sondagem 

Medida em milímetros da margem gengival ao 
fundo do sulco ou bolsa periodontal Valor numérico 

Nível de inserção Distância entre o limite amelo-cementário e o 
fundo do sulco ou bolsa periodontal Valor numérico 

Mobilidade dentária 
Movimentação dentária no sentindo horizontal 
e/ou vertical ocasionada pela perda de suporte 
dentário 

Grau 1 
Grau 2 
Grau 3 

Mucosa ceratinizada Faixa de tecido gengival ceratinizado composta 
pela gengiva marginal e a inserida. Valor numérico 

Índice gengival Contagem do número de faces dentárias com 
sangramento após sondagem Valor numérico 

Índice de placa Contagem do número de faces com biofilme 
dentário corado com evidenciador Valor numérico 

 

 

4.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

A análise estatística foi realizada  com auxílio do programa SPSS®, sendo o 

banco de dados construído no formato xls. Os testes estatísticos utilizados para análise dos 

dados foram o teste de médias, o Teste t de Student, Exato de Fisher e Correlação de 

Spearman. Sendo assim, para realização da análise estatística utilizando o Teste de médias, 

o Teste t de Student e Exato de Fisher houve a necessidade de recategorizar algumas 



variáveis originais de forma que fossem transformadas em dicotômicas, conforme quadro 

abaixo: 

 

Quadro 4: Apresentação das variáveis do estudo na forma original como foram 

investigadas e após terem sido dicotomizadas. Natal, RN. 2007. 

VARIÁVEL CATEGORIAS ORIGINAIS CATEGORIAS DICOTÔMICAS

Grupo Com doença 
Sem doença 

Com doença 
Sem doença 

Sexo Masculino 
Feminino 

Masculino 
Feminino 

Idade Valor numérico (anos) Menor ou igual à 36 anos 
Maior que 36 anos 

Renda familiar Valor numérico (em SM) Menor ou igual a 5 SM 
Maior que 5 SM 

Escolaridade 

Nunca estudou    
 1º grau completo  

1º grau incompleto  
2º grau completo  

2º grau incompleto  
3º grau completo 

 3º grau incompleto  
Pós-graduação 

Até o 2º grau completo 
Após 2º grau completo 

PCR-US Valor numérico PCR Risco alto 
PCR Risco baixo 

 

As variáveis intervenientes (idade, renda familiar, escolaridade e PCR-US) 

necessitaram ser dicotomizadas para posterior análise estatística. A categorização para a 

variável idade foi realizada de acordo com a mediana encontrada e para as demais variáveis 

a dicotomização teve como parâmetro a forma como os dados eram distribuídos entre as 

categorias. Logo o procedimento foi realizado na tentativa de promover uma maior 

homogeneidade entre esses dados. As variáveis intervenientes doença periodontal e sexo já 

se tratam de variáveis dicotômicas. 

Assim, a variável idade dicotomizada a partir da mediana (36 anos), foi 

representada pelas categorias abaixo ou igual a 36 anos e acima de 36 anos. Com relação à 

renda familiar, a mesma foi categorizada em abaixo ou igual a 5 SM e acima de 5 SM, e a 

escolaridade em até o 2° grau completo e acima do 3º grau. 



A análise estatística entre a variável dependente (PCR-US) e a variável 

independente principal (doença periodontal) foi realizada pelo Teste t de Student indicado 

por analisar variáveis com distribuição normal, cujas variáveis analisadas compreendem 

dois grupos, assim foi estabelecida a comparação entre duas médias no caso as médias da 

concentração sérica de PCR-US das categorias estudadas, e com a mesma finalidade 

também foi realizado o teste de médias comparadas a partir dos limites inferior e superior 

do intervalo de confiança. O nível de significância utilizado foi de 5% (p<0,05). 

Para a estratificação do risco cardiovascular e devido ao tamanho da amostra 

optou-se por utilizar o Teste de Fischer com o propósito de comparar proporcionalmente os 

dados obtidos, dessa forma a proteína C-reativa foi categorizada em dois grupos de acordo 

com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo assim pacientes 

portadores de níveis séricos de PCR maior que 0,3 mg/dL foram classificados como de alto 

risco e menor que 0,3 mg/dL de baixo risco. Também foi empregado o odds ration (OR) 

como medida de associação e risco entre a doença periodontal e a PCR-US. 

As variáveis intervenientes foram divididas em variáveis intervenientes sócio-

demográficas e variáveis intervenientes clínicas. Para a análise das variáveis sócio-

demográficas (sexo, idade, renda e escolaridade) com a variável dependente (PCR-US) 

foram utilizados o teste de médias e o teste t de Student para comparar médias entre essas 

variáveis. O teste t de Student também foi utilizado com o objetivo de comparar as médias 

entre as variáveis sócio-demográficas e o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. 

