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1. INTRODUÇÃO    

O conhecimento sobre a doença periodontal, pela população, induz 

mudanças de hábitos e atitudes que podem favorecer o ambiente natural da 

cavidade oral. Muitos conceitos sobre esta enfermidade modificaram-se através de 

observações, acompanhadas longitudinalmente, por estudos epidemiológicos,  com 

o intuito de esclarecer a evolução dessa doença.  

Inúmeras pesquisas fazem parte da literatura, com a intenção de informar o 

estado atual do periodonto de determinados grupos ou populações e comparar as 

alterações  entre si, para  delinear universalmente a progressão da doença 

periodontal, discordando de  conceitos adotados no passado.   

Uma evolução contínua da doença foi ultrapassada pelos surtos de 

quiescência e atividade da doença, porém, hoje a medicina periodontal caminha a 

passos largos para identificar determinados microrganismos, mediadores 

inflamatórios, enzimas e citocinas que conjuntamente interagem e destroem o 

aparato periodontal, assim como fatores e doenças que alteram o risco do paciente 

em relação a doença.  

Na Amazônia e particularmente no nosso estado, estudos epidemiológicos 

sobre  doença periodontal são escassos, embora seja de importância significativa 

para conhecer a prevalência e incidência desta enfermidade na nossa população, 

seja na criança, no adulto ou no idoso, promovendo programas de esclarecimento e 

prevenção.   

No último levantamento brasileiro, realizado de 2002 à 2003, denominado de 

Projeto Saúde Brasil,  mostrou que as condições de saúde bucal da população 

brasileira, revelou alta prevalência de doença periodontal, principalmente nas faixas 
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etárias de 35 à 44 e 65 à 74 anos. Nessa última faixa, mais de 85% dos sextantes 

examinados foram excluídos, ou seja, não apresentavam nenhum dente presente no 

sextante, provavelmente como conseqüência de doença periodontal. Desta forma, a 

valorização da saúde oral passou a fazer parte dos programas preventivos no Brasil 

e continuará ser o alvo principal pelos próximos anos.   

A monitoração minuciosa e detalhada das mudanças que ocorrem no 

periodonto, através de métodos de diagnósticos, é imprescindível para obtenção de 

um melhor plano de tratamento e prognóstico. Para descrever esta avaliação clínica, 

uma vasta quantidade de índices foi desenvolvida, pontuando, entre outros 

parâmetros clínicos o sangramento à sondagem, a presença de cálculos sub ou 

supra gengivais, a profundidade de sondagem e a perda de inserção periodontal, 

com a necessidade de quantificar a severidade e a extensão da doença periodontal. 

O Índice de Sangramento Gengival e o Índice de Placa (AINAMO e BAY, 1975) 

foram propostos, para descrever a inflamação da gengiva marginal demonstrando 

ser de fácil manipulação para o clínico e de rápido entendimento pelo paciente. Além 

do estado atual da doença periodontal, era indispensável avaliar as necessidades de 

tratamento periodontal, culminando com o desenvolvimento do Índice de 

Necessidades de Tratamento Periodontal da Comunidade (CPITN), proposto por um 

grupo de pesquisadores e retificado pela Organização Mundial de Saúde em 1982.  

Com base em dados epidemiológicos, mudanças de atitudes podem 

acontecer provenientes de programas ou campanhas de esclarecimento sobre 

saúde, envolvendo fatores sócio-econômicos, ambientais e comportamentais. Numa 

avaliação mundial recente sobre epidemiologia periodontal concluiu-se que, a 

maioria da população mundial sofre de gengivite ou periodontite leve a moderada, 



 
18

 
enquanto que uma pequena fração (5-15%) é acometida de doença periodontal 

avançada.  

O conhecimento de fatores de risco comportamentais como hábitos de 

higiene e fumo podem influenciar ou não na progressão da doença e se diferenciam 

entre populações, daí a importância dessas avaliações justificando programas de 

esclarecimento à população.   

Quando uma doença afeta grande parte da população, a redução direta ou 

indiretamente de custos econômicos, em programas de tratamento e prevenção 

depende diretamente do conhecimento do perfil epidemiológico desta doença. A 

promoção de saúde oral envolverá ações multidisciplinares utilizando uma gama de 

estratégias complementares, para induzir mudanças comportamentais de cuidados 

pessoais, resultando em melhoria da saúde geral.  

Nesse sentido, o presente estudo analisará a condição periodontal e a 

associação com fatores de risco em pacientes que iniciarão tratamento no Curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Pará, o qual permitirá descrever o estado 

de saúde/doença periodontal desses indivíduos, com a intenção de contribuir para a 

elaboração de projetos preventivos e curativos  da doença periodontal nesta 

comunidade.                
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2. 1. Índices Periodontais   

Na Periodontia o conhecimento da progressão da doença periodontal é de 

suma importância para complementação do tratamento. A criação de índices 

periodontais se fez necessário, para melhor entendimento da evolução da doença e 

compreensão das seqüelas deixadas por ela. No entanto, esses índices precisavam 

estar ao alcance do clínico, para o conhecimento da progressão em grandes 

populações ou mesmo em pequenos grupos, culminando assim numa evolução 

desses índices.  

Alguns desses índices quantificam somente determinados parâmetros 

(sangramento e placa), outros, abrangem vários parâmetros (cálculos, profundidade 

de sondagem e nível de inserção), se diferenciam também pela quantidade de 

dentes e superfícies avaliados. Porém, em levantamentos epidemiológicos, o ideal 

seria a união de todos os parâmetros com utilização de todos os dentes presentes 

na arcada, onde uma visão real da condição periodontal seria retratada.    

Um breve histórico sobre índices periodontais utilizados em levantamentos 

epidemiológicos, irá complementar o entendimento sobre a progressão da doença 

periodontal.   

Por volta da década de 50, Russel (1956) iniciou a utilização de índices para o 

conhecimento da doença e preconizou o Índice Periodontal (IP). Um teste clínico foi 

realizado com 200 pacientes, utilizando este índice,  que usava como escores: 0 

para periodonto sadio, 1 para gengivite envolvendo uma face do dente, 2 para 

gengivite circundando o dente, 6 formação de bolsa e 8 perda de função devido à 
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mobilidade excessiva. Os escores eram pontuados somente com observação clínica, 

avaliando função mastigatória e mobilidade, sem sondagem, analisando-se a 

gravidade da inflamação gengival.   

Ainda na década de 50, Ramfjord (1959) formulou um sistema de índice de 

fácil registro o qual revelava numericamente o estado de doença periodontal do 

indivíduo. Somente alguns dentes da arcada eram selecionados para registro (16, 

21, 24, 36, 41 e 44). Neste sistema, denominado de Índice para Doença Periodontal 

(IPD), pontuava-se inflamação gengival, presença de cálculos, profundidade de 

bolsa, atrição oclusal e incisal, mobilidade, falta de contato interproximal e presença 

de placa. Este método de registro revelava-se de fácil leitura e permitia a 

comparabilidade de resultados entre populações. Este índice demonstrava ser  o 

mais completo na verificação da doença periodontal. 

Löe e Silness (1963) e Silness e Löe (1964) criaram o Índice de Placa (IP) e o 

Índice Gengival (IG), respectivamente. No IP registrava-se 0 para ausência de placa; 

1 para visualização da placa após a sua remoção da margem gengival com uma 

sonda; 2 para placa clinicamente visível e 3 para placa abundante. No IG a 

inflamação era registrada pelo deslizamento da sonda pelo sulco gengival sem 

propriamente sondá-lo. Registrava-se 0 para ausência de sinais visuais de 

inflamação; 1 quando ocorria ligeira alteração de cor e textura (inflamação 

perceptível); 2 quando a inflamação era visível e ocorria sangramento após a 

passagem da sonda e 3 quando havia tendência a sangramento espontâneo.   

Para delinear a prevalência da doença periodontal Ainamo e Bay (1975) 

modificaram o índice de placa e o índice gengival descritos por Löe e Silness (1963) 

e Silness e Löe (1964) respectivamente, propuseram índices para registro de placa 

dental e gengivite, denominados de Índice de Sangramento Gengival (IS) e Índice de 
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Placa Visível (IP), que são baseados na presença/ausência de sangramento ou 

placa  em um padrão binominal (contagem dicotômica), ou seja, presença de 

sangramento até 10 segundos após a sondagem e presença de placa visível 

recebem grau 1, enquanto que a ausência destes recebem grau 0. Estes índices, 

sugerem os autores, deveriam ser utilizados não somente em pesquisas e 

experimentos clínicos, mas, também, pelo cirurgião-dentista na clínica diária. Seria 

necessário indicar quantos dentes e se possível, quantas superfícies de dentes 

estariam afetadas para não sub ou superestimar os achados. Devido a sua fácil 

aplicabilidade e rapidez dos achados estes dois índices foram muito utilizados em 

estudos epidemiológicos.  

Um grupo de renomados profissionais (AINAMO J; BARMES D; BEAGRI G,  

1982) apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), reunidos em 1977, 

avaliaram os índices existentes para levantamentos epidemiológicos periodontais e 

a partir daí, desenvolveram o Índice de Necessidades de Tratamento Periodontal da 

Comunidade (CPITN). Este método se propõe a correlacionar de acordo com a 

sondagem, presença de sangramento e cálculo, às necessidades de tratamento a 

ser realizado. Este índice consiste na utilização de uma sonda periodontal delimitada 

com uma marca negra, que registra profundidades de 3,5 mm a 5,5 mm e contém 

uma esfera na ponta que facilita a detecção de cálculos subgengivais. Assim, num 

primeiro momento são estabelecidos os códigos para a classificação do periodonto, 

com  achado de bolsas periodontais com escores de (0) sadio, (1) sangramento sem 

cálculo, (2) sangramento com a presença de cálculo, (3) bolsa de 4-5 mm e (4) para 

bolsa maior ou igual a 6 mm. Os dentes utilizados por sextante são  17, 16, 11, 26, 

27, 37, 36, 31, 46, e 47 e para cada sextante é anotado o pior escore. Assim, de 

acordo com essa análise as necessidades de tratamento são estabelecidas com os 
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seguintes códigos: 0 – não há necessidade de tratamento, 1 – instruções sobre 

higiene oral, 2 e 3 – instruções sobre higiene oral + raspagem e polimento  e 4 - 

instruções sobre higiene oral + raspagem e polimento + tratamento periodontal 

complexo (AINAMO, 1982).  

O CPITN é um procedimento utilizado e recomendado para pesquisas 

epidemiológicas de saúde periodontal como afirmado por Cutress, Ainamo e Sardo-

Infirri (1987), embora não descreva experiência passada de doença periodontal, 

utiliza parâmetros clínicos e critérios relevantes no planejamento da prevenção e 

controle das doenças periodontais. O CPITN registra bolsas periodontais, inflamação 

gengival e presença de cálculos, no entanto, mudanças irreversíveis como 

recessões, mobilidade e perda de inserção periodontal não são anotadas. Este 

índice identifica necessidades de tratamento da população, baseando programas de 

prevenção de saúde periodontal  

Percebe-se que o CPITN somente faz anotações dos piores escores 

encontrados, porém, semelhante aos outros registros parciais pode subestimar 

resultados porque revela a condição periodontal de somente alguns dentes. No 

entanto, apesar de suas limitações, este índice nos permite realizar levantamentos e 

comparar resultados com outras pesquisas (ZENÓBIO et al., 1996). Recentemente, 

a OMS sugeriu que fosse avaliado além de sangramento e cálculo, também a perda 

de inserção nos 10 dentes índices, assim como renomeá-lo para Índice Periodontal 

Comunitário (IPC) (KINGMAN; ALBANDAR, 2002).   

O CPITN é o índice mais utilizado em pesquisas de progressão da doença 

periodontal, porém o PSR ainda é largamente usado, por essa razão, Landry e Jean 

(2002) compararam utilidade, limitações e resultados desses dois índices em uma 

sucinta revisão de literatura. A grande vantagem do PSR é a simplicidade dos 
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registros, disponibilizando pouco tempo no exame, porém, alguns trabalhos 

demonstram que o envolvimento periodontal pode ser subestimado, devido não 

haver registro de nível de inserção. Um completo protocolo periodontal utilizando o 

PSR, pode além de detectar necessidade de tratamento, reavaliar o tratamento 

executado.    

Uma grande variedade de índices foi criada com a intenção de informar a 

situação atual do suporte periodontal em estudos epidemiológicos. Carlos, Wolfe e 

Kingman (1986) sugeriram um índice que quantificava a extensão e a severidade da 

doença periodontal, chamado de Índice de Extensão e Severidade (IES), o qual 

registra medidas do nível de inserção clínica, que é a distância da junção cemento-

esmalte (JCE) até o fundo do sulco/bolsa, e se obtêm subtraindo a distância da 

sondagem total da margem gengival até a JCE, sendo indicativo de patologia 

quando esta perda excede 1 mm. A extensão se expressa em porcentagem e as 

avaliações são executadas em dois quadrantes (superior direito e inferior esquerdo). 

Este método é simples, pode ser utilizado em pesquisas, não sendo adequado para 

todos os estudos epidemiológicos, até mesmo pelo registro parcial das medidas, 

porém, sugere informações para comparações em estudos longitudinais. 

O Registro Periodontal Simplificado (PSR) é um registro parcial das doenças 

periodontais, que ao mesmo tempo seleciona os pacientes pela severidade da 

doença e direciona o profissional, quanto às necessidades de tratamento. O sistema 

permite o exame das estruturas periodontais de uma forma simples, objetiva e 

rápida. Para a realização desse exame a marcação é executada em uma ficha 

simplificada, que consiste de uma “grade” com seis espaços, cada um 

correspondente a um sextante e utiliza a mesma sonda do CPITN. O PSR é 

baseado também nos seguintes códigos 0 – sadio, 1 sangramento a sondagem, 2 – 
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presença de cálculo, 3 – bolsas 4-5 mm e código 4 bolsa maiores que 5,5 mm. Um 

asterisco (*) denota presença de lesão de furca, mobilidade e recessões e pode 

estar presente juntamente com os códigos descritos. Se não houver dentes 

presentes no sextante, a marcação é feita com um X (CONDE, 1996).  

O PSR é uma modificação do CPITN pela simples presença do * 

(COVINGTON; BREAULT; HOKETT, 2003) baseando-se também em sangramento, 

acumulação de cálculos e profundidade de sondagem. Em comum com o CPITN 

estão a simplicidade e facilidade nos achados, no entanto, também não avalia perda 

de inserção periodontal . 

Dados originados de estudos aplicados em populações geram uma grande 

quantidade de informações e resultados, porém a falta de estudos padronizados, 

definições de métodos para detecção da doença e critérios de avaliações, limitam a 

interpretação, análises e comparações dos dados (ALBANDAR e RAMS, 2002).  

Diante disso, os parâmetros atuais para análise da doença periodontal como 

profundidade de sondagem, perda de inserção periodontal, índice de placa e 

gengivite avaliados em toda a dentição, fornecem meios reais para avaliar a 

prevalência e severidade da doença periodontal, em uma população (LINDHE, 

1997).  

2. 2. Epidemiologia e Progressão da Doença Periodontal     

Com o objetivo de identificar fatores que influenciam na progressão da 

doença periodontal, foram realizados inúmeros estudos epidemiológicos em todos 

os continentes, assim como no Brasil. As pesquisas demonstraram que a 

progressão desta doença se manifestava diferentemente em vários países, de 
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acordo com fatores comportamentais e ambientais e uma visão holística da doença 

foi fundamentada nestes achados, modificando tratamentos.   

Em 1979 Becker, Berg e Becker acompanharam 30 pacientes entre 25 e 71 

anos, por um período de 3 anos, com periodontite não tratada e verificaram que, 

quanto as perdas dentárias, 0,36 dentes/ano por paciente foram perdidos durante o 

estudo. No entanto, 22 dentes apresentavam-se com grande mobilidade e avançada 

perda óssea, se esses elementos fossem incluídos na avaliação, as perdas 

dentárias passariam a ser 0,61 dentes/ano. Houve aumento progressivo da 

profundidade das bolsas e mobilidade entre os exames em todos os elementos 

dentários. Quanto às avaliações radiográficas, todos os pacientes demonstraram 

evidências de progressiva perda óssea horizontal e vertical. Com esse conjunto de 

dados, os autores suportaram que a doença periodontal não tratada progride 

naturalmente.  

Com o declínio da cárie dentaria na população americana maior atenção foi 

dedicada à doença periodontal consagrando em acompanhamento epidemiológico 

por inúmeras pesquisas e em 1981 Brown, Oliver e Löe selecionaram uma grande 

amostra de 2428 residências incluindo 7078 indivíduos, cobrindo 48 estados que 

representaram 147 milhões de americanos de, no mínimo, 19 anos de idade. Foi 

utilizado o ÍP (RUSSELL, 1956) para avaliar prevalência, severidade e extensão da 

doença. A gengivite esteve presente em 50% da amostra e diminuiu com a idade, 

onde somente 36% dos idosos foram acometidos de gengivite. O mesmo não 

aconteceu com a periodontite, a mesma evoluiu com a idade (29% em indivíduos de 

19 a 44 anos para 50% em pessoas de 45 anos ou mais). A periodontite moderada 

representou 9% no grupo de 19-44 anos, 12% no grupo de 45-64, porém declinou 

para 7% no grupo dos idosos, que pode ser decorrente da diminuição de dentes 



 
26

 
presentes. A periodontite avançada, bolsas com mais de 6 mm de profundidade em 

três ou mais dentes, acometeu 7% da população com mais de 45 anos. Na 

população idosa, 29% das perdas dentárias sucederam-se da doença periodontal. 

Esses resultados revelaram que, apesar de pobres cuidados com a higiene oral e 

alta prevalência de gengivite, somente pequena porcentagem de indivíduos 

desenvolveram periodontite avançada.  

Com o objetivo de acompanhar a dinâmica da doença periodontal em uma 

população adulta por um período de 10 anos, Buckley e Crowley (1984) através de 

um estudo longitudinal com 82 indivíduos em 1979/80, advindos de um exame 

prévio em 1969/70, com doença periodontal não tratada nesse período e utilizando o 

IP (RUSSELL, 1956). Verificaram que dos 38% dos dentes livres de doença no início 

do estudo, somente 5% destes dentes apresentavam IP 6 no reexame, ou seja, 

severa destruição periodontal, 6% desses dentes foram perdidos não sendo 

identificados como conseqüência da doença periodontal, os dentes mais afetados 

foram os molares. Com esses dados os autores favoreceram a hipótese de uma 

progressão da doença periodontal de forma lenta e intermitente. Aqui, a perda anual 

de dentes foi 0,25% dente/ano também em dentes não tratados. 

Um exame periodontal completo requer um período de tempo razoável, assim 

sendo, alguns índices de registros parciais foram propostos com a intenção de, 

senão substituir, ser uma outra opção para determinadas pesquisas 

epidemiológicas. Partindo dessa hipótese, Ainamo e Ainamo (1985) compararam 

três diferentes registros, para avaliar a severidade e a prevalência da doença 

periodontal, em uma população de 126 pessoas de 15-30 anos e 160 pessoas de 

31-68 anos de cinco paises (Argentina, Finlândia, Polinésia, Uruguai e Estados 

Unidos). Empregaram o registro de boca completa, o CPITN e o IPD (RAMFJORD, 
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1959), esses dois últimos, como registros parciais. Cinco indicadores da doença 

periodontal foram averiguados, presença ou ausência de bolsas com 6 mm ou mais, 

bolsas com 4-5 mm, cálculos supra gengivais, cálculos subgengivais e sangramento 

após sondagem. O CPITN superestimou a média de escores de severidade para os 

cincos indicadores. A prevalência de sangramento se mostrou semelhante entre os 

três índices, assim como, a presença dos cálculos. Nos indivíduos mais adultos com 

presença de bolsas de 4-5 mm ou 6 mm, o registro de boca completa determinou 

melhor a prevalência. Os três índices mostraram-se importantes instrumentos de 

registros em pesquisas epidemiológicas. 

