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Inter-relação doença periodontal diabetes mellitus: uma análise crítica
Periodontal disease and diabetes mellitus: a critical overview of the
two-way relationship
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Resumo
Estima-se que no ano de 2025 deverão existir cerca de 300 milhões de diabéticos em todo o

mundo. Estudos sobre a doença periodontal em portadores de diabetes revelaram que a severi-
dade, a prevalência e a incidência dessa doença são maiores entre diabéticos. Nesse contexto,
os fatores de risco, como o diabetes mellitus, apresentam-se como importantes elementos a se-
rem considerados. Para tanto, foram selecionados 26 artigos, dentre os vários trabalhos que dis-
cutem esta matéria, e agrupados em cinco quadros de acordo com os seguintes temas: a
influência do controle metabólico de diabéticos na severidade da doença periodontal; a
condição clínica da doença periodontal entre indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 1 e
2; a influência da terapia periodontal sobre os níveis glicêmicos de diabéticos e a possível
influência da duração do diabetes sobre a severidade da doença periodontal. Analisados os
grupamentos, foram constatadas diferenças metodológicas, populacionais e de duração dos
estudos realizados, comprometendo a análise dos resultados. É notório, que indivíduos diabéti-
cos apresentam maior prevalência e severidade da doença periodontal quando comparados aos
indivíduos sadios. Outros aspectos desta inter-relação tais como, a influência da eliminação do
processo infeccioso periodontal sobre os níveis glicêmicos de diabéticos e a influência que o
tempo de diagnóstico do diabetes mellitus exerce sobre a severidade da doença periodontal,
são temas que continuam em discussão, uma vez que não existem artigos que apresentem con-
clusões definitivas e os artigos agrupados apresentam diversidades metodológicas que inviabili-
zam a uniformização das conclusões.
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Abstract
The number of adults with diabetes in the world will rise to 300 million in the year 2025.

Numerous reports indicate a high prevalence, incidence and severity of periodontal disease
among diabetics. Once diabetes mellitus is considered a risk factor to periodontal infection the
different aspects of the relation between periodontal disease and diabetes should be evaluate.
Twenty six articles were selected to discuss this relation and were divided into five groups
according with the subject. The groups were divided into: the influence of diabetes control in the
periodontal disease severity, the clinical status of periodontal disease between patients with dia-
betes type 1, 2 and metabolic healthy, the influence of periodontal treatment over the glicemic le-
vels and the possible effect of time since diagnosis over the severity of periodontal disease.
Although the study was subdivided in groups, some problems could be observed such as:
different methodologies, population, time since diagnosis and lack of information about same
data. It’s widely known that many studies show clearly that the prevalence and incidence of
periodontal disease in diabetics is higher than in health patients. In the other hand, many issues
in this relation need to be observed like: the influence of periodontal treatment over the glicemic
levels and the possible influence of time since diagnosis has over the severity of periodontal
disease. These two last issues are discussed; however they have different approaches in their
methodology. Therefore, it is necessary more studies to clarify these issues.
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Introdução

A concepção atual da doença periodontal leva em
consideração o caráter multifatorial, uma vez que o hos-
pedeiro integra um conjunto de variáveis que está em
equilíbrio no estado de saúde27. Há que se destacar o
crescente interesse dos pesquisadores pelos fatores ine-
rentes ao hospedeiro por se admitir que provavelmente,
estes fatores aumentam o risco do desencadeamento
desta doença. São intensas as investigações científicas
visando a comprovação de possíveis inter-relações entre
as infecções orais e as doenças sistêmicas23 daí porque,
neste contexto, o diabetes mellitus é uma importante
patologia de natureza endócrina a ser considerada.
A inter-relação entre o diabetes mellitus e a doença

periodontal tem sido relatada a partir de 1928, com o
estudo clássico de Williams30. Este autor infere que esta
infecção oral quando ocorre em diabéticos, apresenta
características bem definidas e distintas daquelas apre-
sentadas por indivíduos metabolicamente sadios. Des-
de então, diversos temas vêm sendo discutidos, entre
os quais se destacam: a possível diferença de resposta
ao tratamento periodontal uma vez comparados porta-
dores de diabetes mellitus e indivíduos metabolicamen-
te sadios; a prevalência da doença periodontal; e a in-
fluência que o tempo de diagnóstico do diabetes pode
exercer sobre a severidade desta doença oral; a possí-
vel interferência do processo infeccioso periodontal so-
bre o controle dos níveis glicêmicos de diabéticos e a
possibilidade da influência favorável do controle meta-
bólico sobre o quadro clínico periodontal.
O relato de diversos critérios de avaliação que objeti-

vam inter-relacionar o diabetes mellitus e a doença pe-
riodontal, devidamente registrados na literatura científi-
ca, justifica o presente trabalho, fundamentado na com-
paração entre diferentes metodologias de estudo de
significativa relevância. Tendo como referencial a meto-
dologia descritiva utilizada em estudo realizado por
Soskolne22 (1998), procedeu-se ao agrupamento de va-
riáveis, à sistematização comparativa dos achados e
das conclusões divergentes e convergentes dos resul-
tados relatados na literatura, visando subsidiar o estudo
de casos em que a doença periodontal e o diabetes
mellitus coexistem em um único indivíduo.