Já as variáveis intervenientes clínicas (recessão gengival, profundidade de 

sondagem, nível de inserção, mobilidade dentária, mucosa ceratinizada, índice gengival e 

índice de placa) foram analisadas por correlação bivariada usando o teste de Correlação de 

Spearman para indicar a força de associação entre as variáveis e a PCR-US. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 
Com o objetivo de promover uma melhor elucidação, os resultados da análise 

estatística dos dados foram divididos em 4 partes:  

1. caracterização da amostra: Visualização por grupos da distribuição dos dados 

de forma amostral, incluindo os valores brutos bem como sua distribuição percentual de 

acordo com as variáveis analisadas. 

2. associação entre os níveis de PCR-US e doença periodontal: Análise 

estatística entre a PCR-US e os grupos com e sem doença periodontal. 

3. estratificação do risco cardiovascular: Relação estatística entre a PCR-US e o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares entre os grupos analisados no 

estudo. 

4. análise das variáveis intervenientes: Associação entre todas as variáveis 

analisadas no estudo e a PCR-US. 

 

5.1   CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 



Foram estudados um total de 60 pacientes, sendo 29 (48,3%) participantes com 

doença periodontal crônica severa generalizada (Grupo I) e 31 (51,7%) pacientes sem 

doença periodontal (Grupo II). Do total da amostra analisada, o grupo com doença 

periodontal foi composto por 10 (45.5%) participantes do sexo masculino e 19 (50%) do 

sexo feminino. Enquanto o grupo sem doença apresentou um total de 12 (54,5%) 

participantes do sexo masculino e 19 (50%) do sexo feminino. 

Com relação à faixa etária foi observada que a idade analisada no estudo variou de 

19 a 56 anos constituída a amostra portanto de indivíduos adultos. Para a análise da faixa 

etária foi utilizada a mediana (36 anos) como parâmetro para a dicotomização desta 

variável. Sendo assim, o grupo com doença periodontal foi formado por 15 (48,4%) 

participantes com 36 anos ou menos e 14 (48,3%) participantes com mais de 36 anos. No 

grupo sem doença periodontal, 16 (51,6%) participantes apresentaram idade superior ou 

igual a 36 anos e 15 (51.7%) com menos de 36 anos de idade. 

A variável renda familiar foi categorizada em <5 SM (salário-mínimo) e >5 SM, 

assim para o grupo I, 07 (24,2%) participantes foram enquadrados na primeira categoria e 

22 (47,8%) na segunda. Já, no grupo II 07 (50%) participantes também relataram possuir 

renda menor que 5 SM e 24 (52,2%) participantes relataram ter maior que 5 SM. 

 No que concerne ao grau de escolaridade dos indivíduos após dicotomização, 

para o grupo I obteve-se um total de 20 (76,9%) participantes que cursaram abaixo ou até o 

2º grau completo e 09 (26,5%) participantes, o 3º grau ou acima.  Para o grupo II, 06 

(23,1%) participantes cursaram até o 2º grau completo e 25 (73,5%) cursaram o 3º grau ou 

acima. 

 A distribuição amostral e percentual de todas as variáveis acima citadas podem 

ser detalhadamente visualizadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Distribuição amostral e percentual das variáveis analisadas no estudo por grupos. 
Natal, RN. 2007. 

 Grupos  
Variáveis Com doença Sem doença Total 

Total 
Nº participantes 29 31 60 

% 48,3 % 51,7 % 100 % 
Sexo 

Masculino (n) 10 12 22 



% 45,5 % 54,5 % 100 % 
Feminino (n) 19 19 38 

% 50 % 50 % 100 % 
Faixa etária 

36 anos ou menos 15 16 31 
% 48,4 % 51,6 % 100 % 

Mais de 36 anos 14 15 29 
% 48,3 % 51,7 % 100 % 

Renda 
Menos que 5 SM 07 07 14 

% 50 % 50 % 100 % 
Mais que 5 SM 22 24 46 

% 47,8 % 52,2 % 100 % 
Escolaridade 

Até o 2º grau 20 06 26 
% 76,9 % 23,1 % 100 % 

Acima do 2 º grau 09 25 34 
% 26,5 % 73,5 % 100 % 

 

5.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE PCR-US E DOENÇA 

PERIODONTAL 
 

Ao relacionar a variável dependente (desfecho) “concentração de PCR-US” com a 

variável independente principal “doença periodontal” pode-se observar que a média 

encontrada para a concentração sérica de PCR-US foi de 0,36 para o grupo com doença 

periodontal e 0,17 para o grupo sem doença periodontal, com desvio-padrão de 0,56 e 0,13 

respectivamente. A mediana encontrada para o grupo com doença periodontal foi de 0,14 e 

para o grupo sem doença foi de 0,10. No que concerne ao limite superior e inferior do 

intervalo de confiança os seguintes valores foram encontrados para os grupos com e sem 

doença periodontal, respectivamente 0,16 a 0,76 e 0,12 a 0,18. Assim, como os intervalos 

de confiança se superpõem as concentrações séricas de PCR-US são consideradas não 

estatisticamente significativas. A significância encontrada foi de 0,061, não apresentando 

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a concentração sérica de PCR-US e a 

doença periodontal. Os referidos valores encontram-se apresentados na Tabela 2. 

 



Tabela 2: Estatística descritiva da concentração de PCR-US, valores do teste t e 

significância entre os grupos com e sem doença periodontal. Natal, RN. 2007. 