Para avaliar a perda de elementos dentários em americanos idosos, Burt, 

Ismail e Eklund (1985) coletaram dados advindos de estudos transversais realizados 

com a comunidade americana num programa denominado de National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES I). O primeiro NHANES foi realizado no 

período entre 1971-74, e para traçar o perfil periodontal desses indivíduos foram 

utilizados o IP e o Índice de Higiene Oral Simplificado (OHI-S), incluindo o Índice de 

Cálculo (IC). Os resultados mostraram que 46,1% dos examinados, com idade entre 

65-74, encontravam-se edêntulos. Dentre os indivíduos dentados, 50% desses não 

apresentavam doença periodontal e 21,6% dos americanos dentados, na faixa etária 

de 65 a 74 que apresentavam 25 ou mais dentes, apresentavam níveis de higiene 

semelhantes a adultos jovens, fortalecendo a importância da higiene oral na 

manutenção dos dentes na arcada.    

Um dos principais estudos sobre doença periodontal foi iniciado por Löe et al. 

(1986) com uma pesquisa em um grupo de 480 homens, trabalhadores de 

plantações de chá no Sri Lanka. No início da pesquisa os indivíduos tinham idade  

entre 14 e 31 anos e ao final do estudo, após 15 anos, variava entre 29 a 46 anos. 
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Os indivíduos foram submetidos a repetidas avaliações para verificação da presença 

de placa, cálculos, sangramento a sondagem e perda de inserção nos anos de  

1971, 1973, 1977, 1982 e 1985, para observação da história natural da doença 

periodontal. Neste período de 15 anos, o referido grupo não foi submetido a nenhum 

cuidado de prevenção e higiene oral. Foram examinadas todas as faces mesial e 

vestibular de todos os dentes, com exceção dos terceiros molares. Os sinais de 

inflamação gengival estiveram presentes na totalidade da amostra e a média de 

perda de inserção interproximal foi de 3,5 mm (30 anos), 5 mm (40 anos) e 6 mm (45 

anos). Baseando-se nas características clínicas, foi possível dividir os indivíduos em 

3 subgrupos: (1) grupo de doença periodontal de progressão rápida (8%), (2) grupo 

com doença periodontal de progressão moderada (81%) e (3) de não progressão 

(11%). Na doença de progressão rápida a taxa de perda de inserção aumentou 

significantemente a partir dos 20 anos, chegando a aproximadamente 1 mm de 

perda/ano aos 30 anos. Na progressão moderada, a taxa de perda de inserção 

aumentou, principalmente na faixa de 25 e 30 anos. Importante foi observar que a 

ausência de cuidados de higiene levou a progressão contínua da doença, não 

eximindo a possibilidade de períodos de lenta destruição periodontal e períodos de 

aceleração desta destruição (LÖE et al., 1978 c).  

Bailit et al. (1987) questionou se “A doença periodontal era a primeira causa 

de extrações dentárias em adultos”. Os dados utilizados foram do Rand Health 

Insurance Experiment (HIE) proveniente de 5 estados americanos, onde 1210 

adultos dentados participaram da pesquisa. Nesse estudo, alguns fatores foram 

relacionados com a perda dentária, entre eles, custos financeiros e fatores sócio-

culturais. Para avaliação da doença periodontal foi utilizado o IP (RUSSELL, 1956). 

Do total das extrações, somente 3,6% foram associadas com doença periodontal, 
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17,7% com cáries severas e 50% das extrações antecederam a confecção de 

próteses. Embora este índice não demonstre avaliações precisas do estado 

periodontal, a baixa porcentagem de extrações proveniente de doença periodontal 

desmistifica a interrogação anteriormente acima mencionada.   

Observando o desenvolvimento e progressão da doença periodontal, Baelum, 

Fejerskov e Manji (1988) avaliaram 1131 indivíduos com idade entre 15-65 anos, no 

Kenya, com pobres cuidados de higiene oral, que comumente utilizavam carvão 

mineral para escovação.  Os registros foram executados em todos os elementos 

dentários em 4 sítios por dente (distal, vestibular, mesial e lingual). A presença de 

placa foi evidente na maioria das superfícies dentárias (75% - 95%), cálculos e 

perda de inserção afetaram a maioria dos indivíduos, principalmente os homens e 

aumentaram consideravelmente com a idade. Quanto ao sangramento, não houve 

diferenças entre os gêneros. Apesar da grande quantidade de depósitos microbianos 

presentes nos dentes dos indivíduos, somente uma minoria manifestou grande 

perda de inserção. Bolsas de 4-6 mm estiveram mais presentes em sítios 

interproximais. Abaixo de 45 anos, menos de 20% dos indivíduos tiveram mais que 

30% de superfícies afetadas, enquanto que 70% daqueles com idade de 55-65 anos 

tiveram mais de 30% das superfícies afetadas. Com esses achados, os autores 

sugeriram que a inflamação da gengiva marginal presente, não prediz severa perda 

de inserção, pois somente uma pequena quantidade de sítios, >de cada faixa etária, 

foi acometida de destruição periodontal avançada. E ainda enfatizou a necessidade 

de melhor entendimento da doença periodontal para desenvolvimento de estratégias 

apropriadas de prevenção dessa doença.  

Com o intuito de examinar diferentes métodos de análise de dados do padrão 

de destruição periodontal, Okamoto et al. (1988) examinaram 319 indivíduos entre 
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20 e 79 anos, em Ushiku no Japáo. Os dados obtidos foram avaliados de três 

maneiras: 1. valores médios de cada parâmetro clínico para cada indivíduo e por 

faixa etária; 2. a freqüência de indivíduos com um ou mais sítios com perda de 

inserção segundo medidas estabelecidas (>2, >3, >4, >5, >6, >7mm) e porcentagem 

desses indivíduos com  >0, >3, >9, >19 sítios apresentando perdas estabelecidas; 3. 

porcentagem de sítios com diferentes níveis de inserção determinados para cada 

faixa etária. Os resultados mostraram indivíduos com pobre higiene oral e alta 

freqüência de gengivite. A média de dentes ausentes foi 7,2 e maior no grupo de 60-

79 anos (15 dentes perdidos). As médias dos parâmetros clínicos aumentaram com 

o avanço da idade e a profundidade de sondagem apresentou-se com valores 

médios maiores nos sítios interproximais. A maioria dos indivíduos entre 20-59 anos 

apresentaram pequena evidência de doença periodontal severa.  

 Saba-Chujfi et al. (1989) revelaram algumas considerações sobre a doença 

periodontal, após revisão da literatura e concluiu que os problemas periodontais na 

infância são de grande prevalência e incidência, agravando na puberdade e nas 

periodontites de progressão rápida. O avanço da doença se mostrava lento e a 

proporção de indivíduos afetados aumentava linearmente, até os 40 ou 50 anos e 

após essa idade eram incomuns novos casos. Porém, os autores também 

concluíram que há grande variação na uniformidade aplicada ao critério de 

diagnóstico da gengivite por parte dos pesquisadores.  

Baseando-se no CPITN, Campos JR. et al. (1994) avaliaram 1633 indivíduos 

adultos jovens na faixa etária entre 18 e 25 anos, na cidade de Bauru, São Paulo, 

afirmaram que uma pequena porção de indivíduos foi responsável por uma 

proporção substancial de toda a destruição periodontal. Somente 5,8 % dos 

indivíduos foram considerados de alto risco à doença periodontal, houve um 



 
31

 
aumento gradual do CPITN médio com a idade, correlacionando o aumento da 

prevalência e a severidade da doença com a idade.   

A severidade da doença periodontal está associada com a quantidade de 

visitas ao dentista, portanto, indivíduos com maior freqüência ao dentista revelaram 

melhor saúde gengival e maior quantidade de dentes na arcada. Este foi o resultado 

documentado por Söder et al. (1994) que descreveram o estado periodontal de 1681 

indivíduos (840 homens e 841 mulheres), com idade entre 31 a 40 anos, na Suécia, 

no período de 1985-1986. Foram avaliados parâmetros como ausência de 

elementos dentários, uso de prótese removível, halitose, recessão gengival, higiene 

oral através do Índice de Higiene Oral Simplificado (OHI-S) e estado de 

saúde/doença periodontal, através do Índice Gengival Modificado (IGM) e 

compararam com resultados de outra investigação da década de 70. O estado 

periodontal melhorou consideravelmente, com diminuição da quantidade de 

indivíduos com a presença de, no mínimo, um dente com profundidade de bolsa de = 

5mm (62,8% em 1970, 17,2% em 1986).   

Os fatores de risco da doença periodontal foram avaliados por Mumghamba, 

Markkanem e Honkala (1995) em um estudo compreendido por 1764 indivíduos, 

entre 3 e 84 anos na Tanzânia. Presença de placa, sangramento, recessões, 

cálculos e profundidade de sondagem foram os parâmetros registrados. Inflamação 

gengival foi mais prevalente em indivíduos acima de 44 anos (84%), diminuindo para 

81% na idade entre 35-44 anos e 75% entre 20-34 anos. Os fatores de risco mais 

significantes para gengivite foram o sexo masculino e a presença de placa. No grupo 

a partir de 35 anos, a presença de bolsas periodontais e recessões apresentou-se 

mais acentuado, apesar do percentual ser pequeno, 8% para bolsas periodontais e 

11% para recessões, os fatores de risco mais relacionados foram a presença de 
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placa e idade. Recessão gengival foi mais prevalente no gênero masculino e em 

indivíduos com placa visível. O fumo não foi considerado como fator de risco, por 

não ter sido controlado a duração do hábito, embora, estivesse relacionado com a 

presença de bolsas.    

Zenóbio et al. (1996) reviram dados epidemiológicos armazenados no Banco 

Global de Dados Orais (BGDO) da OMS e concluíram que o CPITN é largamente 

utilizado, nos diversos países do mundo, para conhecimento da prevalência e 

severidade das doenças periodontais e estimar as necessidades de tratamento. Nos 

diversos levantamentos estudados houve contrastes em relação as condições 

periodontais, entre paises industrializados e não industrializados, principalmente nos 

grupos de faixa etária entre 5-19 anos. Nos países industrializados as condições de 

saúde periodontal apresentavam alta prevalência em relação aos países não 

industrializados. Por outro lado, com o avanço da idade a severidade da doença 

aumentava, não havendo diferenças significantes entre os países industrializados e 

não industrializados.  

Diferenças de destruição periodontal entre populações são significantes, 

porém, Baelum et al. (1996) não concordaram com a generalização que africanos e 

asiáticos sofrem mais de doença periodontal severa que americanos e europeus. O 

nível de perda de inserção entre 35-60 anos foi semelhante entre kenianos chineses 

e americanos, no entanto, em idosos essas diferenças se alteraram e os americanos 

apresentaram menor perda de inserção, isso deve-se a um maior acesso aos 

serviços odontológicos pela população americana mais idosa. Quanto a inflamação 

gengival,  os kenianos e chineses demonstraram piores condições de higiene.   

Locker, Slade e Murray  (1998) revisaram inúmeras pesquisas 

epidemiológicas com populações de adultos com no mínimo 45 anos, enfatizando os 
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estudos de prevalência e incidência da doença periodontal. Conclusivamente, uma 

alta porcentagem de indivíduos apresentou perda moderada de inserção periodontal, 

severa perda em poucos sítios e somente uma minoria de subgrupos da população 

experimentaram perda severa generalizada. Embora a idade mostre-se como fator 

de risco para perda de inserção periodontal,  esta perda moderada pode ser 

proveniente do envelhecimento do aparato periodontal e não como resultado de 

algum processo patológico, redefinindo assim, algumas terapias para serem 

utilizadas de acordo com a idade.   

Axelsson, Paulender e Lindhe (1998) avaliaram a relação entre estado dental 

e o hábito de fumar, em uma amostra com 1093 indivíduos, entre 35 e 75 anos, na 

Suécia. No grupo de 75 anos, 41%  dos fumantes apresentavam-se edêntulos 

comparados com 35% de não-fumantes. Fumantes apresentavam maiores médias 

de perda de inserção, em todas as faixas etárias e o índice de placa e higiene foram 

similares entre fumantes e não fumantes. Com esses resultados concluíram que o 

fumo é um significante indicador de risco para perda dentária, perda de inserção e 

cáries dentárias.  

Castilhos, Gusmão e Santos (1999) realizaram uma pesquisa envolvendo 73 

estudantes do curso de odontologia da Universidade de Pernambuco, com idade 

entre 20 e 30 anos, utilizando como índice o PSR para investigar necessidade de 

tratamento individual. Na totalidade da amostra analisada, foi observada doença 

periodontal (gengivite e periodontite leve) mesmo esses estudantes sendo 

culturalmente diferenciados.  

Em um estudo longitudinal com três avaliações, nos anos de 1973, 1988 e 

1991, numa população de 361 indivíduos entre 20 a 70 anos, na Suécia, Norderyd, 

Hugoson e Grusovin (1999) identificaram fatores de risco para progressão de 
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doença periodontal severa. Os parâmetros registrados foram: presença de placa, 

inflamação gengival, profundidade de sondagem, perda óssea através de 

radiografias, perdas dentárias e progressão da doença periodontal severa 

(considerando perda óssea 20% em sítios proximais entre 2 exames em = 6 sítios). 

A experiência de doença periodontal severa acometeu 13% dos indivíduos nas 

avaliações de 88 e 91, a associação com o aumento da idade e com o fumo mostrou 

uma forte correlação. Apesar desta associação com a idade concluiu-se que dentes 

doentes periodontalmente hoje permanecem por muito mais tempo na boca que 

antes. O fumo mostrou-se como a variável mais importante, acometendo 38% das 

pessoas com progressão da doença periodontal severa, entre os fumantes a média 

de dentes presentes foi menor (18 dentes), que aos não-fumantes (22,4 dentes). A 

presença de placa e bolsas periodontais =4mm no início do estudo, foram 

significantemente associados com doença periodontal severa, demonstrando serem 

fatores de risco para doença periodontal.  

No período de 1988-1994, foi realizado nos Estados Unidos o III NHANES em 

adultos a partir de 30 anos, com o objetivo de obter informações sobre a prevalência 

e extensão da doença periodontal nesse país. A amostra foi composta de 9689 

pessoas que representaram 105,8 milhões de indivíduos. Foi estimado que 35% dos 

indivíduos eram portadores de periodontite, com 21,8% da forma moderada e 12,6% 

na forma avançada de periodontite. A doença foi mais prevalente em mulheres e 

negros e para a análise foram utilizados todos os dentes dos 2 quadrantes (maxila e 

mandíbula) para o registro de profundidade de sondagem e perda de inserção. Esse 

registro parcial pode ter influenciado na verdadeira prevalência e extensão da 

doença periodontal que pode ser significantemente maior do que os números 

apresentados (ALBANDAR, BRUNELLE e KINGMAN, 1999).   
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Com o objetivo de avaliar o estado periodontal através do CPITN em uma 

população militar de Israel, Katz et al. (2000) utilizaram 1095 militares, entre 25 e 44 

anos, sendo 998 homens e 97 mulheres. Relacionaram idade, educação e gênero 

com severidade da doença. Apenas 1,19% dos indivíduos mais jovens apresentaram 

sextantes saudáveis, enquanto no grupo de 35 a 44 somente 0,96%. Quanto à 

educação, o maior grau de escolaridade se mostrou favorável aos cuidados com a 

saúde oral, ou seja, mais anos de educação equivaleram a mais sextantes 

saudáveis e menos bolsas profundas. Com respeito ao gênero, as mulheres 

revelaram alta taxa de sextantes saudáveis em relação aos homens, no entanto, a 

participação delas se restringiu a 10 % da amostra.   

Benigeri et al. (2000) avaliaram 2110 indivíduos com idade entre 35 e 44, em 

Quebec, no Canadá, quanto à prevalência da doença periodontal e compararam a 

validade do CPITN. Na sondagem de 2 sítios/dente, em 8,5% dos adultos havia pelo 

menos 1 dente  com 6 mm de profundidade, enquanto que a sondagem  ao redor de 

todo o dente, esta porcentagem multiplicou quase 3 vezes (21,4%). Algumas 

limitações são associadas com este índice, influenciando em super ou 

subestimativas de tratamento, de acordo com os diferentes meios de registros. 

Ocorrem diferentes interpretações decorrentes de quantos sítios são avaliados por 

dente, ou de quantos dentes são examinados. A OMS recomenda o exame de 10 

dentes por indivíduo, com avaliação de seis sítios/dente e anotado o pior escore do 

sextante. Neste estudo, observou-se que quando foi utilizada somente a medida de 

2 sítios/dente os problemas periodontais são subestimados, melhor seria a 

marcação de seis sítios por dente como definido pela OMS. Como o objetivo dos 

estudos epidemiológicos é averiguar o estado periodontal e as necessidades de 
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tratamento, seria melhor examinar os dez dentes e em seis sítios/dente para não 

subestimar os achados.  

Um estudo pioneiro para estabelecer associação entre indicadores de risco e 

perdas dentárias foi proposto por Hamasha, Sasa e Qudah (2000) em adultos 

jordanianos. A amostra randomizada se concentrou em 509 indivíduos entre 18 e 77 

anos, sendo avaliado nível sócio-econômico, idade, hábito de fumar e prática de 

higiene oral. O baixo nível de escolaridade dos indivíduos e a falta de regularidade 

nos cuidados com a saúde oral demonstraram influenciar nas perdas dentárias. A 

média de dentes presentes foi significantemente baixa nos homens (18,8 dentes) e 

melhor nas mulheres (23,7 dentes).  A média de dentes presentes foi de 20,9 dentes 

por indivíduo, no entanto, com o avanço da idade esta média diminuiu 

significantemente, nos mais idosos (64-74), somente 11 dentes continuavam 

presentes. Modificações nesses fatores poderiam contribuir para melhoria do estado 

de saúde oral da população da Jordânia.  

Observações provenientes de inúmeros trabalhos envolvendo fumantes 

confirmam a forte associação com o aumento da prevalência e severidade da 

doença periodontal. Bergström, Eliasson e Dock (2000) analisaram o resultado de 

um estudo, no qual a população amostral já havia sido avaliada em 1982 e após dez 

anos foram reavaliadas (1992).  A amostra compreendeu 257 pessoas (191 homens 

e 66 mulheres), músicos, conscientes de cuidados com a higiene oral, divididos em 

50 fumantes, 61 ex-fumantes e 133 não fumantes e com nível sócio-econômico 

homogêneo. Foram avaliados através de questionários, exame clínico e radiográfico 

de todos os elementos dentários, assim como sangramento gengival e quantidade 

de perdas dentárias. As observações clínicas de redução da altura óssea e presença 

de bolsas caracterizando a doença periodontal, apresentaram-se significantemente 
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maior em fumantes se comparado a não fumantes. A quantidade de cigarros por dia 

também revelou agravamento da doença, ou seja, maior número, maior perda de 

inserção. Embora o ato de cessar o hábito possa retroceder a condição periodontal 

para níveis de não fumantes melhorando em relação às bolsas periodontais, o 

mesmo não acontece com a altura óssea. De acordo com as evidências acima 

mencionadas, a relação causa-efeito foi representativa.   

Para caracterizar a condição periodontal de comunidades indígenas da 

Amazônia e avaliar a associação com fatores demográficos e comportamentais, 

Ronderos, Pihlstrom e Hodges (2001) examinaram 244 indivíduos (115 homens e 

129 mulheres), com idade de média de 33 anos, com hábitos de uso de coca e 

tabaco, registrando altos níveis de placa, cálculo e sangramento. A prevalência de 

cálculos subgengivais e a média do escore de cálculo aumentaram com a idade, no 

entanto, a gengivite não revelou significante associação com a idade. 

Especificamente, perda de inserção e recessão gengival foram mais prevalentes 

com o aumento da idade do que com a profundidade de sondagem. Embora 

houvesse essas associações, o determinante principal da perda de elementos 

dentários foi o processo carioso. A dor foi a mediadora para a procura por cuidados 

odontológicos e a doença periodontal mostrou-se, relativamente de baixa 

severidade. Apesar da pobre higiene oral e extensiva inflamação geng       ival, esta 

população não apresentou grande destruição periodontal.  