Revisão da literatura e Discussão

O Quadro 1 engloba os diversos estudos que apresen-
tam resultados positivos ou negativos no que tange a
possível influência que o controle metabólico exerce sobre
a prevalência e a severidade da doença periodontal. Uma
análise cuidadosa desta súmula aponta para uma
diversidade entre as amostras investigadas nos artigos
avaliados, bem como o registro de conclusões divergentes.
Os trabalhos realizados por Ervasti et al.5 (1985) e

Bridges et al.1 (1986) não explicitam o tipo de diabetes em
estudo. Em relação à duração desta doença, o tempo de
diagnóstico do diabetes mellitus tomado como referência
pelos autores estudados é significativamente variado. Foi
no mínimo de cinco anos nos estudos realizados por

Sastrowijoto et al.18 (1990); 16 anos e 6 meses naqueles
realizados por Safkan-Seppala e Ainamo17 (1992); 18 anos,
conforme os registros de Seppala et al.19 (1997) e de 8 anos
e 9 meses no trabalho realizado por Firatli6 (1997), sendo
que nos estudos realizados por Tsai et al.28 (2002), Taylor et
al.25 (1998) e Taylor et al.24 (1996), Hayden e Buckley9 (1989)
e Ervasti et al.5 (1985) este parâmetro não foi considerado.
Em relação à idade dos grupos de indivíduos avalia-

dos, nova divergência é constatada. Os estudos de Er-
vasti et al.5 (1985) não relataram a idade da amostra, ao
contrário dos estudos de Firatli et al.7 (1996) e Firatli6

(1997), que tomaram como referência a média de idade
dos indivíduos investigados equivalente a 12 anos. Es-
tar atento à variação da idade dos integrantes da amos-
tra é extremamente importante, uma vez que este crité-
rio, segundo relatou Firatli et al.7 (1996), exerceu influên-
cia sobre a severidade da doença periodontal, configu-
rando-se desta forma, um importante elemento.
Ao se avaliar os resultados dos estudos realizados por

Firatli et al.7 (1996) e Firatli6 (1997) com indivíduos por-
tadores de diabetes mellitus tipo 1, com uma média de 12
anos de idade, descompensados metabolicamente, pode-
se constatar ter havido diferenças metodológicas marcan-
tes, no que se refere ao tempo de diagnóstico desta disfun-
ção endócrina. Constata-se, portanto, significativa diferença
metodológica, uma vez que em 1997, Firatli6 trabalhou com
um grupo de indivíduos com o tempo médio de diagnóstico
do diabetes mellitus igual há 8 anos e 6 meses, enquanto
que este mesmo autor e colaboradores no ano anterior
(1996), trabalharam com uma amostra cujo tempo de
diagnóstico variou de 2 a 6 anos. É possível atribuir à
diferença do tempo de diagnóstico do diabetes a causa
das divergências observadas nas conclusões destes, uma
vez que Firatli et al.7 (1996) não revelaram ter constatado
diferenças na severidade da doença periodontal, daí
atribuírem ao controle metabólico inadequado do diabetes
à ocorrência de maior inflamação gengival. Em 1997, Fira-
tli6, em estudo isolado, concluiu que indivíduos diabéticos
apresentavam maior perda de inserção clínica se compara-
dos àqueles metabolicamente sadios. Esta relação de cau-
sa e efeito é considerada por Monteiro et al.13 (2002) ao se
referirem ao tempo de diagnóstico do diabetes, como um
fator que parece ter relação direta com a severidade da
doença periodontal.
A observação das amostras dos grupos que integram

o Quadro 1 aponta relevante diversidade quantitativa na
sua constituição, uma vez que variou de 6, no trabalho
Sastrowijoto et al.18 (1990), a 4.343 indivíduos, no estudo
de Tsai et al.28 (2002). Esta larga variação dificulta so-
bremaneira, a comparação entre os resultados dos tra-
balhos estudados.
Por fim, os dados clínicos periodontais obtidos nestes di-

versos estudos, também variaram. Os estudos de Hayden
e Buckley9 (1989), Sastrowijoto et al.18 (1990) e Bridges et
al.1 (1996) não observaram qualquer diferença na
severidade da doença periodontal em indivíduos diabéticos
quando comparados aos indivíduos metabolicamente
sadios. Já os estudos Safkan-Seppala e Ainamo17 (1992),
Taylor et al.24 (1996), Seppala et al.19 (1997) e Tsai et al.28