Grupo N Média DP Mediana LI LS Teste t p 

Com doença 29 0,36 0,56 0,14 0,16 0,76 

Sem doença 31 0,17 0,13 0,10 0,12 0,18 
  

Total 60 0,27 0,41 0,14 0,16 0,51 1,098 0,061 

 

 
5.3   ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

 

Para a análise estatística da relação entre a PCR-US e o risco de desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares empregou-se o teste estatístico Exato de Fisher com o objetivo 

de comparar proporcionalmente a distribuição dos dados entre os grupos analisados no 

estudo. 

Para a referida análise, a variável dependente PCR-US foi categorizada de acordo 

com o risco cardiovascular em alto risco quando os valores encontrados para a PCR-US 

foram superiores a 0,3 mg/dL e em baixo risco quando os valores obtidos apresentaram-se 

inferiores a 0,3 mg/dL  de acordo com a American Heart Association (2003). 

Dessa forma, um total de 27,6 % dos participantes com doença periodontal foram 

classificados como de alto risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 72,4% 

como de baixo risco. Em relação aos pacientes sem doença periodontal, 6,45% 

apresentaram alto risco e 93,5% baixo risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, sendo essa diferença estatisticamente significativa, apresentando valor de 

p=0,042 (p<0,05), de acordo com o observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Relação estatística entre os grupos estudados e o risco cardiovascular. Natal, RN. 

2007. 

 PCR Risco    

Grupo Baixo Alto Total p* OD (IC95%) 



N 
 21 8 29  

% por grupo 72,4% 27,6% 100% 
N 
 29 2 31  

% por grupo 93,5% 6,45% 100% 
N 
 50 10 60  

% por grupo 83,3% 16,6% 100% 

  

*Probabilidade para o teste Exato de Fisher 

 

Na tabela 3 também pode ser visualizada a razão de probabilidade (odds ration) 

calculada com o objetivo de estimar o risco, ou seja para estimar a força da associação 

existente entre a PCR-US e a doença periodontal. O odds ration (OR) indica que a doença 

periodontal atua como fator de risco para a elevação dos níveis plasmáticos da proteína C-

reativa (OR=5,33; IC (95%)=1,02 a 27,75), no entanto com pequena magnitude devido à 

grande amplitude entre o limite inferior e superior do intervalo de confiança. 

 

5.4   ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS INTERVENIENTES 
As demais variáveis analisadas no presente estudo denominadas de variáveis 

intervenientes, são assim designadas por apresentarem potencial para influenciar ou 

ocasionar alterações nas concentrações séricas da PCR-US. A análise estatística das 

referidas variáveis foi dividida em análise das variáveis intervenientes sócio-demográficas e 

as relacionadas aos achados clínicos denominadas de variáveis intervenientes clínicas. 

 
5.4.1  VARIÁVEIS INTERVENIENTES SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

As variáveis intervenientes sócio-demográficas analisadas foram o sexo, a idade, a 

renda familiar e a escolaridade. As referidas variáveis podem ser observadas na tabela 4 

que apresenta a estatística descritiva de cada uma das variáveis em relação ao desfecho em 

questão, a variável concentração sérica de PCR-US. Os testes estatísticos empregados para 

avaliar a relação destas variáveis intervenientes com PCR-US foram o teste de médias e o 

teste t de Student. 



Diante dos resultados expostos, observa-se que as variáveis intervenientes citadas 

acima não apresentaram influencia sobre o desfecho do estudo, ou seja não ocasionaram 

interferências nos níveis séricos da proteína C-reativa. Fato este observado devido aos 

resultados do cruzamento dessas variáveis apresentarem-se não estatisticamente 

significativo. 

 

Tabela 4: Estatística descritiva da concentração de PCR-US, valores do teste t e 

significância para as variáveis intervenientes sócio-demográficas analisadas no estudo. 

Natal, RN. 2007. 

Variável N Média DP Mediana LI LS Teste t p 

Sexo         
Masculino 22 0,18 0,26 0,10 0,07 0,38 
Feminino 38 0,32 0,47 0,19 0,17 0,61   

Total 60 0,27 0,41 0,14 0,16 0,51 -0,85 0,401 
Idade         

< 36 anos  31 0,26 0,43 0,14 0,11 0,57 
> 36 anos 29 0,27 0,40 0,15 0,13 0,54   

Total 60 0,27 0,41 0,14 0,16 0,51 0,30 0,760 
Renda         

< 5 SM 14 0,20 0,24 0,19 0,07 0,37 
> 5 SM 46 0,29 0,45 0,12 0,16 0,58   

Total 60 0,27 0,41 0,14 0,16 0,51 -0,04 0,965 
Escolaridade         

Até 2º grau completo 26 0,18 0,22 0,10 0,10 0,30 
3º grau ou mais 34 0,33 0,50 0,19 0,16 0,67   

Total 60 0,27 0,41 0,14 0,16 0,51 -1,73 0,088 
Com o objetivo de comparar as médias entre as variáveis intervenientes e o risco 

cardiovascular classificado como alto e baixo através dos valores da PCR-US foi utilizado 

o teste t de Student. Tendo por base a Tabela 5 contendo a estatística descritiva e os 

respectivos valores do teste t de Student para as variáveis idade, renda e escolaridade pode-

se observar que não existe diferença estatística significativa entre as médias destas variáveis 

e a média do risco cardiovascular, fato observado pela significância apresentar-se maior 

que 0,05 (p>0,05) entre todas as variáveis analisadas. 