A relação do fumo e os parâmetros clínicos da doença periodontal foram 

investigados por Haffajee e Socransky (2001) em um estudo com 289 adultos, 

caucasianos residentes na Inglaterra e Boston. Os incluídos no estudo foram 

indivíduos com idade entre 20 e 86 anos, acometidos de periodontite, com no 

mínimo 4 sítios com bolsas e/ou perda de inserção 

 

4mm. Então divididos em 
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fumantes, ex-fumantes e os que nunca fumaram. Os parâmetros clínicos observados 

foram presença de placa, sangramento à sondagem, nível de inserção, profundidade 

de bolsa e supuração.  Os piores resultados de perda de inserção acometeram os 

fumantes e os indivíduos mais idosos, mostrando uma forte associação entre fumo e 

idade com perda de inserção. Fumantes também tinham mais bolsas profundas 

quando comparados aos ex-fumantes e aos que nunca fumaram, no entanto, esta 

associação foi menos marcante que a relação com perda de inserção. A região 

maxilar lingual foi a mais afetada, quanto ao sangramento a sondagem, poucos 

sítios exibiram sangramento no grupo de fumantes.  

Um estudo retrospectivo foi elaborado por Van Der Weijden et al. (2001) para 

estabelecer diferenças de alguns parâmetros clínicos observados em relação ao uso 

ou não do fumo (sangramento após sondagem e profundidade de bolsa). O estudo 

consistiu de 183 pacientes com diagnóstico de periodontite de adulto, sendo 79 

fumantes e 104 não fumantes, em Utrecht, Holanda. A profundidade de sondagem = 

5 mm foi mais prevalente entre os fumantes. Os dentes anteriores e pré-molares da 

maxila de fumantes apresentaram sondagem = 5 mm, principalmente na face lingual, 

sugerindo que o fumo promove efeitos deletérios locais. Em relação ao sangramento 

à sondagem não houve diferenças significativas entre fumantes e não fumantes. 

Com esses resultados, concluíram que o fumo é um fator associado com 

profundidade de bolsas periodontais.  

A população africana apresenta alta prevalência da doença periodontal 

seguido de hispânicos e asiáticos e isto têm relação com o poder sócio-econômico 

da população mundial, foi o que concluíram Albandar e Rams (2002) em uma 

revisão sobre epidemiologia global da doença periodontal. Ainda afirmaram que um 

grupo relativamente pequeno da população mundial exibe severas formas de perda 
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de inserção, com formação de bolsas profundas e que as avaliações por meio de 

sondagem exibem limitações, tanto em extensão quanto em severidade da doença. 

Alguns fatores podem influenciar nas medidas de sondagem, não significando 

sempre em perda de inserção, assim como a redução da profundidade de sondagem 

devido ao envelhecimento com a presença de recessões, não necessariamente 

implica em melhora do estado periodontal. A falta de comportamentos e atitudes de 

cuidados com a saúde pode predispor a doenças em geral incluindo a periodontite. 

Por isso, ao enfatizar a importância de programas preventivos que favoreçam a 

mudanças de hábitos de higiene e suspensão do fumo, espera-se que haja 

diminuição da prevalência e severidade da doença periodontal na população 

mundial.  

Hirotomi et al. (2002) realizaram um estudo longitudinal para avaliar as 

condições periodontais de indivíduos idosos saudáveis no Japão. Foram recrutados 

599 indivíduos com 70 anos e 162 com 80 anos. Observaram que 97,1 % dos 

indivíduos exibiam pelo menos um sítio, com nível de inserção de 4 mm ou mais, 

demonstrando doença periodontal moderada e 47,9 % dos indivíduos mostravam 

sítios com nível de inserção de 7 mm ou mais caracterizando doença periodontal 

avançada e mais prevalente no sexo masculino. Entretanto, poucos dentes 

revelaram severas condições periodontais, mesmo em indivíduos idosos. A 

progressão da doença periodontal ocorreu com perda de inserção de 3 mm ou mais, 

durante o acompanhamento de 2 anos de estudo em 75,1% dos indivíduos. Outro 

achado é que dentes restaurados e dentes pilares de próteses parciais removíveis 

sofreram mais perda de inserção, incidindo até mesmo em perdas dentárias quando 

comparados com dentes hígidos. 



 
40

  
Em uma revisão utilizando dados da OMS e outras bases de dados, Gjermo 

et al. (2002) verificaram a prevalência da doença periodontal na América do Sul e 

Central. Os indicadores da doença como a idade, cuidados com a higiene oral e 

perda de suporte periodontal (profundidade de bolsa 3-5 mm, perda de inserção 

clínica e perda óssea de 1-3 mm radiograficamente), refletiram experiência ou não 

de doença. No Brasil (CUNHA; CHAMBRONE, 1998), México (GONZALEZ et al., 

1993) e Argentina (DE MUNIZ, 1985) foram realizados estudos descritivos de 

gengivites, em jovens, expressando alta prevalência da doença, principalmente em 

grupos com baixo padrão sócio-econômico. Em relação a periodontite, os estudos 

que permitiram calcular a prevalência total da doença periodontal severa, mostraram 

que  4 a 19 % das pessoas foram afetadas com periodontite  . No Brasil (PINTO et 

al., 1986) e no Chile (GAMONAL et al., 1998) o nível sócio-econômico apresentou 

positiva correlação com a prevalência da doença. Quanto aos hábitos de higiene, 

nos poucos estudos promovidos nesses países revelaram que a maioria dos 

indivíduos possui rotinas de higiene oral aceitáveis, no entanto, estudos 

epidemiológicos nestas regiões são escassos e às vezes com amostras não 

representativas.  

Lopez e Baelum (2003) empregaram cinco sistemas de registro para 

diagnóstico da periodontite em adolescentes e jovens adultos, observaram 9162 

estudantes da província de Santiago no Chile, registrando informações de perda de 

inserção clínica para avaliar a prevalência da doença periodontal. Foram 

demonstrados que a prevalência da periodontite entre adolescentes depende 

consideravelmente do sistema de registro utilizado, que podem produzir diferentes 

diagnósticos no mesmo indivíduo, entretanto, uma pequena fração desses 

estudantes apresentaram perda de inserção de = 1mm.  
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O PSR atualmente ainda é um índice que pode ser utilizado em pesquisas, 

embora não seja uma ferramenta de diagnóstico para doença periodontal, quando 

empregado sozinho. Covington et al. (2003) aplicaram o PSR, em uma comunidade 

representativa militar da Carolina do Norte, compreendida de 413 homens e 87 

mulheres para estimar o estado de saúde periodontal e compararam com outros 

estudos que utilizaram ou não o mesmo índice de registro. Foi revelada alta 

prevalência de gengivite (82%), enquanto que a periodontite registrou-se somente 

em 17% dos militares. Apenas dois militares mostraram-se livres de doença. Os 

resultados revelaram que o nível educacional relacionava-se com o agravamento da 

doença, assim como, o aumento da idade. Entretanto, o nível econômico não 

demonstrou relação com a doença.    

A valorização dos fatores clínicos e demográficos na incidência e progressão 

da doença periodontal foi discutida por Craig et al. (2003) em uma pesquisa com 53 

asiáticos, 69 africanos e 62 hispânicos americanos na faixa etária entre 19-70 anos. 

Os objetivos principais foram determinar se a incidência e a taxa de perda de 

inserção diferenciavam entre os três grupos raciais,  e se o perfil das variáveis 

clínicas e demográficas também diferenciava entre os grupos raciais. Os parâmetros 

clínicos incluídos foram sondagem, nível de inserção, eritema gengival, sangramento 

após sondagem, supuração e placa. Um questionário com dados demográficos 

incluía cidade de origem, anos de residência e ocupação e dados comportamentais, 

como necessidade de higiene oral, se possuíam um dentista próprio, última visita ao 

dentista e hábitos (fumo). Os indivíduos foram subdivididos de acordo com a 

ocupação em três grupos: profissional, qualificado e desqualificado. Os africanos 

americanos mostraram discreta tendência a maior incidência de perda de inserção. 

Quanto a ocupação evidenciou-se forte associação com doença periodontal e 
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subseqüente perda de inserção para a população total. Os indivíduos rotulados 

como desqualificados apresentaram grandes níveis de placa, a maioria eram de 

fumantes e tinham menor acesso a serviços odontológicos favorecendo a 

progressão desta doença.  

Foi iniciada em 1969 uma pesquisa na Noruega (SCHÄTZLE et al. 2003) com 

565 indivíduos com término em 1995. Com o objetivo principal de examinar o padrão 

e as taxas de perda de inserção revelando a progressão da doença periodontal em 

homens saudáveis com idade entre 16 e 59 anos, por seis repetidas avaliações, 

recebendo cuidados regulares de higiene durante todo o período de investigação. A 

diminuição do suporte periodontal aumentou com a idade e alcançou a maior taxa 

(7%), em indivíduos com aproximadamente 35 anos, assim como, a formação de 

bolsas também esteve presente em um ou mais sítios de todos os participantes 

nessa faixa etária. Este estudo mostrou que somente 20% dos indivíduos que 

iniciaram perda de inserção, durante a observação, continuaram com esta perda de 

suporte. A progressão leve a moderada de perda de suporte periodontal ocorreu em 

75% da amostra variando entre 0,02 e 0,1 mm por ano e menos de 1% 

apresentaram substancial perda de inserção.   

O fumo apresentou-se como principal fator de risco para mudanças no nível 

alveolar com aumento da perda óssea no estudo prospectivo longitudinal de 10 anos 

(1988/1998) na Suécia, executado por Paulender et al. (2004). Foram avaliados 295 

indivíduos, com idade média de 50 anos e reavaliados com objetivo de analisar a 

incidência e fatores de risco potenciais para perda óssea alveolar. Os resultados 

demonstraram que a média de perda óssea alveolar avaliada radiograficamente 

nesse período foi de 0,4 mm, 8% dos indivíduos não apresentaram perda óssea e 

5% apresentaram perda de =1 mm. Ocorreram somente 0,66 % de perdas de dentes 
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por indivíduo nesse período, ou seja, 88% dos indivíduos em 1988 possuíam mais 

de 20 dentes na arcada e em 1998 83% da amostra ainda permanecia com mais de 

20 dentes, 65,1% não havia perdido nenhum dente demonstrando uma forte 

tendência de conservação dos elementos dentários. Outros fatores de risco para 

incidência de destruição periodontal, revelados neste estudo, incluíam sítios 

interproximais com profundidade de bolsas = 4mm, número de dentes e doenças 

sistêmicas.  

Com o objetivo de descrever a incidência de perda de inserção periodontal 

em australianos com mais de 60 anos em um estudo longitudinal, Thomson et al. 

(2004) avaliaram, no início do estudo, 801 indivíduos onde foram registradas 

medidas de recessão gengival e profundidade de sondagem em todos os dentes da 

arcada, em três sítios por dente e ainda foram coletados dados sobre medicações, 

doenças sistêmicas e fumo. Após 5 anos, 342 indivíduos foram reexaminados e a 

recessão gengival mostrou-se como sendo o principal motivo da perda de inserção, 

somente em 10% dos sítios examinados o aumento da profundidade de sondagem 

contribuiu para a perda de inserção. Dos sítios observados, 58,6 % experimentaram 

perda de 3 mm ou mais em um ou mais sítios. A incidência de perda de inserção 

ocorreu em 43,2 % da amostra, e entre os diabéticos, a taxa foi alta.   

Ainda em 2004, Bergström relacionou o fumo e a doença periodontal 

destrutiva crônica em um artigo de revisão, justificando que as pesquisas têm 

revelado que fatores ambientais e comportamentais estão envolvidos com início e 

progressão da doença periodontal. Um dos sinais precoces da influência do fumo 

nos tecidos periodontais é a diminuição da vascularização, que entre outros 

mecanismos, ainda não totalmente descobertos, pode ser explicada pela 

interferência de moléculas de adesão intercelular 1 (sICAM 1) no fluido crevicular 
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gengival, o que influencia na destruição tecidual através de enzimas como a 

elastase. Embora seja mais freqüente a presença de bolsas profundas em fumantes 

que em não fumantes, o autor concluiu que não existe suporte científico para afirmar 

que a microflora subgengival se diferencia nessas duas categorias. Por meio de 

inúmeros estudos transversais e longitudinais, evidências demonstraram a relação 

causal fumo-doença periodontal, assim sendo, o fumo é considerado um verdadeiro 

fator de risco para doença periodontal.  

A formação de cálculo subgengival deriva da presença de cálcio e fósforo 

proveniente do fluido crevicular gengival depositados no interior do biofilme (WHITE, 

1997). O fumo pode interferir na microflora subgengival potencializando a formação 

de cálculos subgengivais, por eventos inflamatórios e pela produção de fluido 

crevicular. De acordo com essas características Bergström (2005) avaliou, por meio 

de investigação radiográfica, a severidade e prevalência de cálculo subgengival em 

uma população de 242 pessoas entre fumantes, ex-fumantes e não fumantes. A 

prevalência de indivíduos com presença de cálculo foi de 43%,  sendo que 15% na 

faixa etária de 20 a 34 anos e 72% na faixa etária de 50 a 69 anos aumentando com 

o consumo de cigarros por dia. Quanto à severidade, a média de sítios afetados por 

pessoa foi de 3,4 (6,2%) entre fumantes, 1,2 (2,4%) ex-fumantes e 0,6 (1,1%) os que 

nunca fumaram, demonstrando associação positiva entre fumo e deposição de 

cálculos subgengivais.  

No Brasil, poucos são os estudos de prevalência e severidade com amostras 

representativas, porém, recentemente, Susin et al. (2005) descreveram a 

prevalência de doença periodontal no Rio Grande do Sul, em uma população com 

mais de 30 anos incluindo 853 indivíduos. Profundidade de sondagem foi a principal 

avaliação, além de indicadores de risco demográficos, ambientais e 
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comportamentais. A profundidade de sondagem = 5mm foi um achado comum na 

população, a prevalência aumentou nos indivíduos com 50 anos ou mais, assim 

como,  foi mais prevalente em homens do que em mulheres.  

Uma progressão significante da severidade, incidência e prevalência de 

defeitos periodontais verticais em fumantes foi confirmada por Baljoon, Natto e 

Bergström (2005) em um estudo prospectivo de 10 anos de acompanhamento em 91 

indivíduos em Estocolmo, na Suécia. A perda de elementos dentários durante o 

período do estudo pode ter subestimado o aparecimento de novos defeitos verticais, 

porém a severidade desses defeitos aumentou concomitantemente com a 

quantidade de exposição ao fumo.  

Uma revisão da literatura mundial, do período de 1965/2004, foi conduzida 

por Klinge e Norlund (2005) para avaliar se as condições sócio-econômicas 

aumentam o risco para doença periodontal.  Foram comparados 47 trabalhos no 

qual as variáveis sócio-econômicas avaliadas foram: rendimentos, ocupação, 

educação, desemprego, classe social, condições de moradia e raça. Vinte e nove 

dos 47 trabalhos demonstraram associação entre fatores sócio-econômicos e 

doença periodontal, entretanto, quando o fumo foi associado, este demonstrou ser o 

principal fator de associação com periodontite, independente das variáveis sócio-

econômicas.  

Com a intenção de determinar a relação entre sangramento durante a 

sondagem e progressão da doença periodontal, Rahardjo et al. (2005) realizaram 

um estudo longitudinal, com duração de 3 anos, incluindo 229 indivíduos com 70 

anos, não fumantes, na cidade de Niigata, no Japão. Foram realizados 4 exames 

mostrando forte associação, entre o aumento da freqüência de sangramento (FS) e 

perda de inserção adicional (PIA) = 3 mm. Os resultados demonstraram que sítios 
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com freqüência de sangramento nas 4 avaliações têm 26%  mais probabilidade de 

progressão da doença periodontal, concluindo que FS pode ser considerada como 

forte fator de risco para progressão de doença periodontal em populações idosas.  

Doença periodontal associada à placa são infecções crônicas causadas por 

uma extensa flora microbiana, resultando em inflamação que pode levar a perda de 

inserção periodontal e finalmente perda dentária. Para identificar evidências de 

fatores associados com a susceptibilidade do hospedeiro, para progressão da 

periodontite e descrever o uso de modelos de prognóstico, para identificar indivíduos 

de alto riso para doença periodontal, Heitz-Mayfield (2005) publicou um trabalho de 

revisão incluindo estudos longitudinais, que avaliaram fatores clínicos, demográficos, 

ambientais, comportamentais, psico-sociais, genéticos e sistêmicos e concluiu que o 

fumo e o diabetes são os principais fatores na modificação da resposta do 

hospedeiro à infecção pelo biofilme. Testes de diagnóstico de sensibilidade e 

especificidade para identificação de indivíduos suscetíveis a progressão da doença 

ainda não são uma realidade cotidiana, porém, a combinação de fatores 

modificadores podem ser útil, futuramente, para identificar indivíduos de alto risco à 

doença periodontal.   

Comportamentos de higiene com a saúde oral são multidimensionais, 

abrange fatores socioeconômicos, demográficos, atividade física e vários aspectos 

do estilo de vida. Com o objetivo de determinar esta associação, Harada et al. 

(2005) coletaram dados de 1182 indivíduos, maiores de 18 anos, moradores de um 

distrito rural no Japão. Foram avaliados freqüência de escovação dental, freqüência 

de uso de artifícios extras de limpeza (uso de fio dental e escova interdental) e 

visitas regulares ao dentista. O gênero feminino demonstrou mais cuidados com a 

saúde oral, assim como, os mais jovens e os indivíduos que nunca fumaram. 
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Indivíduos com atividades sociais, como trabalho voluntários, foram correlacionados 

com melhores comportamentos de saúde oral. Pessoas que são acometidas de 

doenças sistêmicas também mostraram mais consciência nos cuidados de higiene, 

como o uso de artifícios extras de higiene dental, assim como, indivíduos que 

moravam sozinhos freqüentavam mais regularmente o dentista. Com esses dados, 

os autores concluíram haver associação entre estilo de vida e comportamentos com 

a saúde oral,  influenciado também por fatores demográficos (idade e gênero).  

É incontestável a necessidade da presença da bactéria para o 

desenvolvimento da periodontite, no entanto, outros fatores podem influenciar na 

progressão da doença periodontal. No estudo de Kocher et al. (2005) foram 

avaliados alguns desses fatores (sociodemográficos, sistêmicos, comportamentais e 

orais) de risco para perda de inserção, em uma amostra de 2595 indivíduos, na faixa 

etária de 20-79 anos, na Alemanha. O principal determinante de risco para perda de 

inserção foi o fumo. O gênero feminino, a presença de placa supragengival e o baixo 

nível educacional demonstraram ser importantes também para perdas dentárias, 

além da perda de inserção.  

Campanhas ou programas preventivos derivam de dados provenientes de 

estudos epidemiológicos. Gjermo (2005) numa breve revisão sobre dados 

epidemiológicos, confirmou que países que investem em programas preventivos de 

esclarecimento sobre cuidados com a higiene oral, demonstraram mudanças 

comportamentais e diminuição da população afetada, nas formas leve e moderada 

da periodontite e gengivite. Nas formas severas, além de fatores envolvendo 

higiene, as causas sistêmicas também influenciariam na continuidade da doença, 

por esta razão, tais programas não legitimavam melhores resultados. Campanhas 
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contra o fumo também estariam sendo largamente utilizadas por entidades 

governamentais, produzindo efeitos benéficos nos parâmetros epidemiológicos.  

Estudos para avaliar o efeito da remoção de placa na prevenção da doença 

periodontal, utilizando como grupo experimental pacientes sem higiene oral 

representando o controle negativo, enfrentam dificuldades em relação à ética. 

Entretanto, no último Workshop Europeu de Periodontologia em 2005, um grupo de 

pesquisadores (LANG; LINDHE; VAN DER VELDEN, 2005) reportaram a 

importância dos procedimentos de higiene na prevenção da doença periodontal e 

concluíram que essas instruções, associadas a remoção mecânica da placa, pelo 

próprio indivíduo ou pelo profissional, são estratégias primárias para prevenção de 

gengivite e provavelmente dificultando a transição para periodontite, assim como a 

cessão do hábito de fumar também faria parte das medidas preventivas (LANG et al. 

2005).                          
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3. PROPOSIÇÃO   

O objetivo deste trabalho foi avaliar a condição periodontal em pacientes do 

curso de Odontologia da Universidade Federal do Pará, por meio de profundidade 

de sondagem, nível de inserção, sangramento e índice de placa e associar fatores 

de risco à doença periodontal, observando: 

- Diferenças dos parâmetros de NI e PS entre arcos, sextantes e superfícies 

dentárias 

- Porcentagem de indivíduos e sítios acometidos periodontalmente 

- Diferenças dos parâmetros de PS e NI entre faixas etárias 

- Influência do gênero e fumo 

- Perdas dentárias                         
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1. Material    

O material utilizado foi composto de: 

1. Espelho clínico 

2. Pinça clínica 

3. Sonda periodontal milimetrada Hu-Friedy¹ 

4. Solução evidenciadora de placa Verde de Malaquita a 7%2 

5. Escova e fio dental 

6. Sugador descartável 

7. Cotonetes 

8. Gaze  

Os instrumentais para utilização no exame periodontal foram acondicionados 

em papel grau cirúrgico esterilizado em autoclave a 121ºC por 30 min., contendo 

espelho bucal plano, pinça e sonda milimetrada, além de pacotes contendo gaze.   

4.2. Amostragem   

Para a realização deste inquérito epidemiológico foram selecionados 210 

indivíduos, aleatoriamente, sendo 56 homens e 154 mulheres, acima de 20 anos, no 

período de agosto à dezembro de 2005 e divididos em três grupos etários, advindos 

do setor de triagem, os quais iriam iniciar tratamento no Curso de Odontologia da  

____________________________ 
¹ PCPUNC 15 BR OMS Hu-Friedy do Brasil 
2  

Manipulada pela Farmácia Fómula e Ação – São Paulo - Brasil  
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Universidade Federal do Pará, sendo assim distribuídos: 

Grupo 1 - 20 a 29 anos (84 indivíduos) 

Grupo 2 - 30 a 39 anos (66 indivíduos) 

Grupo 3 – acima de 40 anos (60 indivíduos)   

4.3. Metodologia  

4.3.1. Considerações éticas

   

Os pacientes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), depois de devidamente explicado, lido e entendido, assinaram 

consentimento de participação, aceitando em participar da pesquisa. Foi esclarecido 

também ao paciente, que ele poderia se retirar a qualquer momento da pesquisa e 

que todas as informações prestadas por ele tornar-se-iam confidenciais por força de 

sigilo profissional (Art. 9º do Código de Ética Odontológica).  

Após a realização do exame periodontal detalhado, os pacientes receberam 

instrução de higiene oral,  quando houve necessidade de tratamento foram 

encaminhados às clínicas odontológicas da Universidade Federal do Pará.   

4.3.2. Exame Periodontal

  

A parte experimental desta pesquisa teve a duração de cinco meses e os 

exames  clínicos foram realizados na clínica odontológica do Curso de Odontologia 

da Universidade Federal do Pará, sendo conduzido por um único examinador. Para 

inclusão no estudo, os pacientes deveriam apresentar no mínimo 20 dentes na 

cavidade oral, incluindo os terceiros molares. Os dentes que se apresentavam mal-

posicionados, muito destruídos ou semi-erupcionados, não foram considerados pela 
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dificuldade no procedimento de sondagem e visualização da JCE. Caso estes 

dentes comprometessem o número de dentes necessários para o exame, outros 

pacientes eram selecionados.   

Entre os fatores de exclusão da amostra estão pacientes com problemas 

sistêmicos como: diabetes, disfunções hormonais, problemas cardiovasculares e 

renais, pacientes fazendo uso de medicamentos (antibióticos, antidepressivos), 

pacientes com tratamento de raspagem e alisamento radicular recente (6 meses) e 

grávidas, para evitar viés de diagnóstico.  

Previamente ao exame clínico foi realizada anamnese incluindo história 

médica e odontológica, presença de vícios (uso de cigarros de papel) e cuidados 

com a higiene oral (Apêndice C). A condição de saúde/doença periodontal, foram 

anotados em uma ficha (Apêndice D), através dos seguintes parâmetros clínicos:  

4.3.2.1. Índice de Placa (IP)

  

Todos os dentes foram corados com evidenciador de placa (verde de 

malaquita), aplicados com uma bolinha de algodão, em todas as faces dentárias. 

Iniciava-se sempre pela face distal, seguido da face vestibular, mesial e palatina do  

hemiarco superior posterior direito, em sentido horário, até o hemiarco inferior 

posterior direito. Caso não houvesse os terceiros molares, iniciava-se sempre pelo 

primeiro dente subseqüente. O uso do corante era para avaliar a presença ou 

ausência de placa sobre a superfície dentária. Após anotação sobre a presença de 

placa, eram lavadas as superfícies dentárias com água abundantemente, para 

remoção do corante, para iniciar a sondagem.  Este índice faz parte do sistema de 

Ainamo e Bay (1975). Esta avaliação foi feita em padrão binominal (contagem 
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dicotômica) onde a presença de placa recebe grau “1” e a ausência de placa recebe 

grau “0”.  

4.3.2.2. Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção (NI)

  

O exame foi realizado em todos os dentes presentes na arcada, incluindo os 

terceiros molares, examinando-se seis sítios por dente, distovestibular (DV), 

vestibular (V), mésiovestibular (MV), mesiolingual/palatina (ML/P), lingual/palatina (L) 

e distolingual/palatina (DL/P). Nas superfícies interproximais eram sondadas as 

faces vestibulares e palatinas/linguais, porém, eram anotadas somente as maiores 

medidas.  

A medida de profundidade de sondagem refere-se a distância da margem 

gengival, independentemente de sua localização, até a extensão mais apical do 

sulco/bolsa. O posicionamento da sonda deveria ser o mais paralelo possível ao 

elemento dentário.  

A medida do nível de inserção clínica é a distância da JCE até o fundo do 

sulco/bolsa. Quando houve dificuldades na visualização da JCE devido a presença 

de restaurações, próteses ou dentes mal posicionados, utilizamos outro ponto de 

referência no próprio dente ou o dente adjacente.   

Outro aspecto importante é quanto a localização da JCE. Quando esta 

localizava-se apicalmente a margem gengival, o nível de inserção era calculado pela 

diferença da profundidade de sondagem (a), da distância da margem gengival até a 

JCE (b), ou seja, a-b = nível de inserção.  

Quando a margem gengival encontrava-se localizada apicalmente a JCE, 

caracterizando recessão gengival, o nível de inserção era a somatória da 
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profundidade de sondagem (a) mais a distância da margem gengival até a JCE (b), 

ou seja, a+b = nível de inserção.  

As medidas foram registradas em ficha clínica a cada milímetro aproximado 

ao valor do milímetro mais próximo.   

4.3.2.3. Índice de Sangramento (IS)

  

Foi utilizado o sistema de índice de sangramento gengival de Ainamo e Bay 

(1975). A sonda periodontal era inserida suavemente no sulco/bolsa gengival, 

paralelamente ao longo eixo do dente, sendo executada de maneira circunferencial, 

ou seja, percorrendo as faces mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-

lingual, lingual e disto-lingual. O exame iniciava-se pelo hemiarco superior posterior 

direito, em sentido horário, até o hemiarco inferior posterior direito. Caso houvesse 

sangramento dentro de 10 segundos o achado era anotado, também em padrão 

binominal (contagem dicotômica), onde a presença registrava-se grau “1” e ausência 

grau “0”.  

4.3.2.4. Ausência dos elementos dentários

  

Os dentes ausentes também foram registrados na ficha clínica (Apêndice D).  

4.3.4. Metodologia de Avaliação

  

Todos os dados coletados foram transferidos para o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) para análise e apresentados em gráficos e 

tabelas do programa Microsoft Excel. Para avaliação dos parâmetros periodontais, 

estes foram convertidos e expressos em médias. Foi utilizado um modelo de 

Regressão Linear Simples para calcular a perda média anual de inserção. Para 
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testar a igualdade entre as médias de alguns parâmetros clínicos, entre diversos 

grupos, a análise de variância  (ANOVA) foi utilizada, no entanto, nos grupos em que 

não houve igualdade das variâncias, os testes paramétricos utilizados foram de 

Brown-Forsythe e Tamhane. O nível de significância de 5 % e intervalo de confiança 

de 95% foram utilizados.   

A amostra foi avaliada por faixa etária, por gênero, em dois grupos de 

fumantes e não-fumantes.  

A avaliação do perfil periodontal foi baseada nos seguintes parâmetros 

clínicos: 

- Médias de profundidade de sondagem e nível de inserção, porcentagem de sítios 

com placa e sítios sangrantes por faixa etária; 

- Médias de profundidade de sondagem e nível de inserção, porcentagem de sítios 

com placa e sítios sangrantes por superfícies e por sextantes; 

- Médias de nível de inserção por elemento dentário; 

- Percentual de sítios com perdas periodontais de até 3mm, 4-5 mm, 6 mm e 7 mm 

ou mais de acordo, com a faixa etária;  

- Percentual de indivíduos com perdas periodontais de até 3mm, 4-5 mm, 6 mm e 7 

mm ou mais, de acordo com a faixa etária; 

- Percentual de perdas dentárias por faixa etária; 

- Percentual de perdas dentárias de acordo com o gênero, entre indivíduos fumantes 

e não-fumantes; 

- Percentual de dentes perdidos por sextante de acordo com a faixa etária; 

- Médias do NI e PS em indivíduos fumantes e não-fumantes; 

- Médias do NI e PS em indivíduos fumantes e não-fumantes por faixa etária; 

- Percentual de perdas dentárias em pacientes fumantes e não-fumantes; 
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- Percentual de sítios com placa e sítios sangrantes em pacientes fumantes e não-

fumantes 

- Percentual de sítios com placa e sítios sangrantes de acordo com o gênero e 

- Médias de PS e NI por faixa etária de acordo com o gênero  

4.3.5. Local da Pesquisa

  

A pesquisa foi realizada nas dependências das clínicas odontológicas do 

Curso de Odontologia da Universidade Federal do Pará do Centro de Ciências da 

Saúde.                                
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APÊNDICE A   

            



 
58

 
5. RESULTADOS   

O número e porcentagem de indivíduos submetidos ao exame periodontal por 

faixa etária estão representados na Tabela 1.  

Tabela 1 -  Número e porcentagem de indivíduos por faixa etária 

Idade Freqüência Percentual 

20-29 84 40 

30-39 66 31.4 

40= 60 28.6 

Total 210 100 

  

5.1. Faixa etária  

As médias foram avaliadas por faixa etária.  

5.1.1. Médias de Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção (NI) por faixa 

etária

 

Tabela 2 -  Médias de PS e NI por faixa etária  

Idade PS(mm) dp NI(mm) dp 

20-29 2,2285 0,6946 1,4329 0,5910 

30-39 2,2934 0,6325 1,6773 0,7573 

40= 2,5612 0,8493 2,1859 1,1421 

Geral 2,3391 0,7359 1,4329 0,5910 

   

     dp= desvio padrão   

As médias de PS e NI, por faixa etária, representados na tabela 2 

demonstraram aumento das medidas, de acordo com o avanço da idade, 

demonstrando aumento da severidade da doença.   
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Neste gráfico é possível observar a diferença, tanto no NI quanto na PS,  

entre as faixas etárias. Na faixa etária entre 20-29 a diferença entre PS e NI foi 

maior, demonstrando ausência de doença. 

Gráfico 1 -   Médias de PS e NI por faixa etária               
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Gráfico 2 -   Médias da PS entre os três grupos etários    

Observa-se através deste gráfico, que as médias dos PS para os três grupos 

de faixa etária são aparentemente diferentes. Através do teste de homogeneidade 

para as variâncias, observou-se com 95% de confiabilidade, que não foi aceito a 

igualdade de variância entre os valores de PS e aplicando o teste Brown-Forsythe, 

ao nível de significância de 5%,  mostrou que as médias de PS entre os três grupos 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes (p<0,0001)         
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Gráfico 3 -  Médias de NI entre os três grupos etários    

 Observa-se por meio deste gráfico, que as médias do NI para os três grupos 

de faixa etária são aparentemente diferentes. Através do teste de homogeneidade 

para as variâncias, observou-se com 95% de confiabilidade, que não foi aceito a 

igualdade de variâncias entre os valores do NI. O teste de Brown-Forsythe, ao nível 

de significância de 5%, demonstrou também, semelhante as médias de PS,  que as 

médias do NI entre os três grupos foram estatisticamente significantes (p<0,0001).     

Por meio de um modelo de Regressão Linear Simples foi possível verificar a 

perda média do nível de inserção por ano. Concluiu-se que a perda é de 0,05 mm 

por ano.     
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5.1.2. Índice de Sangramento (IS) e Índice de Placa (IP) por faixa etária

 
Tabela 3 -  Percentual de Índice de Sangramento (IS) e Índice de Placa (IP) por faixa etária    

Idade (anos) IS (%)    IP (%) 

20-29 33 85 

30-39 35 83 

40+ 37 84 

  

A porcentagem de sítios com placa foi maior que sítios sangrantes em todas 

as faixas etárias.  

Gráfico 4 -  Porcentagem de IS e IP por faixa etária   

Observou-se um aumento gradual do IS. O IP não demonstrou diferença 

significativa entre as faixas etárias (p = 0,104). A prevalência de  sítios com placa foi 

alta em todas as faixas etárias. Enquanto que o sangramento foi prevalente somente 

em 30 a 37% dos elementos dentários. 
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5.1.3. Médias de Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção (NI) das 4 

superfícies dentárias por faixa etária

  
Tabela 4 -  Médias de profundidade de sondagem distal (PSD) e nível de inserção distal    

         (NID) por faixa etária  

Idade PSD(mm)

 

dp NID(mm)

 

dp 

20-29 2,6997 1,0699 1,6038 0,8461 

30-39 2,7114 1,0120 1,8061 0,9974 

40+ 3,0260 1,2625 2,3133 1,3654 

Total 2,8123 1,1148 1,9077 1,0696 

  

A faixa etária de 20-29 mostrou as menores médias em PS e NI, enquanto as 

maiores médias ocorreram na faixa etária de + 40 anos.  

Gráfico 5 -  Médias de PS e NI dos sítios distais   

Houve aumento progressivo das duas medidas com a idade. Foi observado 

diferença estatisticamente significante entre as médias de PS e NI, entre as faixas 

etárias (p< 0,001).  
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Tabela 5 -  Médias da profundidade de sondagem mesial (PSM) e nível de inserção mesial   

(NIM) por faixa etária  

Idade PSM(mm)

 
dp NIM(mm)

 
dp 

20-29 2,5913 0,9744 1,5269 0,8007 

30-39 2,6338 0,9291 1,7578 0,9399 

40+ 2,8997 1,1524 2,1245 1,2717 

Total 2,7083 1,0186 1,8031 1,0041 

  

As médias de NIM demonstraram-se menores que as médias de NID em 

todas as faixas etárias, assim como as médias de PS.  

Gráfico 6 - Médias de PS e NI dos sítios mesiais   

Em todas as faixas etárias as médias de PS e NI aumentaram com o avanço 

da idade. A faixa etária de 40 + anos demonstrou as maiores médias de PS e NI.        
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Tabela 6 -   Médias de profundidade de sondagem vestibular (PSV) e nível de inserção            

vestibular (NIV) por faixa etária   

Idade PSV(mm) dp NIV(mm) dp 

20-29 1,7073 0,7627 1,3306 0,8170 

30-39 1,7947 0,7508 1,5963 1,0796 

40+ 2,0263 0,9567 2,2034 1,5638 

Total 1,8428 0,8234 1,7101 1,1534 

  

As médias de PSV e NIV apresentaram-se menores que médias de PSD, 

PSM, NID e NIM em todas as faixas etárias.   

Gráfico 7 -  Médias de PS e NI dos sítios vestibulares   

Houve aumento progressivo com a idade  da PS e NI, acima dos 40 anos  as 

médias do NI ultrapassaram as médias de PS, se diferenciado das outras superfícies 

dentárias nesta mesma faixa etária. Esta alteração pode ser caracterizada pela 

presença de recessões. Na faixa entre 30-39, anos a diferença entre PS e NI foi 

menor que na entre 20-29 anos. 
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Tabela 7 -  Médias de profundidade de sondagem lingual (PSL) e nível de inserção lingual   

         (NIL) por faixa etária  

Idade PSL(mm) dp NIL(mm) dp 

20-29 1,9158 0,8293 1,2704 0,7035 

30-39 2,0337 0,7923 1,5493 0,9347 

40+ 2,2927 1,0445 2,1028 1,4937 

Total 2,0807 0,8887 1,6408 1,0440 

   

Houve aumento das médias de PS e NI com a idade. Na faixa etária de 40 + 

anos ocorreu a maior PS e NI. Na faixa de 20-29 a superfície lingual apresentou a 

menor PS e NI. No grupo dos 40 anos, a diferença entre PS e NI foi menor que entre 

as outras faixas etárias, está ilustrado no gráfico 8.  

Gráfico 8  -  Médias de PS e NI dos sítios linguais     

Os sítios interproximais apresentaram as maiores médias de PS em todas as 

faixas etárias, assim como as médias de NI. As faces vestibulares de todas as faixas 
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etárias apresentaram as menores medidas de PS e as faces distais as maiores 

medidas. Nas faces vestibulares acima de 40 anos o NI ultrapassou as medidas de 

PS, caracterizando a presença de recessões. Assim como, ainda nas faces 

vestibulares, na faixa dos 40 anos a diferença entre PS e NI foi pequena em relação 

as outras faixas etárias. A tabela 8 demonstra essas medidas e os dados ilustrados 

no gráfico 9.    

Tabela 8 -  Médias de PS e NI de  todas as superfícies por faixa etária             

Idade PSD NID PSM NIM PSV NIV PSL NIL 

20-29 2.69 1.6 2.59 1.52 1.7 1.33 1.91 1.27 

30-39 2.71 1.8 2.63 1.75 1.79 1.59 2.05 1.54 

40+ 3.02 2.31 2.89 2.12 2.02 2.2 2.29 2.1 
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Gráfico 9 -  Médias de PS e NI de todos os sítios por faixa etária    

5.2. Sextantes  

5.2.1. Médias de Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção (NI) por 

sextantes

  

As médias de PS e NI por sextantes da maxila (MAX) e mandíbula (MAND) 

estão dispostas na tabela 9.        
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Tabela 9 -  Médias de PS e NI por sextante    

Sextantes

 
PS (mm) dp NI (mm)

 
dp 

M 1 2,525a 0,79997 1,888b 0,92537

 
A 2 2,139 0,62321 1,423 0,68232

 
X 3 2,625a 0,79814 1,870b 0,93357

             

M 4 2,383 0,73553 1,814b 0,88894

 

A 5 2,174 0,63378 1,640 0,85011

 

N 6 2,439a 0,77901 1,896b 0,96699

 

D           
Obs: resultados com a mesma letra não possuem diferença estatisticamente significante   

As médias de PS mostraram-se maiores nos sextantes posteriores tanto da 

maxila (1 e 3) quanto da mandíbula (4 e 6). Através do teste estatístico “Tamhane” 

com 5% de confiança, observou-se que o sextante 1 e o sextante 3 com p=0,236 

apresentam igualdade entre as médias de PS, assim como o sextante 1 e sextante 6 

com p= 0,485 e o sextante 2 com o sextante 6 com p=0,953. Os demais sextantes 

comparados dois a dois apresentaram p < 0,0001, concluindo assim a um nível de 

significância de 5%, que não há igualdade entre as médias de PS entre eles.  

Os sextantes posteriores da maxila apresentaram maiores médias de PS que 

os sextantes posteriores da mandíbula.  

As médias do NI também mostraram-se maiores nos sextantes posteriores 

que os anteriores, tanto da maxila (1 e 3) quanto da mandíbula (4 e 6). Para NI 

observou-se através do teste estatístico Tamhane com nível de significância de 5%  

que o sextante 1 e o sextante 3 com p=1,00 apresentaram igualdade entre as 

médias de NI, assim como o sextante 1 e sextante 4 (p= 0,884) e o sextante 1 com o 

sextante 6  (p=1,00). Os sextantes 3 e 4, 3 e 6, 4 e 6, apresentaram 

respectivamente, p=0,989, p=1,00, p=0,838, concluindo assim, com um nível de 

significância de 5%, que entre os respectivos sextantes há uma igualdade entre as 
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médias de NI.  Os demais sextantes comparados dois a dois apresentaram p < 

0,0001, concluindo assim a um nível de significância de 5%, que não há igualdade 

entre as médias de NI entre eles.  

O gráfico 10 exemplifica essas medidas e demonstra esse gradiente póstero-

anterior de perdas.   