 

Tabela 5: Estatística descritiva do risco cardiovascular de PCR-US, valores do teste t e 

significância para as variáveis intervenientes sócio-demográficas. Natal, RN. 2007. 

Variável PCR risco N Média DP Teste t p 



Idade Baixo 49 36,31 10,56 -0,053 0,958 

 Alto 11 36,50 10,89   

Renda Baixo 49 5,98 4,04 1,712 0,097 

 Alto 11 4,60 1,77   

Escolaridade Baixo 49 4,94 1,93 0,213 0,832 

 Alto 11 4,82 1,55   

 

 
5.4.1  VARIÁVEIS INTERVENIENTES CLÍNICAS 

 

As variáveis intervenientes clínicas analisadas foram as medidas de recessão 

gengival, profundidade de sondagem, nível de inserção periodontal, mucosa ceratinizada, 

mobilidade dentária, índice gengival e índice de placa.  

Como se tratam de variáveis quantitativas que não seguem uma distribuição 

normal, empregou-se o teste de Correlação de Spearman com o objetivo de verificar a 

existência e/ou caracterização da relação entre estas variáveis e a PCR-US. No entanto, foi 

observado que as variáveis não se correlacionam entre si, não apresentando diferença 

estatisticamente significativa conforme observado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Correlação entre as variáveis clínicas analisadas e a concentração sérica de PCR-

US. Natal, RN. 2007. 

Variável clínica  PCR-US 

N 60 

Coeficiente correlação rs -0,52  

P 0,698 

N 60 

Coeficiente correlação rs 0,038  

P 0,772 

N 60 

Coeficiente correlação rs -0,020  

P 0,882 



N 60 

Coeficiente correlação rs -0,23  

P 0,864 

N 60 

Coeficiente correlação rs -0,102  

P 0,443 

N 60 

Coeficiente correlação rs 0,123  

P 0,363 

N 60 

Coeficiente correlação rs 0,147  

P 0,267 

 

Diante dos resultados obtidos observa-se que as variáveis intervenientes 

analisadas no estudo, tanto as variáveis sócio-demográficas como as clínicas, não possuem 

o poder de interferir sobre os níveis séricos de proteína C-reativa ultra-sensível, 

demonstrando a uniformidade da amostra utilizada.   

 

6 DISCUSSÃO 
 

 

O papel da proteína C-reativa na Periodontia ainda não se encontra totalmente 

esclarecido, porém alguns trabalhos21,27,53 vêm tentando desvendar uma possível ligação 

entre a inflamação crônica, mediadores inflamatórios e imunológicos provenientes da 

doença periodontal com o aumento do risco de doenças cardiovasculares. 

A proteína C-reativa pode ser considerada um importante marcador de estados 

inflamatórios, evidenciados principalmente em quadros inflamatórios agudos, também 

níveis alterados podem ser encontrados em estados crônicos73. O processo patogênico da 

doença periodontal é complexo, sendo sabido que a infecção e a inflamação constituem 

marcos fundamentais desse processo. A periodontite gera bacteremias e estimula a 



produção de fatores como TNF-α e a interleucina-6, que apresentam a capacidade de 

estimular as células hepáticas a produzirem proteína C-reativa. Dessa forma, é esperado que 

na vigência da doença periodontal níveis séricos mais elevados de PCR sejam 

encontrados61.  

Diante dos resultados obtidos, o grupo de pacientes com doença periodontal 

crônica severa generalizada apresentou uma média da concentração sérica de PCR-US 

(0,36mg/dL) maior que a do grupo sem doença periodontal (0,17 mg/dL), embora a 

diferença entre essas médias seja marcante, não existe uma relação estatisticamente 

significativa (p=0,061). 

No entanto, existe uma certa tendência e probabilidade desses valores 

apresentarem uma relevância estatística devido à proximidade com os valores de 

significância (p<0,05). Assim, o resultado da comparação entre as médias pode estar sendo 

mascarado pelo número de indivíduos que foram selecionados para o estudo, necessitando 

haver expansão da amostra em futuras pesquisas. Os valores amostrais encontrados nesse 

experimento advém do baixo índice de indivíduos portadores de doença periodontal, no 

caso periodontite crônica severa generalizada, ausentes de manifestações ou condições 

sistêmicas. Indivíduos portadores de tais condições não foram selecionados para o 

experimento porque as alterações sistêmicas poderiam interferir sobre os níveis séricos da 

proteína C-reativa, mascarando somente o efeito da doença periodontal sobre a PCR. 

Estudos relatados na literatura apontam um aumento estatisticamente 

significativo dos níveis séricos de proteína C-reativa ao comparar pacientes com e sem 

doença periodontal,  como observado nos experimentos de Ebersole e colaboradores26 que 

utilizaram uma amostra de 96 pacientes e o de Loos e colaboradores42 ao analisarem um 

universo de 107 indivíduos. 