Gráfico 10 -  Médias de PS e NI por sextantes   

5.2.2. Médias de Nível de Inserção por sítios de acordo com sextantes e com as 

faixas etárias
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Tabela 10 -  Médias de NI (mm) para os sextantes e superfícies dentárias na faixa etária de    

20-29 anos  

Sextante NID NIV NIM NIL Média 

1 1,753 1,498 1,73 1,307 1,572 

2 1,405 1,153 1,354 1,108 1,255 

3 1,905 1,409 1,712 1,271 1,574 

4 1,632 1,411 1,502 1,402 1,487 

5 1,472 1,235 1,457 1,254 1,355 

6 1,645 1,446 1,537 1,404 1,508 

Média 1,635 1,359 1,549 1,291 1,458 

   

A face distal do sextante 3 foi a que apresentou a maior perda de inserção, 

nesta faixa etária. Em relação a todas as outras superfícies, as faces distais, 

também mostraram maiores médias de perda de inserção. As superfícies linguais 

apresentaram as menores médias, com exceção do sextante 5, no qual, a superfície 

vestibular apresentou média menor. Os sextantes posteriores demonstraram as 

maiores médias de NI.  

Tabela 11-  Médias de NI (mm) para os sextantes e superfícies dentárias na faixa etária de     
30-39 anos.  

Sextante NID NIV NIM NIL Média 

1 1,911 1,871 1,951 1,572 1,826 

2 1,53 1,307 1,47 1,277 1,396 

3 2,037 1,744 1,949 1,656 1,846 

4 1,847 1,806 1,858 1,565 1,769 

5 1,739 1,405 1,72 1,618 1,620 

6 2,022 1,822 1,832 1,739 1,853 

Média 1,806 1,596 1,758 1,549 1,677 

   

Os sextantes posteriores (1, 3, 4 e 6) apresentaram as maiores medidas nas 

faces interproximais. As médias das faces vestibulares aumentaram em todos os 
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sextantes, em relação a faixa etária de 20-29 anos. As superfícies linguais 

apresentaram as menores medidas em todos os sextantes, excetuando o sextante 5 

que a superfície vestibular apresentou médias menores.  

Tabela 12 -  Médias de NI (mm) para os sextantes e superfícies dentárias na faixa etária de   
           40+ anos.  

Sextante NID NIV NIM NIL Média 

1 2,583 2,821 2,42 2,093 2,479 

2 1,948 1,672 1,758 1,424 1,701 

3 2,779 2,35 2,282 2,129 2,385 

4 2,441 2,506 2,279 2,406 2,408 

5 2,037 1,857 2,006 2,362 2,066 

6 2,63 2,769 2,408 2,546 2,588 

Média 2,313 2,203 2,124 2,103 2,186 

   

As médias de NI dos 4 sítios (D, V, M, L), nesta faixa etária,  foram maiores 

que 2 mm. As médias das faces vestibulares, de todos os sextantes,  foram maiores 

que na faixa etária de 30-39 anos. Os sextantes posteriores (1, 3, 4, 6) 

demonstraram maiores médias de NIV que os sextantes anteriores. Nesta faixa 

etária, os sítios interproximais não demonstraram as maiores médias de NI. Houve 

aumento da perda de inserção de todas as superfícies dentárias nesta faixa. O 

sextante 2 foi o único que apresentou média geral de todas as superfícies abaixo de 

2 mm.      
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5.2.3. Médias de profundidade de sondagem dos 4 sítios de acordo com os 

sextantes e faixas etárias

 
Tabela 13 -  Médias de PS (mm) para os sextantes e superfícies dentárias na faixa etária de   

20-29 anos.  

Sextante PSD PSV PSM PSL Média 

1 2,885 1,833 2,934 2,099 2,437 

2 2,461 1,633 2,297 1,734 2,031 

3 3,119 1,909 2,905 2,067 2,5 

4 2,645 1,741 2,541 2,23 2,289 

5 2,58 1,564 2,496 1,5 2,035 

6 2,701 1,689 2,579 2,264 2,308 

Média 2,731 1,707 2,591 1,916 2,228 

  

Os sítios interproximais apresentaram as maiores medidas e as superfícies 

vestibulares as menores. Os sextantes posteriores da maxila (1 e 3) apresentaram 

valores maiores nas faces interproximais, comparado aos sextantes posteriores da 

mandíbula (4 e 6).  

Tabela 14 -  Médias de PS (mm) para os sextantes e superfícies dentárias na faixa etária de   
30-39 anos.  

Sextante PSD PSV PSM PSL Média 

1 2,82 1,016 2,82 2,22 2,219 

2 2,482 1,724 2,376 1,855 2,109 

3 3,084 2,084 2,965 2,274 2,601 

4 2,547 1,775 2,523 2,28 2,281 

5 2,73 1,66 2,642 1,702 2,183 

6 2,707 1,783 2,627 2,298 2,353 

Média 2,711 1,705 2,634 2,034 2,271 

  

Os sítios interproximais apresentaram as maiores medidas em todos os 

sextantes. O sextante 3 apresentou os maiores valores na face distal e na face 
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mesial respectivamente, em relação aos outros sextantes. As superfícies 

vestibulares apresentaram as menores médias em todos os sextantes.     

Tabela 15 -  Médias de PS (mm) para os sextantes e superfícies dentárias na faixa etária de   
40+ anos.  

Sextante PSD PSV PSM PSL Média 

1 3,308 2,199 3,047 2,484 2,760 

2 2,764 1,925 2,677 1,968 2,334 

3 3,429 2,211 3,226 2,563 2,857 

4 3,009 2,076 2,9 2,641 2,657 

5 2,898 1,841 2,787 1,92 2,362 

6 3,043 2,15 3,029 2,812 2,759 

Média 3,026 2,026 2,944 2,293 2,561 

    

Nesta faixa etária, os sextantes posteriores (1, 3, 4, 6), tanto da maxila quanto 

da mandíbula apresentaram as maiores médias nos sítios interproximais. As faces 

vestibulares, nesta faixa etária apresentaram valores maiores que nas duas outras 

faixas etárias. A superfície vestibular obteve medidas maiores nos sextantes 

posteriores tanto da maxila quanto da mandíbula.                  
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Gráfico 11 -  Médias da profundidade de sondagem por sextante de acordo com a faixa    

etária      

A maioria dos sextantes apresentou aumento das médias com avanço da 

idade. O padrão da profundidade de sondagem nas três faixas etárias foi 

semelhante, ou seja, os sextantes posteriores foram mais profundos que os 

anteriores. Nas faixas etárias de 20-29 e de 40 + anos, os sextantes posteriores da 

maxila apresentaram médias maiores do que os sextantes posteriores da mandíbula. 

Houve também uma simetria entre o lado esquerdo e o lado direito.  

5.2.4. Índice de Sangramento e Índice de Placa 

   

A tabela 16 representa o IS e IP por sextante, onde observa-se que o 

percentual de sangramento nos sextantes posteriores, tanto da maxila quanto da 

mandíbula, são maiores, no entanto, no IP não há  grande diferença entre sextantes. 

O percentual foi alto em todos os sextantes.      
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Tabela 16 - Percentual de IS e IP por Sextante  

Sextante IS (%) IP (%) 

1 37,655 83,276 

2 23,992 81,797 

3 41,388 84,833 

4 36,781 85,886 

5 34,883 83,913 

6 39,608 86,219 

 

5.3. Perdas Periodontais   

5.3.1.  Perdas periodontais por faixa etária

 

Tabela 17 - Percentual de sítios com profundidade de sondagem por faixa etária   

Idade até 3mm 

 

4-5mm 6mm  7mm ou + 

20-29 anos 88,2 2,1 0,0 0,0 

30-39 anos 91,2 1,3 0,0 0,2 

40 + 80,9 4,4 0,5 0,3 

   

A maioria dos sítios apresentou PS de até 3 mm. A faixa etária de 40 anos 

apresentou 4,4 % dos sítios com PS de até 5 mm. Houve um percentual pequeno de 

sítios com PS de 7 mm ou +. 

Tabela 18 - Percentual de sítios com perda de inserção por faixa etária  

Idade até 3mm  4-5mm 6mm  7mm ou + 

 

20-29 98,4% 0,5% 0,0% 0,0% 

30-39 95,4% 1,2% 0,1% 0,1% 

40 + 84,1% 4,1% 0,1% 0,9% 
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Observou-se que a maioria dos sítios tem perdas de nível de inserção de até 

3 mm, no entanto, na faixa dos 40 anos, o percentual do NI aumenta para níveis de 

perda entre 4-5 mm, e 0,9 % dos sítios dessa faixa etária apresentam pelo menos 

um sítio com perda de 7 mm ou mais.  

 5.3.2. Percentual de sítios com diferentes níveis de inserção por sextantes e por 

faixa etária

  

As tabelas 19, 20 e 21 demonstram a porcentagem de sítios com perda de 

inserção. A grande maioria dos sítios apresenta perdas de até 3 mm em todas as 

faixas etárias, os sítios com grandes perdas de inserção são a minoria. Porém, com 

o avanço da idade, o percentual de perdas de inserção entre 4 a 5mm aumentam. 

Os sextantes posteriores são os mais atingidos tanto na maxila quanto na 

mandíbula, na faixa etária dos 40 + anos e perdas severas de 7 mm ou mais estão 

presentes em pelo menos um sítio em todos os sextantes, com exceção do sextante 

2. 

Tabela 19 -  Percentual de perdas periodontais por sextantes na faixa etária de 20-29 anos  

Sextante até 3mm 

 

4-5mm 6mm  7mm ou + 
1 98,4 0,0 0,0 0,0 
2 98,3 1,2 0,0 0,0 
3 98,1 0,0 0,0 0,0 
4 98,6 0,7 0,0 0,0 
5 98,2 0,8 0,0 0,2 
6 99,3 0,3 0,0 0,0 
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Tabela 20 -  Percentual de perdas periodontais por sextantes na faixa etária de 30-39 anos 

Sextante até 3mm 

 
4-5mm 6mm  7mm ou + 

1 93,0 1,9 0,0 0,0 
2 98,0 0,6 0,3 0,0 
3 94,0 1,4 0,0 0,0 
4 96,4 0,5 0,0 0,0 
5 95,4 1,8 0,0 0,3 
6 93,7 1,0 0,5 0,0 

 

Tabela 21 -  Percentual de perdas periodontais por sextantes na faixa etária de 40 + anos 

Sextante até 3mm 

 

4-5mm 6mm  7mm ou mais 
1 77,7 7,3 0,5 2,1 
2 94,5 1,8 0,0 0,0 
3 78,9 4,7 0,0 1,6 
4 79,4 5,3 0,0 1,8 
5 87,5 2,6 0,0 0,6 
6 75,1 6,4 0,6 0,6 

  

5.3.3. Percentual de indivíduos com diferentes NI e PS por faixa etária de acordo 

com os sextantes

  

Para avaliação de perdas periodontais por indivíduos, as observações foram 

feitas por sextantes das  medidas de PS e NI.  

No sextante 1 a porcentagem de indivíduos com NI de até 3 mm foi grande 

em todas as faixas etárias. Na faixa dos 40 anos, perda de inserção de 7 mm foi 

presente em 2,1% dos indivíduos. Na PS a maioria dos indivíduos também se 

apresentou na faixa de até 3 mm.     
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Tabela 22 -  Percentual de indivíduos com NI e PS no sextante 1 por faixa etária   

NI       PS     
Idade até 

3mm 
4 - 

5mm 
6 

mm 
7 mm 
ou + 

até 
3mm 

4 - 
5mm 6 mm

 
7mm 
ou + 

20-29 98,4 0,0 0,0 0,0 79,2 5,0 0,0 0,0 

30-39 93,0 1,9 0,0 0,0 84,6 1,4 0,0 0,0 

40+ 77,7 7,3 0,5 2,1 74,1 5,7 1,0 1,0 

    

No sextante 2 a maioria dos indivíduos apresentou PS e NI com medidas de 

até 3 mm. Somente na faixa etária de 40+ anos é que 2,7% dos indivíduos 

apresentaram pelo menos uma bolsa entre 4-5mm e 2,1% apresentaram pelo menos 

um sítio com perda de inserção de 7 mm.  

Tabela 23 -  Percentual de indivíduos com NI e PS no sextante 2 por faixa etária   

NI       PS     
Idade até 

3mm 
4 - 

5mm 6 mm

 

7 mm 
ou + 

até 
3mm 4 - 5mm

 

6 mm

 

7mm 
ou + 

20-29 98,3 1,2 0,0 0,0 94,2 1,7 0,0 0,0 

30-39 98,0 0,6 0,3 0,0 96,6 0,3 0,0 0,0 

40+ 94,5 1,8 0,0 0,0 89,6 2,7 0,0 0,0 

    

No sextante 3, na faixa etária de 40 + anos, 1,6% dos indivíduos 

apresentaram pelo menos um sítio com 7 mm de NI e 8,4% da população estudada 

mostrou bolsas entre 4-5mm, nesta mesma faixa etária.      
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Tabela 24 -  Percentual de indivíduos com NI e PS no sextante 3 por faixa etária   

NI       PS     
Idade até 

3mm 
4 - 

5mm 6 mm

 
7 mm 
ou + 

até 
3mm 

4 - 
5mm 6 mm

 
7mm 
ou + 

20-29 98,1 0,0 0,0 0,0 76,3 3,5 0,0 0,0 

30-39 94,0 1,4 0,0 0,0 81,9 3,3 0,0 0,0 

40+ 78,9 4,7 0,0 1,6 67,9 8,4 0,5 0,0 

    

No sextante 4 também houve um apequena parcela da população estudada 

(1,8%) com perda de inserção de 7mm, na faixa dos 40+ anos e em todas as faixas 

etárias apresentaram indivíduos com pelo menos um sítio com PS e NI entre 4-5 

mm.   

Tabela 25 -  Percentual de indivíduos com NI e PS no sextante 4 por faixa etária   

NI       PS     
Idade até 

3mm 
4 - 

5mm 6 mm

 

7 mm 
ou + 

até 
3mm 

4 - 
5mm 6 mm

 

7mm 
ou + 

20-29 98,6 0,7 0,0 0,0 88,2 1,8 0,0 0,0 

30-39 96,4 0,5 0,0 0,0 94,3 1,0 0,0 0,0 

40+ 79,4 5,3 0,0 1,8 77,1 5,9 0,0 0,6 

    

No sextante 5, em todas as faixas etárias houve um pequeno percentual da 

amostra com NI de 7 mm ou +. O percentual de NI entre 4-5 mm foi maior que  a PS 

podendo caracterizar presença de recessões nesta área.       
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Tabela 26 -  Percentual de indivíduos com NI e PS no sextante 5 por faixa etária   

NI       PS     
Idade até 

3mm 
4 - 

5mm 6 mm

 
7 mm 
ou + 

até 
3mm 

4 - 
5mm 6 mm

 
7mm 
ou + 

20-29 98,2 0,8 0,0 0,2 96,2 0,2 0,0 0,0 

30-39 95,4 1,8 0,0 0,3 94,6 0,3 0,0 0,5 

40+ 87,5 2,6 0,0 0,6 89,5 1,4 0,3 0,0 

     

O sextante 6, na faixa dos 40 +anos, apresentou 6,4% dos indivíduos com 

pelo menos 1 sítio com PS e NI entre 4-5 mm.  

Tabela 27 -  Percentual de indivíduos com NI e PS no sextante 6 por faixa etária   

NI       PS     
Idade 

até 3mm

 

4 - 
5mm 6 mm

 

7 mm 
ou + 

até 
3mm 4 - 5mm

 

6 
mm 

7mm 
ou + 

20-29 99,3 0,3 0,0 0,0 87,1 1,4 0,0 0,0 
30-39 93,7 1,0 0,5 0,0 88,8 3,4 0,0 0,0 
40+ 75,1 6,4 0,6 0,6 72,8 6,4 1,7 0,0 

 

5.3.2. Média do NI por dente

  

Foram avaliados todos os elementos dentários, e as médias do NI estão 

ilustradas nos gráficos 12 e 13.                
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Gráfico 12 - Média do NI dos elementos dentários da maxila          

Na maxila, os elementos posteriores mostraram as maiores médias, 

principalmente os molares. Os pré-molares mantiveram perdas semelhantes em 

ambos os lados direito e esquerdo. O dente 18 (3º molar superior direito)  

apresentou maior perda de inserção.                
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Gráfico 13 - Média do NI dos elementos dentários da mandíbula       

Na mandíbula os dentes anteriores apresentaram médias maiores que os 

elementos anteriores da maxila. Verificou-se que o elemento 47 apresentou a maior 

perda média de NI (2,3 mm) e o elemento 43 a menor perda média de NI (1,2 mm).   

5.4. Perdas dentárias  

5.4.1.  Perdas dentárias por faixa etária
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Tabela 28 -  Perdas dentárias por faixa etária   

Idade Freqüência

 
Dentes Dentes Perdidos

 
Dentes Perdidos (%)

 
20-29 84 2688 515 19,2 

30-39 66 2112 539 25,5 

40+ 60 1920 514 26,8 

   

Houve aumento do percentual de dentes perdidos com o avanço da idade. No 

entanto, na faixa de 20-29 anos houve maior freqüência de indivíduos, porém com o 

percentual menor de dentes perdidos. Na faixa acima de 40 anos ocorreu uma 

relação inversa, menor número de pessoas e maior quantidade de dentes perdidos. 

Através do teste  “Tamhane” com p < 0,0001 a um nível de significância de 5%, 

observou-se que  não há igualdade entre perda média de dentes por faixa etária.  

Gráfico 14 -  Percentual de perdas dentárias por faixa etária      
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5.4.2. Percentual de perdas por sextantes de acordo com a faixa etária

  
As perdas foram observadas de acordo com os sextantes  em cada faixa 

etária. 

Tabela 29 -  Percentual de perdas dentárias por sextante na faixa de 20-29 anos 

Sextante 
Nº dentes 
perdidos Percentual  

1 102 24,3 
2 21 4,2 
3 108 25,7 
4 140 33,3 
5 10 2 

6 134 31,9 

   

Nesta faixa etária  a maior quantidade de elementos perdidos ocorreu no 

sextante 4, porém, todos os sextantes posteriores apresentaram maior percentual de 

perdas dentárias.  

Tabela 30 -  Percentual de perdas dentárias por sextante na faixa de 30-39 anos 

Sextante 
Nº dentes 
perdidos Percentual  

1 116 35,2 
2 41 10,4 
3 115 34,8 
4 137 41,5 
5 5 1,3 

6 125 37,9 

   

O sextante 4 também apresentou a maior quantidade de elementos perdidos, 

no entanto, o percentual de perdidos nesta faixa etária foi maior que na faixa de 20-

29 anos, ou seja, 41,3% de dentes do sextante 4 (molares e pré-molares posteriores 

inferiores) estavam ausentes. Os sextantes anteriores apresentaram as menores 

perdas dentárias e o sextante 5 apresentou o menor percentual de perdas de todas 

as faixas etárias. 
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Tabela 31 -  Percentual de perdas dentárias por sextante na faixa de 40+ anos 

Sextante 
Nº dentes 
perdidos Percentual  

1 107 35,7 
2 32 8,9 
3 110 36,7 

4 130 43,3 
5 8 2,2 

6 127 42,3 

  

Nesta faixa etária o sextante 4  também apresentou o maior percentual de 

dentes perdidos, porém, com percentual maior (43,3%) que nas duas outras faixas 

etárias. O sextante 5 apresentou o menor percentual de perdas.  

Gráfico 15 -  Percentual de dentes perdidos por sextante de acordo com a faixa etária     

O gráfico mostra que a quantidade de perdas aumentou progressivamente 

com o avanço da idade. Os sextantes posteriores da mandíbula (4 e 6) 
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apresentaram maior quantidade de dentes perdidos que os sextantes posteriores da 

maxila, em todas as faixas etárias. O sextante 5 apresentou menor número de 

dentes perdidos, em todas as faixas etárias.   

5.4.2. Perdas dentárias por gênero

   

Apesar da grande maioria do número de participantes ser do gênero feminino, 

o percentual é proporcionalmente semelhante, ou seja, a perda média de dentes por 

gênero apresenta diferença estatisticamente significante (p < 0,0001). Através do 

teste estatístico Tamhane com p < 0,0001 conclui-se a um nível de significância de 

5%, que a não há igualdade entre perda média de dentes por gênero .  

Tabela 32 - Número de dentes perdidos por gênero  

Gênero Freqüência

 

Dentes

 

Dentes 
Perdidos 

Dentes Perdidos 
(%) 

Masculino

 

56 1792 403 22,5 

Feminino

 

154 4928 1165 23,6 

  

5.5. Hábito de fumar   

A porcentagem de indivíduos fumantes está demonstrada na tabela 33. 

Observa-se que a maioria da amostra era composta por não fumantes. No entanto,  

na faixa etária de 40 + anos o número de fumantes aumentou em relação às duas 

outras faixas etárias.      
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Tabela 33 -   Porcentagem de indivíduos fumantes e não fumantes de acordo com a faixa    

etária    

Idade NF F Total 

20-29 74 (88,1%) 10 (11,9%) 100 

30-39 56 (84,8%) 10 (15,2%) 100 

40+ 41 (68,3%) 19 (31,7%) 100 

Total 171 39 210 

  

Gráfico 16 -  Porcentagem de indivíduos fumantes e não fumantes de acordo com a faixa    
etária       

Este gráfico demonstra que o número de fumantes aumentou com o avanço 

da idade. 
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Tabela 34 -  Percentual de sítios sangrantes (IS) e com placa (IP)  por faixa etária segundo    

o paciente fumante (F) e não – fumante (NF)  

IS (%) IP (%) Idade  
NF F NF F 

20-29 33 26 84 86 

30-39 34 35 84 77 

40+ 36 39 87 76 

   

O percentual de sítios sangrantes apresentou-se menor nos indivíduos 

fumantes somente na faixa etária de 20-29 anos.  

A porcentagem de sítios com placa foi maior nos pacientes fumantes somente 

na faixa etária de 20 a 29 anos. Apesar de apresentarem maior percentual de sítios 

com placa, os fumantes não apresentaram maior percentual de sítios sangrantes, 

nesta faixa etária.  

Tabela 35 -  Médias de PS (mm) e NI (mm) por faixa etária em pacientes fumantes e não –    
fumantes  

PS (mm) NI (mm) Idade  

NF dp F dp NF dp F dp 

20-29 2,2382

 

0,7001

 

2,1549

 

0,6478

 

1,4287

 

0,5842

 

1,4651

 

0,6411

 

30-39 2,3072

 

0,6414

 

2,2182

 

0,5770

 

1,6747

 

0,7612

 

1,6921

 

0,7375

 

40+ 2,4760

 

0,8383

 

2,7438

 

0,8450

 

2,1001

 

1,1332

 

2,3702

 

1,1407

     

Aplicando o teste estatístico Anova, observou-se que a diferença da PS nos 

pacientes fumantes e não fumantes na faixa etária de 20 a 29 e 30-39 anos não foi 

estatisticamente significante (p = 0,74 e p = 0,43 respectivamente), porém, acima 

dos 40 anos, essa diferença foi significante (p< 0,0001). No NI, na faixa etária de 20-

29 e 30-39 anos não houve diferenças estatisticamente significantes (p = 0,35 e p = 
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0,74 respectivamente), a diferença mais marcante aconteceu na faixa etária acima 

de 40 anos (p < 0,0001), demonstrando a influência do fumo na idade.   

Para reportar as diferenças existentes nos padrões de destruição periodontal, 

entre fumantes e não fumantes foram calculadas as médias de NI por sextantes, por 

superfícies dentárias, de acordo com a faixa etária (tabelas 36, 37 e 38).  

Tabela 36 -  Médias de NI (mm) para os sextantes e superfícies na faixa etária de 20-29    
anos  

Não-Fumantes Fumantes Sextante 
D V M L Média D V M L Média 

1 1,74

 

1,46

 

1,72

 

1,32

 

1,56 1,87

 

1,80

 

1,84

 

1,22

 

1,68 
2 1,39

 

1,15

 

1,36

 

1,10

 

1,25 1,53

 

1,17

 

1,30

 

1,18

 

1,29 
3 1,91

 

1,37

 

1,74

 

1,27

 

1,57 1,86

 

1,71

 

1,46

 

1,24

 

1,57 
4 1,63

 

1,41

 

1,52

 

1,40

 

1,49 1,64

 

1,41

 

1,36

 

1,43

 

1,46 
5 1,45

 

1,21

 

1,45

 

1,24

 

1,34 1,66

 

1,39

 

1,55

 

1,34

 

1,49 
6 1,67

 

1,45

 

1,55

 

1,42

 

1,52 1,50

 

1,38

 

1,46

 

1,28

 

1,40 

Média 1,60

 

1,32

 

1,53

 

1,27

 

1,43 1,66

 

1,44

 

1,49

 

1,27

 

1,47 

   

Na faixa de 20-29 anos, os não-fumantes apresentaram médias de NI maiores 

nos sítios interproximais e nos sextantes posteriores. Nos fumantes as superfícies 

vestibulares apresentaram médias maiores, comparado aos não fumantes com 

exceção do sextante 6. Nos fumantes os sítios interproximais posteriores da maxila 

(1 e 3) apresentaram médias maiores que o correspondente na mandíbula. No 

sextante 5 dos fumantes, os valores médios de todas as superfícies apresentaram-

se maiores.  
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Tabela 37 -  Médias de NI (mm) para os sextantes e superfícies na faixa etária de 30-39    

anos  

Não-Fumantes Fumantes Sextante 
D V M L Média D V M L Média 

1 1,90

 
1,87

 
1,98

 
1,58

 
1,83 1,97

 
1,87

 
1,79

 
1,56

 
1,79 

2 1,53

 

1,28

 

1,49

 

1,30

 

1,4 1,53

 

1,43

 

1,35

 

1,18

 

1,37 
3 2,07

 

1,71

 

1,95

 

1,70

 

1,86 1,87

 

1,98

 

1,93

 

1,42

 

1,8 
4 1,83

 

1,80

 

1,82

 

1,57

 

1,75 1,92

 

1,86

 

2,08

 

1,57

 

1,85 
5 1,74

 

1,40

 

1,72

 

1,60

 

1,62 1,71

 

1,48

 

1,72

 

1,74

 

1,66 
6 2,01

 

1,81

 

1,77

 

1,75

 

1,83 2,10

 

1,89

 

2,18

 

1,69

 

1,96 

Média 1,81

 

1,58

 

1,78

 

1,56

 

1,68 1,80

 

1,68

 

1,77

 

1,51

 

1,69 

   

Nesta faixa etária as superfícies vestibulares de todos os sextantes dos 

fumantes apresentaram médias maiores, que as superfícies vestibulares dos não 

fumantes, com exceção do sextante 1. Apesar da maioria das superfícies 

interproximais dos fumantes apresentarem valores maiores, na maxila, a superfície 

vestibular ultrapassa os valores das superfícies mesiais. As superfícies linguais do 

sextante 5 dos fumantes apresentaram médias maiores em comparação aos  não-

fumantes.  

Tabela 38 -  Médias de NI (mm) para os sextantes e superfícies na faixa etária de 40 +anos  

Não-Fumantes Fumantes Sextante 
D V M L Média D V M L Média 

1 2,54

 

2,74

 

2,32

 

1,96

 

2,39 2,70

 

3,04

 

2,66

 

2,42

 

2,71 
2 1,84

 

1,63

 

1,65

 

1,40

 

1,63 2,17

 

1,77

 

1,99

 

1,49

 

1,85 
3 2,67

 

2,31

 

2,23

 

2,09

 

2,32 2,98

 

2,42

 

2,37

 

2,21

 

2,50 
4 2,24

 

2,27

 

2,13

 

2,17

 

2,20 2,86

 

3,01

 

2,59

 

2,89

 

2,83 
5 1,98

 

1,79

 

1,96

 

2,21

 

1,98 2,16

 

2,01

 

2,10

 

2,69

 

2,24 
6 2,63

 

2,83

 

2,33

 

2,43

 

2,55 2,63

 

2,65

 

2,58

 

2,80

 

2,66 

Média 2,23

 

2,14

 

2,04

 

1,99

 

2,1 2,49

 

2,34

 

2,30

 

2,34

 

2,37 

  

As médias gerais de todas as superfícies (D, V, M, L) foram maiores nos 

fumantes. Nos não-fumantes, as superfícies interproximais apresentaram-se com 
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valores maiores, no entanto, em alguns sextantes as superfícies vestibulares 

ultrapassaram as medidas dos sítios interproximais diferenciando-se das outras 

faixas etárias. Os sextantes posteriores tanto da maxila quanto da mandíbula 

apresentaram médias maiores que os correspondentes dos não-fumantes.  

Tabela 39 -  Perdas dentárias por hábito de fumar  

Hábito de fumar

 

Nº de pessoas

 

Nº de dentes perdidos 
Dentes 

perdidos (%) 

Fumantes 39 306 24,52 

Não-Fumantes

 

171 1262 23,06 

   

Os fumantes apesar de constituírem a minoria da amostra permaneceram 

com percentual maior de perdas dentárias, que os não fumantes.   

Gráfico 17 -  Percentual de perdas dentária por hábito de fumar   
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5.6. Gênero  

A tabela 40 demonstra que o gênero feminino compôs a maioria da amostra 

em todas as faixas etárias, ocorrendo a maior diferença na faixa dos 20 a 29 anos. 

Tabela 40 -  Porcentagem de indivíduos de acordo com o gênero   

Idade  M (%) F (%) Total 

20-29 20,6 79,4 100 

30-39 28,1 71,9 100 

40+ 35,6 64,4 100 

  

Tabela 41 -  Percentual de sítios sangrantes por gênero e faixa etária 

Idade Masculino (%)

 

Feminino(%) 

20-29 anos 32 33 

30-39 anos 35 35 

40 = 35 38 

  

Utilizando o teste Brown- Forsythe para as faixas etárias de 20-29 e 30-39 

anos, a um nível de significância de 5 %, observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significante entre o gênero masculino e feminino em relação aos 

sítios sangrantes ( p = 0,41, p = 0,85, respectivamente), na faixa de 40 = anos, foi 

utilizado o teste Anova  e concluiu-se a um nível de significância de 5 % que também 

não houve diferença estatisticamente significante (p = 0,13).    
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Tabela 42 -  Percentual de sítios com placa de acordo com o gênero e faixa etária 

Idade Masculino (%)

 
Feminino(%) 

20-29 anos 80 86 

30-39 anos 76 86 

40 = 86 83 

  

O gênero feminino apresentou mais sítios com placa, exceto na faixa etária 

acima de 40 anos, onde os homens apresentaram maior percentual.   

Tabela 43 -  Médias de PS (mm) e NI (mm) por faixa etária de acordo com o gênero  

PS (mm) NI (mm) Idade  

M dp F dp M dp F dp 

20-29 2,3011

 

0,6355

 

2,2097

 

0,7081

 

1,4897

 

0,6196

 

1,4182

 

0,5827

 

30-39 2,3620

 

0,7668

 

2,2666

 

0,5696

 

1,8903

 

0,9952

 

1,5942

 

0,6220

 

40+ 2,6565

 

0,7939

 

2,5086

 

0,8744

 

2,4133

 

1,1751

 

2,0606

 

1,1043

    

As médias de PS e NI foram maiores nos pacientes do gênero masculino, 

embora a amostra masculina fosse menor. Através do teste estatístico Brown-

Forsythe, que apresentou para PS e NI respectivamente p = 0,008, p = 0,028 na 

faixa de 20-29 anos, concluiu-se a um nível de significância de 5 %, que não há 

igualdade entre as médias de PS e NI entre os gêneros demonstrando diferença 

estatisticamente significantes. Na faixa de 30-39 anos, também foi utilizado o mesmo 

teste que apresentou para PS e NI  p = 0,018 e p < 0,0001 respectivamente, 

concluiu-se que a um nível de significância de 5 % que não há igualdade entre as 
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médias de PS e NI entre os gêneros, demonstrando diferenças estatisticamente 

significantes. Na faixa de 40 = o teste aplicado foi o Anova que também demonstrou 

diferenças estatisticamente significantes entre as médias de PS e NI entre os 

gêneros (p = 0,02 e p < 0,0001 respectivamente).                            
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6. DISCUSSÃO   

Os estudos epidemiológicos sobre doença periodontal, retratam a condição 

periodontal de populações, grupos e subgrupos, facilitando comparações entre 

resultados de várias pesquisas.   

A amostra aleatória foi composta por 210 indivíduos de ambos os gêneros, 

com idade que variava entre 20 e 66 anos. Foi selecionada no período de agosto à 

dezembro de 2005, com pacientes que iriam iniciar tratamento odontológico nas 

clínicas da Universidade Federal do Pará. Foram distribuídos em 3 grupos, sendo os 

dois primeiro grupos com intervalos de 10 anos (HAFFAJEE; SOCRANSKY, 2001; 

LÖE et al., 1986; RONDEROS et al., 2001) e o terceiro grupo, com indivíduos acima 

de 40 anos. A idade mínima para participação na pesquisa foi de 20 anos, pois em 

pacientes mais jovens, a prevalência da doença periodontal apresenta-se menor, 

com maior presença de bolsas falsas (ALBANDAR; TINOCO, 2002; CAMPOS Jr. et 

al., 1994) e a inflamação gengival é uma condição bastante presente (KOCHER et 

al., 2005; LOPEZ; BAELUM, 2003; MARTELLI JR. et al., 2004; SABA-CHUJFI; 

LASCALA; LASCALA, 1989). As doenças periodontais que acometem pacientes 

com menos de 20 anos, considerados adolescentes, apresentam forte relação com 

fatores sistêmicos e um dos critérios de exclusão da amostra englobava pacientes 

com tais problemas. O último grupo etário foi representado por pacientes acima de 

40 anos, visto que inúmeros trabalhos confirmam que a doença periodontal de leve a 

moderada encontra-se em alta porcentagem acima dos 40 anos e a forma severa da 

doença é confinada a uma minoria (KATZ et al., 2000; LOCKER et al. 1998).  

Quanto ao tamanho da amostra Hamasha; Sasa; Qudah, 2000; Ragghianti, 

2003; Paulender et al., 2004, demonstraram que no mínimo de 25 a 30 pessoas por 
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faixa etária seriam necessárias, para avaliação do nível de prevalência das 

condições periodontais em populações ou grupos, com a intenção de planejar 

projetos preventivos da doença periodontal em comunidades (CUTRESS; AINAMO; 

SARDO-INFIRRI, 1987). Na nossa amostra, todas as faixas etárias, possuíam no 

mínimo 60 pessoas.  

Na região norte, de acordo com o último Projeto SB Brasil 2003, a prevalência 

de indivíduos sadios a partir de 35 anos, utilizando-se o Índice Periodontal 

Comunitário (IPC), se restringiu a 19,59% da amostra. Nesta mesma faixa etária 

quando se avaliava o número de sextantes afetados, quase 40% destes foram 

excluídos por não conter nenhum elemento dentário, ocasionando menor 

prevalência da doença. Coadunando desta mesma situação na amostra pesquisada, 

a partir dos 40 anos, o número de participantes apresentou-se menor, pois vários 

pacientes foram excluídos do estudo por não possuírem no mínimo 20 dentes na 

arcada.   

A inclusão dos terceiros molares, em todas as faixas etárias então se fez 

necessário, devido a ausência de elementos dentários, ocorrida principalmente na 

faixa  dos 40 anos, concordando com alguns trabalhos no qual os terceiros molares 

também são incluídos no exame (BAELUM, 1996; HIROTOMI et al., 2002; 

THOMSON et al., 2004). Os dentes mal-posicionados, semi-erupcionados ou 

destruídos por processos cariosos, foram excluídos, pela dificuldade de visualização 

da JCE.   

A ausência de dentes na arcada pode indubitavelmente mascarar a 

prevalência da doença periodontal, como aconteceu no SB Brasil 2003 e dificultar a 

compreensão da progressão da doença (BALJOON et al., 2005). Albandar, Brunelle 

e Kingman (1999) observaram que a doença periodontal foi a principal razão de 
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perdas dentárias no grupo de 50 anos ou mais. Uma amostra com maior número de 

dentes revela a verdadeira prevalência e severidade da doença (RONDEROS; 

PIHLSTROM; HODGES, 2001), atualmente a permanência de dentes por mais 

tempo na arcada foi verificada em alguns trabalhos que avaliaram pacientes acima 

de 50 anos (PAULENDER et al., 2004; NORDERYD; HUGOSON; GRUSOVIN, 

1999).   

Em um inquérito epidemiológico é imprescindível uma anamnese prévia ao 

exame clínico, por entender que fatores sócio-econômicos (HUGOSON et al., 1995), 

ambientais e comportamentais (NORDERYD; HUGOSON; GRUSOVIN, 1999) 

podem influenciar no inicio e progressão da doença periodontal (HEITZ-MAYFIELD, 

2005; KLINGE; NORLUND, 2005), como conseqüência dessa afirmação, um 

questionário (anexo 3) perguntava sobre idade, hábitos de higiene e fumo.   

Ao se realizar o exame periodontal detalhado Ragghianti  (2003) destaca que 

a avaliação clínica periodontal pode incluir apenas alguns dentes, quadrantes ou 

todos os dentes presentes (boca toda). No presente trabalho optou-se pelo exame 

da boca toda, ou seja, avaliação de todos os elementos dentários presentes nas 

duas arcadas, já que os exames parciais podem subestimar significantemente a 

prevalência de alguns parâmetros clínicos, reportando resultados incertos quanto a 

extensão e severidade da doença  (RONDEROS; PIHLSTROM; HODGES 2001; 

ALBANDAR; BRUNELLE; KINGMAN, 1999;  ALBANDAR; KINGMAN, 1999).  

Foi utilizado o exame de boca toda para verificar a verdadeira prevalência, 

sem subestimar ou superestimar os achados, pois Ainamo e Ainamo (1985) 

verificando a validade do uso de 3 registros parciais (CPITN, boca toda e IPD), 

encontraram que o CPITN superestimou a severidade dos cinco indicadores da 

doença periodontal que estavam sendo avaliados. O CPITN pode subestimar os 
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resultados pelo registro de somente 10 dentes índices da arcada, no entanto, 

registra somente os piores resultados do sextante podendo superestimar 

necessidades de tratamento, principalmente na população jovem, onde a presença 

de bolsas falsas é freqüente (CAMPOS Jr. et al., 1994).  

As principais vantagens do uso do CPITN são a simplicidade, rapidez e 

uniformidade internacional e as limitações, referem-se principalmente pela falta do 

registro de perda de inserção (CUTRESS; AINAMO; SARDO-INFIRRI, 1987). O PSR  

também é um índice com registros parciais semelhante ao CPITN, entretanto, com 

anotações de algumas anormalidades como mobilidade, recessões ou envolvimento 

de furca, porém, também não registra perda de inserção (COVINGTON; BREAULT; 

HOKETT, 2003).  

Segundo Kingman e Albandar (2002) a verdadeira prevalência da condição 

periodontal é baseada na avaliação da boca toda em seis sítios por dente, 

entretanto, os índices parciais contribuem com estimativas aproximadas da 

prevalência da doença (GJERMO et al., 2002). Alguns trabalhos de revisão 

baseando-se principalmente em registros parciais foram publicados para descrever a 

prevalência da periodontite na população mundial em adultos e idosos (ALBANDAR, 

2002; GJERMO et al., 2002; SHEIHAM; NETUVELI, 2002). Heitz-Mayfield (2005) 

também concorda com a utilização de índices parciais para avaliar progressão da 

doença, porém, estes deveriam ser aplicados na dentição inteira.  

Os trabalhos variam quanto número de faces avaliadas alguns fazem 6 

registros por dente (CRAIG et al., 2003; HIROTOMI et al., 2002), outros fazem 4 

marcações (BALJOON; NATTO; BERGSTRÖM 2005; BERGSTRÖM, 2000, 2005; 

KOCHER et al., 2005; NATTO et al., 2005) e ainda alguns somente com 2 

marcações (LÖE H et al., 1986; ALBANDAR; BRUNELLE; KINGMAN, 1999). 
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Benigeri et al. (2000) comparou os registros de profundidade de sondagem com 2 

marcações em cada dente e com 6 marcações ao redor do dente todo, os resultados 

foram subestimados em 2,5 X quando foram avaliadas bolsas de 6mm, nos dentes 

com somente 2 marcações. O presente trabalho registrou quatro superfícies (distal, 

vestibular, mesial e lingual ou palatina) em cada dente, por entender que o tamanho 

da amostra mostrava-se suficiente e tornaria mais rápido a coleta.   