Noack e colaboradores54 em um estudo contendo 174 indivíduos, também 

constataram uma elevação dos níveis de PCR nos pacientes que apresentavam doença 

periodontal, porém essa elevação parece estar em dependência com a severidade da doença 

e com a presença de bactérias periodontopatogênicas. No entanto, Matilla e 

colaboradores45, ao avaliarem 35 pacientes, observaram que os níveis dessa proteína 

parecem elevar apenas em alguns indivíduos com periodontite.  



Da mesma forma, no presente estudo observou-se que níveis de PCR estavam 

alterados somente em alguns indivíduos portadores de doença periodontal o que parece ser 

contraditório visto que é esperado que níveis mais altos de PCR fossem encontrados em 

todos os pacientes nessa condição, já que todos foram diagnosticados como portadores de 

periodontite crônica severa generalizada. Entretanto Beck e Offenbacher8 justificam essa 

ocorrência baseados em evidências genéticas em que algumas pessoas podem apresentar 

um fenótipo hiperinflamatório, ou seja, podem responder exacerbadamente a um estímulo 

inflamatório, estímulo esse ocasionado pela doença periodontal. 

Por outro lado, Slade e colaboradores70 constataram que indivíduos com doença 

periodontal e pacientes edentados, possuíram os mesmos níveis de PCR-US, quando se 

analisavam indivíduos da mesma idade. Assim corroboram com Beck e Offenbacher8 ao 

sugerirem que pacientes apresentando níveis mais elevados de PCR-US tenham na verdade 

uma tendência genética a uma hiperatividade inflamatória. Deste modo, tanto a periodontite 

como qualquer outra doença capaz de promover um quadro inflamatório podem ocasionar 

um aumento nos níveis de PCR-US. 

Alguns estudos20,53,69 apontam como uma grande dificuldade e também como 

limitação a existência de diversos fatores potencialmente capazes de ocasionar alterações 

nos níveis séricos de PCR-US. Dessa forma, qualquer fator que atue direta ou indiretamente 

no organismo promovendo algum processo inflamatório é passível de ocasionar alterações 

nos níveis de PCR-US. Além dessa etiologia multifatorial soma-se a existência de uma 

variabilidade biológica individual na quantificação plasmática da proteína C-reativa18,29.  

A proteína C-reativa ultra-sensível é apontada na literatura como um marcador 

inflamatório validado como preditor de risco cardiovascular. Baseado na publicação da 

American Heart Association e do Center for Disease Control em 2003, as concentrações 

plasmáticas de PCR-US obtidas abaixo de 0,1 mg/dL são consideradas de baixo risco 

cardiovascular, enquanto concentrações variando entre 0,1-0,3 mg/dL são consideradas de 

médio risco. Já concentrações maiores que 0,3 mg/dL estão associadas ao maior risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares sendo considerada a concentração de 0,3 

mg/dL o ponto de corte para definir indivíduos de alto risco cardiovascular21,58. Diante dos 

resultados obtidos, a concentração média de PCR-US encontrada no presente estudo para os 

pacientes com doença periodontal foi de 0,36 mg/dL, enquanto que nos indivíduos sem 



doença periodontal essa concentração apresentou uma média de 0,17 mg/dL. O risco de 

predição de desenvolvimento de doenças cardiovasculares foi considerado alto para grupos 

com doença e médio para o sem doença periodontal.  

No que se refere ao grupo composto por pacientes com doença periodontal, cerca 

de 27,6% dos indivíduos foram classificados como de alto risco cardiovascular e 72,4% 

como de baixo ou médio risco apresentando uma diferença estatisticamente significativa. 

Como a doença periodontal ocorre em surtos de atividade e períodos de remissão é, 

provável que os indivíduos com níveis plasmáticos de proteína C-reativa maiores que 0,3 

mg/dL encontrem-se com maiores graus de atividade inflamatória ocasionadas pela doença, 

e os classificados como de baixo risco provavelmente no período de remissão. Outra 

justificativa para as altas concentrações condiz com o fenótipo hiperinflamatório que 

possam apresentar esses indivíduos. Existe também a possibilidade do alto risco 

cardiovascular ser proveniente da presença de doenças, alterações ou condições sistêmicas 

que se manifestam de forma subclínica gerando um quadro inflamatório que não foram 

identificadas pelos participantes.  

Estas evidências também podem justificar a presença de 6,45% (02) participantes 

sem doença periodontal apresentarem níveis séricos de PCR-US maiores que 0,3 mg/dL 

sendo classificados como de alto risco cardiovascular. Esses indivíduos, provavelmente, 

poderiam estar apresentando no momento do exame um quadro inflamatório e/ou 

infeccioso não evidenciados clinicamente ou que não foram detectados pelo hemograma. 

A associação entre a doença periodontal e a PCR  foi  determinada pela odds 

ration de OR=5,33. Assim os dados indicam que a doença periodontal pode ser considerada 

fator de risco para o aumento dos níveis séricos de PCR-US, porém, de baixa magnitude, 

devido ser grande a diferença existente entre o limite superior (1,02) e inferior (27,75) do 

intervalo de confiança. Resultados semelhantes também foram encontrados por D’aiuto e 

colaboradores20 que observaram: pacientes com periodontite severa generalizada tinham 

grande probabilidade de apresentar níveis elevados de PCR relacionados ao alto risco 

cardiovascular, apresentando OR=5,6 com o intervalo de confiança variando 1,2 a 27,4. 

Considerando de fato a doença periodontal como fator de risco para níveis elevados de 

PCR. 



Em outro estudo D’aiuto e colaboradores21 ao avaliar o efeito do tratamento 

periodontal não-cirúrgico sobre os níveis de PCR-US constataram que, previamente ao 

tratamento, os níveis de PCR-US eram elevados suficientemente para serem enquadrados 

como de médio e alto risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, concordando, 

assim, com os parâmetros estabelecidos pela American Heart Association e do Center for 

Disease Control. Assim, concluíram que a terapia periodontal promove uma redução dos 

níveis de PCR-US associada à redução do risco cardiovascular. No entanto, os autores 

sugerem a necessidade de estudos de larga escala para averiguar positivamente essa 

relação. 

Em contrapartida Yamasaki e colaboradores78 também, em estudo similar, não 

observaram redução significativa da inflamação sistêmica após o tratamento periodontal. 

Ainda nesse estudo os autores não encontraram relação entre a severidade da doença 

periodontal e os níveis de PCR, concluindo que a doença periodontal não afeta, de forma 

significativa, as concentrações séricas dos marcadores sistêmicos da inflamação. Os autores 

também sugerem a realização de novas pesquisas com amostras maiores para tentar 

elucidar a influência da doença periodontal sobre a inflamação sistêmica. 

Ao analisar as variáveis intervenientes determinadas como passíveis de ocasionar 

interferências sobre os níveis séricos da proteína C-reativa foi observado que tanto as 

variáveis consideradas como sócio-demográficas como as variáveis clínicas não 

apresentaram potencial de interferir sobre os valores plasmáticos da PCR-US, devido a não 

existência de uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis independentes e 

dependente. 

Esta ocorrência pode demonstrar a provável eficácia do pareamento dos dados 

entre os  grupos com e sem doença periodontal de acordo com o sexo e idade. O 

pareamento foi realizado justamente com finalidade de tentar minimizar outros possíveis 

fatores externos que poderiam interferir nos níveis sérios de PCR-US. Assim, observou-se 

que tanto o sexo como as idades analisadas não apresentaram efeito suficiente para 

interferir nos níveis séricos de proteína C-reativa o que constatou a importância da sua 

realização, apesar da concentração sérica de PCR-US tender a ser maior no sexo feminino. 

Essa diferença não é estatisticamente significante, o que explica a não interferência dessa 

variável nas concentrações de PCR-US. De acordo com Woloshin e Schwartz76 existe uma 



certa tendência de os níveis de PCR apresentarem-se maiores nas mulheres do que nos 

homens, no entanto, a causa provável dessa elevação ainda não foi esclarecida.  

Com relação às faixas etárias analisadas, médias de concentrações de PCR-US 

praticamente semelhantes foram encontradas no estudo. No entanto é conhecido que com o 

aumento da idade pode ocorrer também aumento nos níveis de PCR devido ao aumento do 

acúmulo de gordura corporal, sedentarismo e ao aumento da incidência de patologias 

subclínicas as quais possuem componentes inflamatórios37. Talvez essa elevação não tenha 

sido evidenciada devido à faixa etária compreendida no estudo ser de 19 a 56 anos, 

constituída de indivíduos adultos. 

As demais variáveis sócio-demográficas analisadas que incluem a faixa de renda 

familiar e o grau de escolaridade também não apresentaram resultados estatisticamente 

significativos em relação às concentrações séricas de proteína C-reativa. Dessa forma, 

podemos constatar que as variáveis citadas não interferem nos níveis de proteína C-reativa 

demonstrando um caráter homogêneo da amostra. 

Faz-se pertinente observar que algumas condições relacionadas como fatores 

sócio-econômicos e baixo grau de escolaridade estão relacionados com uma menor 

expectativa e condição de vida, assim pode ocorrer que níveis plasmáticos mais elevados de 

PCR sejam encontrados nessas condições68.  

Com relação as variáveis intervenientes clínicas responsáveis pelo diagnóstico e 

enquadramento dos participantes nos grupos estudados, observou-se que as varáveis 

clínicas não se correlacionam aos níveis plasmáticos de PCR-US. Os dados demonstram 

que nenhuma das variáveis analisadas apresentava um efeito maior sobre as demais 

variáveis, influenciando, marcantemente, a concentração da proteína C-reativa. As 

características clínicas avaliadas por estas variáveis compreendem um conjunto responsável 

pelo efeito inflamatório da doença periodontal. 