Alguns registros parciais (LANDRY; JEAN, 2002) não avaliam perda de 

inserção, porém o grau de alteração do nível de inserção periodontal pode 

determinar o risco de futuras perdas dentárias (GODSON; HAFFAJEE; 

SOCRANSKY, 1984). Segundo Albandar, Brunelle e Kingmam (1999) a perda de 

inserção é a medida que fornece uma avaliação mais precisa da atividade da 

doença passada e pode não representar exatamente o estado atual de doença. A 

profundidade de sondagem, embora não seja um parâmetro ideal para a doença, 

representa melhor o estado presente da periodontite do que a medida de perda de 

inserção.   

Variações em termos de intervalos entre exames, idade e parâmetros de 

avaliação da doença periodontal podem inibir comparações entre resultados 

disponíveis (BUCKLEY; CROWLEY, 1984). Para entender a progressão da doença 

em determinados grupos, melhor seria a padronização dos parâmetros, entretanto, 

os trabalhos diferenciam-se como o de Baelum, Fejerskov e Manji (1988) e 

Norderyd, Hugoson e Grusovin (1999) que consideraram a progressão da doença 

periodontal severa, se houvesse perda óssea >20% em =6 sítios interproximais entre 

dois exames e Hirotomi et al. (2002) já consideraram como severa uma perda de 

inserção de =7mm. Em um estudo prospectivo de incidência de perda de inserção 

Thomson et al. (2004) ponderou como progressão da doença a perda de inserção de 
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3mm ou + em dois ou mais sítios. Atualmente os parâmetros de profundidade de 

sondagem e perda de inserção periodontal fornecem meios reais para avaliar a 

prevalência e a severidade da doença periodontal (LINDHE, 1997). Por estas 

razões, avaliamos profundidade de sondagem e nível de inserção, com o objetivo de 

demonstrar o perfil real do aparato periodontal da nossa comunidade.  

Para diminuir as variações de nível de inserção e profundidade de sondagem 

foram utilizadas sondas milimetradas da marca comercial Hu-Friedy,  segundo César 

et al. (1999), estas sondas apresentaram-se mais precisas nas marcas milimetradas 

e no diâmetro das pontas, além da uniformidade na padronização.  

Considerando a colonização bacteriana na superfície dentária responsável 

pela inflamação gengival, seria necessário estimular cuidados de higiene oral nos 

pacientes atendidos no trabalho. E para verificar sangramento e presença de placa o 

Índice de Sangramento Gengival e o Índice de Placa (AINAMO; BAY, 1975), foram 

usados.   

Estes índices foram largamente utilizados  em pesquisas epidemiológicas 

(LÖE et al., 1996; CRAIG et al., 2003; RONDEROS;  PIHLSTROM;  HODGES, 2001) 

e demonstraram ser de fácil aplicação, reprodutibilidade e objetividade.    

A necessidade da criação de índices classificando adequadamente mínimas 

mudanças teciduais na gengiva marginal foi inevitável para alcançar êxito no 

tratamento periodontal, no entanto, do ponto de vista de saúde pública, esses 

índices necessitavam ser de fácil manipulação (AINAMO; BAY 1975), por isso a 

escolha desses dois índices.  

          Os métodos de avaliação, os índices utilizados e tamanhos de amostra na 

pesquisa epidemiológica variam muito e algumas vezes dificultam comparações 

entre resultados. Por isso, a necessidade de se padronizar critérios de avaliação e 
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utilizar parâmetros universalmente aceitos para avaliar severidade e extensão da 

doença periodontal nas populações (ALBANDAR; RAMS, 2000).   

Inúmeros estudos epidemiológicos utilizam índices de registros parciais 

(CAMPOS Jr. et al., 1994; COVINGTON et al., 2003; KATZ et al., 2000) para 

delinear a doença periodontal nas populações. No Brasil a maioria dos estudos 

epidemiológicos (GJERMO et al., 2002), com amostras representativas, utilizaram o 

CPITN para discorrer sobre a doença periodontal. Entretanto, estudos mais 

detalhados, analisando-se vários parâmetros, (profundidade de sondagem, nível de 

inserção, placa, cálculo, sangramento), com metodologias e análises estatísticas 

revelam realmente o estado de saúde ou doença de determinado grupo ou 

população, como os estudos conduzidos na África (BAELLUM et al., 1988) e Ásia 

(LÖE et al., 1986). A precisão, reprodutibilidade e validade de cada um desses 

índices e medidas, é fonte de muita discussão afirmava Campos Jr. et al. (1994). Em 

vista disso, a nossa pesquisa utilizou os seguintes parâmetros de avaliação: Índice 

de sangramento, índice de placa, profundidade de sondagem e nível de inserção.   

Informações sobre a prevalência da doença periodontal, na população do 

norte do Brasil,  são escassas, então este inquérito epidemiológico proporcionou 

conhecer o perfil epidemiológico da população atendida na UFPª.   

Em concordância com vários trabalhos epidemiológicos (BROWN et al., 1981; 

NORDERYD; HUGOSON; GRUSOVIN, 1999), a amostra, também demonstrou que 

as medidas de profundidade de sondagem e nível de inserção aumentaram com a 

idade.  As médias de PS encontradas de 2,29 mm a 2,56 mm estão dentro do 

intervalo de médias encontradas por Ronderos, Pihlstron e Hodges (2001), que 

foram de 1,83 mm a 3,77 mm de sondagem. Katz et al. (2000) em uma amostra de 

militares encontraram bolsas rasas em todas as faixas etárias, utilizando para 
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registro das medidas o CPITN e Covington et al. (2003) usando como índice o PSR 

observaram agravamento da doença com o aumento da idade.  

A variação entre as médias de PS nas diferentes faixas etárias, mostrou 

diferença estatisticamente significante, como em outras avaliações (RONDEROS; 

PIHLSTRON; HODGES, 2001). Isto porque a PS mostra relação com a idade,  

porém, menos diretamente do que a perda de inserção.  

As médias do NI variaram de 1,43 mm a 2,18 mm com o avanço da idade 

semelhante aos achados de Baelum (1988) que em todas as faixas etárias (15 a 65 

anos) avaliadas, a maioria da perda de inserção variou de 1 a 3 mm. Ronderos, 

Pihlstron e Hodges (2001) mostraram que na faixa etária de 40 a 49 anos, 53,8% 

dos indivíduos apresentaram perda de 1 a 2 mm de inserção, próximas as médias 

encontradas neste trabalho. Este aumento da perda de inserção relacionado com a 

idade pode ser explicado pelo efeito cumulativo da doença periodontal. Na 

identificação de pacientes suscetíveis à  progressão da doença, a idade aparece 

como um importante fator a ser considerado. Doença agressiva e perda de inserção 

avançada  em um indivíduo jovem é um forte fator de risco para progressão da 

doença, comparado a um paciente idoso com o mesmo nível de perda de inserção  

(HEITZ-MAYFIELD, 2005).  

   Por meio de um modelo de regressão linear simples, com as médias de NI  

em todas as faixas etárias,  foi possível verificar a perda média do nível de inserção 

por ano. O resultado mostrou uma perda média de 0,05 mm por ano, concordando 

com Schätzle et al. (2003) que acompanhou longitudinalmente, uma população por 

25 anos, encontrando uma variação de 0,02 a 0,1 mm de perda  de inserção anual e 

Norderyd, Hugoson e Grusovin (1999) avaliando doença periodontal severa, por um 



 
104

 
período de 20 anos,  reportou uma taxa média anual de progressão da doença, com 

perda de inserção de 0,04 a 0,07 mm.    

No trabalho executado, a população acima de 40 anos representou somente 

28,6% do total da amostra. Este percentual menor pode ter influenciado nos 

resultados das médias de NI e PS nessa faixa etária, não retratando 

verdadeiramente a doença em pacientes adultos. Em populações mais idosas 

(acima dos 60 anos), a prevalência de perda de inserção = 3 mm pode ser resultado 

mais pela presença de recessões gengivais, que pelo aumento da profundidade de 

sondagem (THOMSON et al., 2004). Concordando com Locker (1998) que também 

associou moderada perda de inserção com envelhecimento do aparato periodontal, 

não como resultado da aceleração de algum processo patológico. Acompanhamento 

de alguns indivíduos, por Page e Sturdivant (2003) sugeriram uma nova 

denominação para um tipo de doença periodontal não infecciosa, no qual, a principal 

característica, são grandes recessões, sem formação de bolsas, que estariam mais 

presentes por volta dos 40 anos, denominada doença periodontal destrutiva não 

inflamatória.  

Duas variáveis qualitativas foram avaliadas para conhecimento de sítios 

sangrantes e com presença de placa. O resultado nos mostrou que o índice de placa 

(IP) atingiu a maioria dos elementos dentários (acima de 80% de todas as 

superfícies), em todas as faixas etárias, no entanto, segundo Norderyd, Hugoson e 

Grusovin (1999) notadamente a correlação da presença de placa supragengival e 

progressão longitudinal da doença, é uma associação fraca. Albandar (2002) 

observou que pobre higiene oral tem se mostrado significantemente diferente entre 

raça e gênero, concluindo que negros e homens são mais prevalentes. Na nossa 

amostra, a raça não foi questionada, quanto ao gênero, somente acima dos 40 anos, 
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foi demonstrado maior percentual de sítios com placa nos homens.  Bons hábitos de 

higiene oral foram correlacionados com baixos níveis de placa,  cálculos 

supragengivais e menor extensão da doença, conclusões que Susin et al. (2005) 

encontraram em sua pesquisa.    

Quanto ao índice de sangramento (IS), a porcentagem de sítios sangrantes 

permaneceu na faixa dos 30%, em todas as faixas etárias. Ocorreu um aumento 

gradual da quantidade de sítios sangrantes com a idade, demonstrando diferença 

estatisticamente significante entre as faixas etárias, revelando severidade da doença 

com a idade. Discordando de Albandar e Kingman (1999) que encontraram 

prevalência de 50% de sangramento, porém o sangramento era avaliado somente 

deslizando a sonda no sulco gengival, sem sondar propriamente o sulco/bolsa 

periodontal. A prevalência de placa e sangramento varia consideravelmente na 

população.  

Sabendo-se que as perdas do aparato periodontal não ocorrem similarmente 

entre dentes, sítios e sextantes (BUCKLE; CROWLEY, 1984; BAELUM; 

FEJERSKOV; MANJI 1988; SÖDER et al., 1994), foram analisados separadamente 

as medidas PS e NI nas quatro superfícies dentárias, de acordo com a faixa etária e 

com os sextantes.  

As superfícies interproximais revelaram maiores médias tanto para PS (> 2 

mm) quanto para o NI. Concordando com  Schätzle et al. (2003) que observaram a 

formação de bolsas de 2 mm ou mais em todos os participantes da pesquisa, na 

faixa etária de 35 anos, em sítios interproximais. Provavelmente, na nossa amostra, 

a falta de uso de procedimentos de higiene, como o uso do fio dental contribuiu para 

esses resultados, pois, no questionário, quando perguntava-se sobre uso do fio 

dental, a grande maioria respondeu que não utilizava. Baelum, Fejerskov e Manji 
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(1988) também encontraram bolsas mais profundas em sítios interproximais e perda 

de inserção foi mais prevalente superfícies livres.   

As faces vestibulares também demonstraram médias de PS de =2 mm, 

somente na faixa etária acima de 40 anos. As médias da PSL apresentaram-se 

maiores que as médias de PSV em todas as faixas etárias de toda a amostra, 

demonstrando maior envolvimento dessas faces livres com o avanço da idade.  

Na amostra pesquisada a média do NIV (2,20 mm), na faixa etária acima de 

40 anos, somente foi menor que NID (2,31 mm) e ultrapassou a PSV (2,02 mm) 

demonstrando a relação com recessão gengival nesses indivíduos. Esta perda de 

inserção em superfícies vestibulares pode ser relacionada com trauma pela 

escovação ou envelhecimento do aparato periodontal (LOCKER; SLADE; 

MURRAY,1998).  

Baelum, Fejerskov e Manji (1988) justificaram a prevalência da perda de 

inserção nos sítios vestibulares e linguais, formação de bolsas nas áreas 

interproximais, pela  fina espessura da tábua óssea vestibular e presença de 

depósitos microbianos,  respectivamente.   

Os sextantes também foram avaliados separadamente de acordo com o NI e 

PS. Foi observado que na maxila a PS nos sextantes posteriores (1, 3), 

apresentaram médias de profundidade maiores (2,52 mm e 2,62 mm)  que na 

mandíbula (2,38 mm e 2,43 mm). Quanto ao NI esta diferença não ocorreu entre 

maxila e mandíbula, porém, entre sextantes posteriores e anteriores, foi presente. 

Em todos os sextantes posteriores (maxila e mandíbula) as perdas foram maiores e 

significantes em relação aos sextantes anteriores.   

Essas perdas maiores posteriores podem estar relacionadas com a 

dificuldade de escovação e correta utilização do fio dental nesta área, concordando 
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com o estudo de  Burt et al. (1985) e Albandar e Rams (2002) que justificam a 

importância de programas preventivos com mudanças de hábito de higiene que 

favoreçam a prevenção da doença periodontal.  

Quando o NI foi avaliado por sextantes, nas diferentes faixas etárias, as 

médias aumentaram gradualmente com a idade. Na faixa de 20-29 anos, as 

superfícies distais demonstraram as maiores médias de NI e as superfícies linguais 

as menores. Com o avanço da idade, houve maior perda de suporte periodontal, e 

nas faces vestibulares, acima de 40 anos, a média de NI ultrapassou a profundidade 

de sondagem, em todos os sextantes, excluindo o sextante 2 (incisivos superiores), 

caracterizando recessões gengivais (ALBANDAR; RAMS, 2002). As superfícies 

linguais apresentaram médias de NI acima de 2 mm, com exceção do sextante 2, 

demonstrando que nesta área a higiene oral é facilitada por sua localização.   

Quando se avaliou presença de placa nos sextantes, a grande maioria dos 

sítios foram corados, revelando um alto percentual de dentes com placa dental. Os 

sextantes posteriores apresentaram maior percentual de sítios com placa, porém, 

com pequena diferença entre eles. Este percentual encontrado está de acordo com 

os achados de Ragghianti (2003), onde 85,2 % dos sítios da sua amostra denotaram 

presença de placa. Baelum, Fejerskov e Manji (1988) também observaram que 75 % 

a 95 % das superfícies dentárias apresentavam placa. O sextante 2 da presente 

pesquisa (dentes anteriores superiores) foi o que apresentou menor percentual de 

placa e isto pode ser justificado pela facilidade de higienização desses elementos e 

pela preocupação com a estética.                     

A grande presença de placa nos pacientes da amostra, justifica-se pela falta 

de conhecimento sobre a doença por parte deles. A maioria não possuía hábitos de 

higiene adequados (freqüência de escovação e uso de fio dental) e, por conseguinte, 
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ao final do exame clínico, foi explicado e demonstrado noções de higiene dental, 

como forma de prevenir a progressão da doença.     

Embora a presença placa esteja fortemente relacionada com gengivite (LÖE 

et al., 1986; CAMPOS Jr. et al., 1994; BAELUM et al., 1996), uma correlação fraca é 

encontrada, quando se relaciona acúmulo de placa e periodontite (BAELUM; 

FEJERSKOV; MANJI, 1988; OKAMOTO, 1988; RONDEROS; PIHLSTROM; 

HODGES, 2001). Na amostra pesquisada, isto é confirmado, pois, somente 4,1 % 

dos sítios, na faixa etária acima de 40 anos, apresentaram NI entre 4-5 mm. Apesar 

da grande quantidade de acúmulo de placa, a maioria das superfícies, em todas as 

faixas etárias, tem perdas de até 3 mm, caracterizando doença periodontal leve 

semelhante aos resultados de Castilho, Gusmão e Santos (1999); Löe et al. (1986).    

O percentual de sítios sangrantes na população estudada variou entre 30 a 40 

%. Sendo os sextantes posteriores responsáveis pela maioria de sítios sangrantes e 

o sextante 2 (dentes anteriores superiores), pelo menor percentual, provavelmente 

pelas mesmas justificativas mencionadas acima para o índice de placa, ou seja, 

facilidade de higienização e cuidados com a estética. Este índice aumentou 

ligeiramente com a idade. Ainamo e Ainamo (1985) demonstraram que mesmo 

utilizando-se diferentes índices epidemiológicos (CPITN, IPD e registro de boca 

completa), para avaliação de sangramento, a prevalência não se diferenciou nos três 

índices e variou entre 50 % a  60 % de superfícies sangrantes.    

Esses resultados foram semelhantes ao encontrado por Baelum, Fejerskov e 

Karring (1986) na Tanzânia e Craig et al. (2003) e difere de outras pesquisas 

(RAGGHIANTI, 2003; RONDEROS; PIHLSTROM; HODGES, 2001) que 

apresentaram percentuais maiores de sangramento, chegando até 60% de 

superfícies dentárias com sangramento à sondagem.       
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A presença de  sangramento, sugerindo inflamação gengival, não prediz 

futura perda de inserção (BAELUM; FEJERSKOV; MANJI, 1988), mas é um 

importante indicador de alteração periodontal, Van der Velden (1980) concluiu que 

bolsas mais profundas sangravam mais, mostrando maior severidade da doença em 

sítios sangrantes, concordando com Rahardjo et al. (2005) que também demonstrou 

forte associação entre freqüência de sangramento e perda de inserção adicional e 

consequentemente progressão da doença periodontal.   

Na amostra estudada a freqüência de sangramento foi relativamente pequena 

assim como o percentual de sítios com nível de inserção acima de 3 mm.  

Concordando com alguns autores (BURT;  ISMAIL;  EKLUND, 1985; 

BAELUM; FEJERSKOV; MANJI, 1988; SÖDER et al., 1994; NORDERYD, 1999) 

quando se avaliou perdas periodontais por faixa etária, a amostra demonstrou 

aumento do número de sítios e do número de indivíduos com o avanço da idade 

tanto na  PS quanto no NI. Um pequeno percentual de sítios (4,1%) apresentou NI 

entre 4-5 mm, sendo os sextantes posteriores os mais atingidos, na faixa etária de 

40 + anos. Sítios com 7mm ou + de perdas também estiveram presentes nesta faixa 

etária (0,9 %).  

A avaliação da porcentagem de sítios com determinadas medidas de NI, de 

acordo com a faixa etária, mostrou que a porcentagem de indivíduos com medidas 

de até 3 mm diminui e as medidas a partir de 4 mm aumentaram com a idade.  

Quando se avaliou o percentual de indivíduos com perdas periodontais por 

sextantes e por faixa etária, o sextante posterior da maxila (1) apresentou 7,3% dos 

indivíduos com pelo menos 1 sítio entre  4-5 mm de perda de inserção, na faixa dos 

40 + anos e 2,1% dos indivíduos com 7mm ou +. Os elementos dentários mais 

atingidos foram os molares, de ambos os arcos superiores e inferiores. 
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Na pesquisa estudada, assim como em outros estudos (LÖE et al., 1986; 

LOCKER et al., 1998; CASTILHO; GUSMÃO; SANTOS, 1999; RONDEROS; 

PIHLSTROM; HODGES, 2001) apesar dos indivíduos apresentarem pobre higiene 

oral, com grande percentual de sítios com presença de placa, perdas severas 

acometeram poucos sítios em todos os sextantes.  

Quanto as perdas observou-se que em quase a totalidade da população 

estudada, houve algum tipo de perda, seja pela formação de bolsas ou por perda de 

inserção.    

As perdas periodontais severas atingiram uma pequena parcela de sítios, 

principalmente na faixa etária acima de 40 anos (0,9 %), porém, as perdas dentárias 

aumentaram com o avanço da idade. Apesar da amostra ser constituída de somente 

28,6 % de indivíduos (60 pessoas), na faixa etária de 40 anos ou mais, estes 

indivíduos foram responsáveis pelo maior percentual de perdas dentárias, ou seja, 

26,8% dos elementos dentários, dos 60 indivíduos examinados, estavam ausentes, 

demonstrando diferença estatisticamente significante entre perda média de dentes 

por faixa etária. Esses achados estão em concordância com Hamasha, Sasa e 

Qudah, 2000 que revelaram uma diminuição do número de dentes com o avanço da 

idade, dos 30 dentes presentes no grupo de 18-24 anos, passou para 23,7 dentes 

presentes no grupo de 35-44 anos.  