Não existe um consenso na literatura que a proteína C-reativa possa ser 

considerada como um fator determinante da relação entre a doença periodontal e o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares o que também não ficou esclarecido no 

presente estudo. A relação entre a doença periodontal e a cardiovascular pode ser elucidada 

através de um estudo de risco. Partindo-se de um universo de participantes com altos níveis 

de proteína C-reativa, determina-se a influência da doença periodontal sobre a PCR. No 



entanto, estudos desta grandeza precisam ser realizados com grandes proporções amostrais 

e também com o apoio de centros hematológicos já que ainda é alto o custo da análise 

laboratorial da PCR-US.  

Portanto, torna-se necessário que estudos de grande escala sejam conduzidos com 

o objetivo de averiguar mais precisamente a relação entre a doença periodontal e a 

cardiovascular. Estudos de caráter longitudinais podem ser empregados para predispor o 

risco de desenvolvimento de cardiopatias em pacientes portadores de doença periodontal, 

através de coortes e casos controles. Além disso, ainda são escassos os estudos que 

realmente estabelecem o papel da proteína C-reativa na medicina periodontal, necessitando 

que mais pesquisas intervencionistas sejam realizadas principalmente em casos em que não 

só a doença periodontal está presente e sim, quando vários outros fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares são evidenciados. Esses estudos são necessários para determinar 

em que extensão o tratamento da doença periodontal pode reduzir o agravamento ou até 

mesmo a incidência de eventos cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 
 
 

Apesar dos pacientes portadores de periodontite crônica severa generalizada não 

terem apresentado níveis séricos de proteína C-reativa ultra-sensível estatisticamente 

diferente dos pacientes sem doença, a periodontite atuou como um fator de risco para a 

elevação dos níveis plasmáticos da PCR-US. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

MESTRADO EM PERIODONTIA 
 
 
 
 

Níveis de proteína C-reativa em pacientes com e sem doença periodontal 
 

FICHA Nº  
 
INÍCIO: ____________________  TÉRMINO: ______________________ 

CONCLUSÃO: _____________________ 

 
 

I. Identificação 
 
Nome: __________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______________________________ Idade: ___________________ 

Sexo: _______________________ Raça: _______________________________________ 

Profissão: ________________________________________________________________ 

Endereço residencial: _______________________________________________________ 

___________________________________________ Fone: ________________________ 

Endereço Comercial: _______________________________________________________ 

___________________ Fone: ___________________ Cel: _________________________ 

Identidade: ___________________________ CPF: _______________________________ 

 

 



II. Anamnese 

1. Saúde atual:  (     ) Boa       (      ) Regular        (     ) Deficiente 

2. Está sob tratamento médico:  (      ) Não             (      ) Sim 

3. Faz uso de alguma medicação: (      ) Não           (      )  Sim 

Qual (is) ? ________________________________________________________________ 

4. Fez uso de antiinflamatório recentemente? ____________________________________ 

Quanto tempo? ____________________________________________________________ 

5. Possui algum tipo de doença: 

(      ) Não                                                                                  

(      ) Habitual                             

(      ) Alérgica                                                                                  

(      ) Mental 

Qual (is)? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Histórico na família de algum tipo de doença (Diabetes melito, hipertensão, problemas 

cardíacos): ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

6. Tem ou já teve algum problema de saúde de ordem geral? 

- Problemas cardiovasculares  (     ) Sim  (     ) Não Obs: ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Problemas renais                   (     ) Sim  (     ) Não Obs: ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Diabetes melito                     (     ) Sim   (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Febre reumática                    (     ) Sim   (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Epilepsia                               (     ) Sim   (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Osteoporose                          (     ) Sim   (     ) Não Obs: ___________________________ 



_________________________________________________________________________ 

- Problemas respiratórios        (     ) Sim    (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Problemas gastrointestinais  (     ) Sim    (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Hipertensão                          (     ) Sim    (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Hipercolesterolemia              (     ) Sim    (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

- Problemas vasculares            (     ) Sim    (     ) Não Obs: ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Teve ou tem alguma história de infecção recentemente? __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Já fez tratamento de radioterapia e/ou quimioterapia? ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Apresenta alguma doença sexualmente transmissível? ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Já fez teste de Sífilis, hepatite ou HIV? Qual o resultado? ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Está grávida ou pretende engravidar? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Está amamentando?   (      ) Sim            (      ) Não 

 

13. Já teve menopausa? ______________________________________________________ 



 

14. Tem ou teve o hábito de fumar? ____________________________________________ 

 

15. Considera-se estressado?     (      ) Muito          (      ) Normal          (       ) Pouco 

 

16. Já fez alguma cirurgia? (       ) Sim     (        ) Não Qual (is)? ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

17. Questionário sócio-econômico: (em SM) 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

18. Nível de escolaridade: 

(     ) Nunca estudou 

(     ) 1º grau incompleto 

(     ) 1º grau completo 

(     ) 2º grau incompleto 

(     ) 2º grau completo 

(     ) 3º grau incompleto 

(     ) 3º grau completo 

(     ) Pós-graduação 

 

19. Dieta 

(     ) Hipocalórica 

(     ) Normal 

(     ) Hipercalórica 

 