Os sextantes posteriores apresentaram o maior número de dentes perdidos e 

a mandíbula foi mais prevalente que a maxila, sendo o sextante 4 (molares e pré-

molares inferiores do lado esquerdo), o mais afetado.  

Embora a ausência de dentes, nessa amostra, seja grande, há uma tendência 

a diminuição do edentulismo na população mundial. Certamente deve-se a um maior 

acesso a informações e cuidados odontológicos associados a modificações no 
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tratamento periodontal (BAILIT et al., 1987). Norderyd, Hugoson e Grusovin (1999) 

observaram que hoje dentes acometidos periodontalmente permanecem por mais 

tempo na arcada que antes. Paulender et al. (2004) também encontraram um 

percentual de 83% de indivíduos com 20 dentes na arcada após 10 anos de 

acompanhamento.  

Bailit et al., (1987) questionaram se a doença periodontal era a causa primária 

de perdas dentárias, encontraram que doença periodontal avançada não era a maior 

causa de perdas dentárias, mas o processo carioso. Porém, alguns trabalhos 

(BURT; ISMAIL;  EKLUND, 1985; HIROTOMI et al., 2002) descreveram essa 

correlação de perdas dentárias com avançada perda de inserção.  

Na amostra pesquisada, não há como afirmar seguramente que as  ausências 

dentárias sejam relacionadas com doença periodontal, pois elementos com perdas 

severas eram minorias. Provavelmente as perdas dentárias encontradas na 

população estudada seriam provenientes de processo carioso concordando com 

Bailit et al. (1987).    

Mais de 70% da amostra estudada era composta do gênero feminino,  as 

perdas dentárias também foram ligeiramente maiores que no gênero masculino, 

porém,  estatisticamente significantes. Estes resultados concordam com o trabalho 

de Kocher et al. (2005)  onde observaram que as mulheres possuíam menos dentes 

na boca, apesar, dos homens demonstrarem mais doença periodontal. Para tentar 

explicar este resultado contraditório, o autor comenta que homens são mais 

suscetíveis à parasitas, no entanto, têm melhores níveis sócio-econômicos. Por 

outro lado, homens possuem piores hábitos comportamentais como o fumo e  

cuidados com  higiene oral.  (MARTELLI Jr. et al., 2004). 
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Em outros trabalhos (HAMASHA; SASA; QUDAH, 2000; HIROTOMI et al. 

2002; SUSIN et al. 2005), a doença periodontal apresenta-se mais prevalente nos 

homens, com maiores perdas de inserção e correlação positiva com maior 

quantidade de perdas dentárias. Para justificar essas observações, Harada et al. 

(2005) afirmaram que os homens são mais negligentes nos cuidados regulares de 

higiene (escovação, uso de fio dental e escova interdental) e visitas ao dentista.   

Na presente pesquisa, apesar da amostra masculina ser menor, PS e NI 

exibiram medidas maiores em todas as faixas etárias. Foi observado também que 

PS e NI aumentaram de acordo com o avanço da idade e que, na faixa acima dos 40 

anos, a diferença de participantes entre gêneros foi menor que nas outras faixas, ou 

seja, o percentual de homens foi maior que nas outras faixas. Esta associação da 

média do NI e o número de dentes ausentes sugerem, que a doença periodontal 

pode resultar em perdas dentárias (RONDEROS; PIHLSTROM; HODGES, 2001).  

Resultados diferentes foram encontrados por Hamasha, Sasa e Qudah, 

(2000)  no qual foi verificado que a média de dentes presentes foi maior nas 

mulheres e o baixo nível de escolaridade da amostra influenciou nas perdas 

dentárias.  

Na amostra pesquisada a diferença percentual de perdas entre os gêneros 

masculino e feminino foi pequena, porém, estatisticamente significante, 

possibilitando afirmar que o gênero pode ser incluído como determinante de risco 

para perdas dentárias.  

Uma contribuição importante dos estudos transversais é a identificação de 

fatores e indicadores de risco envolvidos na população estudada. O termo “fator de 

risco”  pode ser um fator ambiental, comportamental ou biológico, confirmado por 

estudos longitudinais. É um fator que expõe o indivíduo à doença, porém, pode ser 
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modificado, como pobre higiene ou fumo.  O termo “indicador de risco”  é um 

possível fator de risco, associado à doença,  identificado em estudos transversais 

(PERUZZO et al., 2004).   

O termo “determinante de risco” pode ser utilizado como sinônimo de fator de 

risco, no entanto, é mais bem aplicado para denominar fatores que não são 

modificáveis como a idade e o gênero masculino (LOCKER; SLADE; MURRAY, 

1998).  

Vários autores (BERGSTRÖM; ELIASSON; DOCK, 2000; HAFFAJEE; 

SOCRANSKY, 2001; VAN DER WEIDJEN et al., 2001) relacionaram o fumo como 

fator de risco para doença periodontal. Esses achados foram comprovados em 

estudos longitudinais (PAULENDER et al., 2004) e transversais (BERGSTRÖM; 

ELIASSON; DOCK, 2000; APATZIDOU; RIGGIO; KINANE, 2005).  

Os fumantes foram minoria na amostra (39 indivíduos), mas apresentaram 

médias de NI maiores que os não fumantes, em todas as faixas etárias. Em adição, 

essas medidas de NI também aumentaram com o avanço da idade, assim como  na 

pesquisa de Haffajee e Socransky (2001) que encontraram associação mais 

marcante com perda de inserção comparado com bolsas profundas, concordando 

com os resultados da nossa pesquisa. Os autores acima, ainda correlacionaram a 

média de cigarros/dia com o aumento da perda de inserção.    

Fumantes apresentaram bolsas mais profundas (2,47 mm) que não fumantes 

(2,74 mm), somente acima dos 40 anos. Provavelmente a presença de recessões, 

na faixa acima dos 40 anos, seja um fator contribuinte para maiores medidas de NI 

concordando com Mumghamba, Markkanen e Honkala (1995) que afirmaram que a 

recessão gengival era mais freqüente entre os fumantes comparado aos não- 

fumantes. 
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Bergström (2004) afirmou que a microflora subgengival de fumantes e não 

fumantes não se diferenciava, apesar da maior freqüência de bolsas profundas em 

fumantes, assim como Natto et al. (2005) que também não encontraram diferenças, 

porém, a profundidade das bolsas eram responsáveis pela freqüência de 

determinados microorganismos como P. micros e P. gingivalis. Portanto é mais 

provável que o fumo influencie nos mecanismos de defesa do organismo que 

propriamente na microflora bucal (BERGSTRÖM, 2004).  

Mesmo com a presença de bolsas profundas entre fumantes, o sangramento  

é um parâmetro clínico que mascara a doença periodontal entre fumantes. Alguns 

trabalhos (BERGSTRÖM, 2004; HAFFAJEE; SOCRANSKY, 2001) relatam a 

diminuição do sangramento, outros trabalhos (VAN DER WEIJDEN et al., 2001) não 

demonstram diferenças significativas quanto ao sangramento entre fumantes e não-

fumantes. Bergström, Eliasson e Dock (2000) somente encontraram diferenças 

estatisticamente significantes quando relacionaram sangramento a quantidade de 

cigarros/dia. Na nossa pesquisa este dado não foi registrado.  

Na faixa de 20-29 anos, o percentual de sítios sangrantes foi maior em não-

fumantes, onde também as médias de profundidade das bolsas apresentavam 

valores menores (2,23 mm) comparado aos indivíduos acima de 40 anos (2,47 mm). 

Com o avanço da idade, nos fumantes, além de bolsas mais profundas (2,74 mm) e 

perda de inserção maior, comparado a faixa de 20-29 anos, a quantidade de 

indivíduos fumantes eram maiores e o percentual de sítios sangrantes aumentou 

ligeiramente. Com esses resultados não se pode afirmar que o sangramento 

aumentou em decorrência do fumo, mas provavelmente pela profundidade das 

bolsas concordando com Bergström, Eliasson e Dock (2000) que encontraram 

correlação positiva entre sangramento gengival e bolsas periodontais. 
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Quanto a presença de placa fumantes e não-fumantes apresentaram cerca de 

80% das superfícies dentárias com presença de placa, mostrando que 

independentemente do fumo o cuidado com a higiene oral foi negligenciado.  

Quando foi avaliado NI por faixa etária e por superfície entre fumantes e não-

fumantes, a maioria das superfícies dentárias apresentou valores maiores em 

fumantes independentemente da idade concordando com Bergström, Eliasson e 

Dock (2000) e Apatzidou, Riggio e Kinane (2005).  

Na faixa dos 40 anos a média de NI por sextantes e por superfícies avaliadas 

foram maiores que os não-fumantes e esses resultados estão de acordo com 

Baljoon, Natto e Bergström (2005) que afirmaram que o tempo de fumo aumentou a 

severidade dos defeitos ósseos em fumantes. As faces linguais de todos os 

sextantes, nesta faixa etária, também apresentaram valores maiores que nas duas 

outras faixas etárias,  concordando com Haffajee e Socransky (2001); Van der 

Weijden et al. (2001) que observaram que o fumo promove efeitos deletérios locais, 

além da presença de recessões. Os resultados demonstraram que as faces 

vestibulares dos fumantes revelaram resultados piores nesta faixa etária.   

As observações de Haffajee e Socransky (2001) no qual afirmaram que 

fumantes após o tratamento periodontal continuam com os resultados clínicos 

comprometidos, sugerem um acompanhamento mais próximo desses indivíduos, 

para diminuir o risco de futuras perdas dentárias. Na pesquisa realizada, os 

fumantes tiveram mais dentes perdidos que os não-fumantes, embora, fossem a 

minoria da amostra. No nosso estudo os indivíduos apresentavam pobres cuidados 

de higiene oral, diferindo do estudo de Baljoon, Natto e Bergström (2005), no qual a 

amostra era composta de indivíduos esclarecidos sobre cuidados de higiene oral, 
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entretanto, fumantes e ficou demonstrado significante perda de elementos dentários 

num intervalo de 10 anos.   

Um outro determinante de risco associado com a doença periodontal em 

estudos epidemiológicos é o gênero. Alguns trabalhos não demonstraram diferenças 

entre homens e mulheres (RONDEROS; PIHLSTROM; HODGES, 2001) outros 

mostraram o gênero feminino mais prevalente (ALBANDAR; BRUNELLE; KINGMAN, 

1999; NORDERYD; HUGOSON; GRUSOVIN, 1999) e a maioria das pesquisas 

(SÖDER et al., 1994; BAELUM; FEJERSKOV; KARRING, 1986; SUSIN et al. 2005;  

HARADA, 2005) reportam que o gênero masculino apresenta piores condições do 

aparato periodontal. Neste estudo o percentual do gênero feminino foi maior, em 

todas as faixas etárias.  

Em relação a sítios com sangramento, nesta pesquisa,  as amostras variaram 

pouco e com percentual ligeiramente maior no gênero feminino, porém não houve 

diferença estatisticamente significante. Katz et al. (2000) relataram a presença de 

sangramento e cálculos mais em mulheres e contrariamente ao nosso trabalho, a 

amostra desse autor foi predominantemente de homens. Entretanto, quando se 

avaliava presença de bolsas, homens se apresentavam mais prevalentes.    

Quanto a presença de placa, na faixa etária acima dos 40 anos, o percentual 

de superfícies com placa foi mais marcante nos homens, embora a freqüência 

desses indivíduos nesta faixa etária fosse menor.   

No nosso estudo as médias de PS e NI  apresentaram-se maiores no gênero 

masculino em todas as faixas etárias, havendo diferença significante entre gêneros 

para as médias de PS e NI, assim como Söder et al. (1994), Susin et al. (2005) que 

observaram a ocorrência de bolsas =5 mm fortemente significante em homens. 
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Resultados contraditórios foram encontrados por Kocher et al. (2005) onde 

homens apresentavam mais doença periodontal, de acordo com a avaliação de 

sextantes saudáveis, embora, a quantidade de dentes retidos na boca fosse maior. 

Três razões tentaram explicar este resultado: 1. homens eram mais suscetíveis a 

infecções por parasitas e microorganismos; 2. mulheres podem ter um nível de 

estrógeno protetor; 3. homens têm mais comportamentos de risco (fumo, pior 

higiene oral e consciência sobre saúde).   

Os resultados da amostra podem ser explicados pelas mesmas razões  

encontradas  por Harada et al. (2005), no qual o uso de cuidados extras de higiene 

(uso de fio e escova interdental) e freqüência de escovações diárias foram mais 

utilizados por mulheres que homens. Outro fator considerado por alguns estudos, é 

que mulheres  são mais conscientes em relação à saúde e procuram mais por 

serviços odontológicos que homens (KATZ et al., 2000).  

Ainda sobre determinantes de risco relacionados com a doença periodontal a 

idade demonstra associação e algumas controvérsias.  

Vários estudos (LOCKER; SLADE; MURRAY, 1998) verificaram que a 

severidade da doença periodontal agrava-se com o avanço da idade. Zenóbio et al. 

1996 observaram que a prevalência da doença periodontal aumentava com a idade, 

ou seja, de acordo com o CPITN, na faixa etária de 50 anos, os indivíduos 

apresentavam em média quase um sextante excluído e no grupo de 65-74, 

praticamente não havia pessoas com o periodonto saudável.  

Os resultados deste trabalho mostraram que com avanço da idade, além do 

aumento da PS e NI, aumentou também o percentual de sítios com perdas mais 

severas concordando com inúmeros trabalhos, no qual avaliaram a doença 
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periodontal por faixa etária (SABA-CHUJFI et al., 1989; CAMPOS JR. et al., 1994; 

THOMSON et al., 2004; SUSIN et al., 2005).  

A perda de inserção periodontal com o avanço da idade parece ser 

influenciada fundamentalmente pela presença de recessões, que iniciam em 

pacientes ainda jovens, principalmente por traumas de escovação e  se estabilizam 

após 35 anos (RONDEROS; PIHLSTROM; HODGES, 2001; SCHÄTZLE et al., 

2003).  

Com o avanço da  idade ocorrem mudanças fisiológicas no periodonto e na 

composição da placa bacteriana, assim como diminuição da resposta imunológica e 

da integridade tecidual. Entre as mudanças fisiológicas está a migração apical 

fisiológica do epitélio, com recessão do tecido gengival. Estas hipóteses são 

suportadas por Van der Velden (1984) para justificar as alterações do periodonto 

com o envelhecimento.  

Provavelmente, o aumento das medidas de NI, na faixa acima dos 40, reflete 

a perda de inserção periodontal, com recessão do tecido gengival marginal.   

Este aumento da prevalência, severidade e extensão da doença periodontal 

com o avanço da idade pode acontecer mais em decorrência do resultado de uma 

exposição prolongada do periodonto à placa, em indivíduos suscetíveis, que 

somente pelo avanço da idade.   

Onde houver uma higiene oral adequada, a idade pode não ser vista como 

uma variável importante no quadro de doença periodontal (BRIAN; ISMAIL; 

EKLUND, 1985), esta observação pode explicar a forte tendência de conservação 

dos elementos dentários na arcada, em adultos, demonstrado em estudos 

prospectivos, principalmente nos países desenvolvidos (NORDERYD; HUGOSON; 

GRUSOVIN, 1999; PAULENDER et al., 2004; LOCKER;  SLADE;  MURRAY, 1998). 
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Com o advento do flúor houve uma grande redução da incidência de cáries 

dentárias na população, um aumento do número de dentes retidos, foi registrado 

mundialmente. Este grande número de dentes pode vir acompanhado do aumento 

da prevalência e severidade da doença periodontal na população (ALBANDAR e 

RAMS, 2002). Portanto, mudanças comportamentais, através de campanhas de 

esclarecimento sobre a doença, se fazem necessário para modificar este paradigma.                                       
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7. CONCLUSÕES  

- A presença de doença periodontal leve a moderada acometeu a maioria dos 

indivíduos analisados; 

- as médias de PS e NI aumentaram com a idade e os sítios interproximais foram os 

mais acometidos periodontalmente;  

- o percentual de perdas periodontais severas foi pequeno, sejam nas avaliações por 

indivíduos ou por sítios; 

- as perdas dentárias foram associadas com o avanço da idade; 

- o gênero masculino apesar de ser minoria, demonstrou maior severidade doença 

periodontal, porém, em relação ao sangramento e presença de placa não se 

diferenciou significantemente das mulheres; 

- o fumo se apresentou como fator de risco para progressão da doença periodontal e 

perdas dentárias; 

- a associação do fumo e do gênero masculino com a doença foi presente na 

população; 

- o efeito local e cumulativo do fumo foi confirmado na amostra; 

- em decorrência da maioria da amostra apresentar um grande percentual de sítios 

com placa e com perdas periodontais é necessário estimular cuidados com a saúde 

oral nesta população, através de campanhas de prevenção da doença periodontal.         
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO    

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 
Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 
ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  
Perfil epidemiológico com ênfase no risco periodontal da comunidade do Curso de 
Odontologia da Universidade Federal do Pará 
Pesquisador(es) responsável(is): Prof. Dr. Adriano Maia Correa e       

C.D. Helena Araújo Rodrigues 
Instituição/Departamento: Universidade Federal do Pará 
Telefone para contato:  (91) 3223-5305 / 8811-2350 
Local da coleta de dados: Clínica Odontológica do curso de odontologia da Universidade Federal do 
Pará 
Objetivo do estudo: Esta pesquisa justifica-se pela importância de se conhecer a ocorrência da 
doença periodontal (doenças que acometem as gengivas) na população que procura o curso de 
odontologia da Universidade Federal do Pará. 
Procedimentos. Você será submetido (a) um exame clínico periodontal detalhado com a utilização 
de uma sonda milimetrada, para medir a bolsa periodontal (cavidade ao redor dos dentes) e também 
será feito evidençiação de placa utilizando-se uma solução evidenciadora (Verde de Malaquita) para 
avaliar a presença ou ausência de placa microbiana (camada de sujeira em cima dos dentes). 
Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto 
para você, no entanto, ao final da pesquisa, você estará contribuindo para que algumas mudanças 
possam ser viabilizadas no Curso de Odontologia. 
Riscos. O desconforto proveniente dos procedimentos realizados durante o estudo ocorre em graus 
variados de acordo com cada paciente. Será realizado anamnese (perguntas), exame clínico 
periodontal, intervenções que não apresentam quaisquer riscos de ordem física ou psicológica para 
você.  
Desistência. Durante o curso da pesquisa o paciente será informado sobre todos os procedimentos 
nele realizados, podendo recusar-se a participar ou retirar seu consentimento livre em qualquer fase 
da pesquisa. 
Sigilo. As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 
pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, 
mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.     

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO  

Eu ______________________________________, RG ____________, 
CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa  a que fui 
convidado. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Helena Araújo Rodrigues, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isto leve a qualquer penalidade.  

Por estar de acordo assino o presente termo.    

Belém,            de                             de     

___________________________________         __________________________ 

   Assinatura do paciente ou responsável  Assinatura do pesquisador  
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Nome ________________________________________________________ Nº______ 

Idade ________ Data do Nascimento _____/_____/_____ Sexo _______  Raça _________ 

Endereço _______________________________________________________         

Bairro ________________ Cidade ____________________  

CEP ____________________ 

Telefone _______________  Paciente em tratamento ___________ 

Data _____/_____/____ 

História Médica 

1. Está sob tratamento médico? (  ) Sim  (  ) Não 

2. Toma algum medicamento?   (  ) Sim  (  ) Não 

3. Teve ou tem algum problema cardíaco?  (  ) Sim (  ) Não 

4. Tem diabetes? (  ) Sim (  ) Não 

5. Tem ou teve febre reumática? (  ) Sim (  ) Não 

6. Pressão arterial? (  ) Baixa (  ) Normal (  ) Alta 

7. Tem algum problema sistêmico? (  ) Sim (  ) Não 

História Odontológica 

1. Já realizou algum tratamento periodontal? (  ) Sim (  ) Não 

2. Freqüência com que vai ao dentista? _________________ 

3. Quantas escovações diárias? ________________ 

Hábitos 

1. Possui algum hábito, vício ou mania? (  ) Sim (  ) Não 

2. É fumante? (  ) Sim (  ) Não   Cigarros/dia __________   

3. Tempo _____________  

Alego que todas as informações presentes neste questionário são verdadeiras.      

_________________________________     

Assinatura do paciente         
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APÊNDICE D 

Prof. Sondagem      Nível de Inserção        Índice de sangramento      Índice de Placa 
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