20. Peso atual: _____________________ 

21. Histórico de obesidade:  (    ) Sim      (    ) Não  Tempo? ________________________ 

22. Sedentarismo: (    ) Sim      (    ) Não   



23. Apresenta ou já apresentou alguma doença que julgue importante informar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

24. Presença de cáries clinicamente visíveis: (   ) Sim  (   ) Não  Dentes: _______________ 

 
FICHA CLÍNICA PERIODONTAL  

 
Recessão Gengival / Profundidade de Sondagem  DATA: ____/____/_____ 

 
Dente DV V MV DL L ML MB MC IG IP 

 R P
S 

R P
S 

R P
S 

R P
S

R P
S 

R P
S

    

18                 
17                 
16                 
15                 
14                 
13                 
12                 
11                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
38                 
37                 
36                 
35                 
34                 
33                 
32                 
31                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 



48                 
 

 

 

 
ANEXO B 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
a) Objetivo e justificativa da pesquisa 

Obrigado(a) pela sua colaboração como voluntário(a) em nossa pesquisa. 

Atualmente, tem sido observado que as doenças periodontais (gengivais) podem contribuir 

para o desenvolvimento de doenças do coração. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é 

avaliar se esse risco diminui quando a doença periodontal é tratada corretamente, para isso 

é necessário que seja realizada a coleta de sangue antes e após o tratamento, para observar 

se existe diminuição de um componente do sangue relacionado com a doença do coração. 

 

b) Riscos possíveis e benefícios esperados 

Não existem possíveis riscos, pois a pesquisa consiste na coleta de sangue que 

será realizada em local especializado, e do tratamento periodontal, que será realizado na 

clínica de Periodontia da UFRN, sob supervisão dos professores da disciplina. Os 

profissionais envolvidos na pesquisa usarão máscara, óculos de proteção, gorro, jaleco e 



luvas (equipamento de proteção individual) e os materiais e instrumentais serão 

devidamente esterelizados. 

Os benefícios estão diretamente relacionados a você, pois faremos o tratamento 

completo da doença periodontal sem nenhum custo. 

 

c) Procedimentos 

Os procedimentos que aplicaremos em você consistem no tratamento 

periodontal que compreende a raspagem e alisamento dentário, orientação e motivação de 

higiene oral e profilaxia (limpeza) dentária.  Além da coleta de sangue que será realizada na 

faculdade de Odontologia por pessoas credenciadas ao laboratório de análises clínicas 

Labmicro localizado na Av. Presidente Mascarenhas, nº 420, Bairro Quintas, Natal-RN, 

responsável pela análise sangüínea. 

d) Indenização 

Você não terá nenhum gasto financeiro por qualquer procedimento executado e 

terá direito à indenização em caso de danos comprovadamente ocorridos por essa pesquisa. 

No entanto, a pesquisa não apresenta nenhum risco adicional em nenhuma etapa da sua 

execução, a não ser os próprios riscos inerentes ao tratamento periodontal, principalmente o 

de surgimento de recessões gengivais. Nesses casos, os pacientes que concordarem serão 

submetidos a cirurgias periodontais corretivas. 

 

e) Acesso às informações 

Você poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, mesmo que você tenha 

assinado esse termo de consentimento. As informações obtidas de cada participante são 

confidenciais e somente serão usadas com o propósito científico, sem divulgar o nome do 

participante. O pesquisador, os demais profissionais envolvidos nesse estudo e o Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação 

de dados, sem, contudo violar a confidencialidade necessária, ou seja, sem divulgar o seu 

nome verdadeiro, podendo usar um apelido ou pseudônimo para esse fim. Somente com a 

assinatura desse documento é que podemos realizar o que lhe explicamos anteriormente, 

que é a pesquisa em si. 

 



f) Termo de consentimento 

Declaro que após ter lido e compreendido as informações contidas neste documento, 

concordo em participar desse estudo. 

E através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a Profª Drª 

Adriana da Fonte Porto Carreiro, portadora da célula de identidade 3553323 SSP-PE, 

residente na rua Alexandre Câmara, 1884/1402, Bloco Atlântico, Capim Macio, Natal-RN, 

telefone: (84) 3642-2463, a utilizar as informações sobre a minha pessoa, através do que for 

falado, escrito, visto e examinado, com a finalidade de desenvolver trabalho científico na 

área de Odontologia. 

Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, fotografias e 

resultados de exames. Concedo também o direito de retenção e uso para fins de ensino e 

divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e estrangeiro, desde que mantido o 

sigilo sobre minha identidade.  Estou ciente que nada tenho a exigir a título de indenização 

pela minha participação na pesquisa, que deverá ser livre e espontânea. 

Em caso de alguma dúvida sobre a conduta ética nesta pesquisa posso entrar em 

contato com o Comitê de Ética em pesquisa da UFRN, pelo telefone: 3215-3135 ou com o 

próprio pesquisador no endereço e telefone já mencionados ou ainda no Departamento de 

Odontologia da UFRN, localizado na Av. Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, 

Natal-RN, telefone 3215-4135. 

               Natal, ___________________________________________ 

                                  De acordo, 

 Nome: ___________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

RG: ______________________ 

CPF: _____________________ 
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