(2002), demonstraram que a doença periodontal em indiví-
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Referência
População – Características Doença

Amostra Faixa DM DM duração HbA1c
periodontal –

GT GC Etária Tipo (anos) características

Sastrowijoto et al.18 6/0 18-50 Tipo 2 ≥ 5 11,2 % Nenhum efeito discernível
(1990) 9,1% (4 meses)

9,6 % (8 meses)

Tsai et al.28 (3 grupos) 45-90 Tipo 2 ND (3 grupos) Indíviduos com DM mal
(2002) 3841 Sem DM controlada tem aumento

332 DM bem contr. < 9% da aumento da prevalência
170 DM mal. contr. ≥ 9% de DP severa do que

indivíduos sem DM

Ervasti et al.5 (4 grupos) ND ND ND (4 grupos) Diabéticos mal controlados
(1985) Sem DM: 53 Sem DM mostraram maior

BC-DM: 10 BC-DM ≤ 10% sangramento gengival
MC-DM: 24 MC-DM 10.1-11.9% que outros grupos
PC-DM: 10 PC-DM ≥ 12%

Safkan-Seppala e 71/0 17-63 Tipo 1 16,5 (2 grupos) O grupo com controle
Ainamo17 (1992) 9,2% metabólico inadequado

10,7% mostrou maior perda óssea
quando comparados aos
diabéticos bem controlados

Taylor et al.25 ~100/0 18-67 Tipo 2 ND (2 grupos) Diabéticos insuficientemente
(1996) ≥ 9% controlados têm DP mais

< 9% severa se comparados
àqueles bem controlados

Taylor et al.26 21/338 15-57 Tipo 2 ND (3 grupos) Pacientes com controle
(1998) Sem DM metabólico inadequado

DM bem contr. < 9% apresentam maior risco
DM pobrm. contr. ≤ 9% de perda óssea quando

comparados aos pacientes
sadios, enquanto que
pacientes diabéticos bem
controlados apresentam
redução deste risco

Hayden e Buckley9 157/70 8-78 Tipo 1 ND (3 grupos) Não foi encontrada relação
(1989) (3 grupos) < 9% entre os parâmetros clínicos

9,1 - 11,9% periodontais e o parâmetro
≥ 12 % que avalia o controle

glicêmico do diabetes

Seppala et al.19 38/0 35-56 Tipo 1 18 (2 grupos) O grupo com controle
(1997) 9,2 % metabólico inadequado

10,1 % demonstra maior perda de
inserção clínica e de perda
óssea quando comparados
ao grupo de diabéticos
bem controlados

Firatli et al.7 77/77 � 12 Tipo 1 2 a 6 9,34 ± 3,99 % Indivíduos diabéticos
(1996) com baixo controle

metabólico apresentam
maior sangramento gengival

Firatli6 (1997) 44/20 12,2 Tipo 1 8,9 9,33 % Entre os diabéticos observou-
se maior perda de inserção

9,12 % clínica. Não foram constata-
das diferenças entre os
grupos ao se comparar
o índice de sangramento
gengival e medida de
profundidade de sondagem

Bridges et al.1 Tipo I Tipo I: - Tipos 1 e Tipo I: 14-16 Tipo I � 11 % Sem relação entre o controle
46/46 46-48 2 Tipo II: 7-9 Tipo II � 9 % glicêmico e a severidade
Tipo II Tipo II: Sem DM: NA Sem DM � 5,5 % da DP
72/69 57-60

Sem DM:
pareado

�

Quadro 1. Artigos sobre a Influência do controle metabólico de diabéticos na severidade da doença periodontal

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; GT: grupo teste; GC: grupo controle; DM: diabetes mellitus; BC; bem controlada; MC: moderadamente controlada; PC:
pobremente controlada



duos diabéticos com descompensação metabólica é mais
severa do que em portadores do diabetes, cujo metabolis-
mo encontra-se equilibrado. No particular, Ervasti et al.5

(1985) e Firatli et al.7 (1996) constataram que indivíduos
com diabetes mellitus, descontrolados metabolicamente,
frente àqueles devidamente compensados, apresentaram
maiores índices de sangramento gengival.
A condição periodontal em indivíduos diabéticos tipo

1 foi avaliado em quatro estudos explicitados no Quadro
2. A análise dos dados obtidos a partir destes estudos
revela conclusões divergentes sobre o mesmo tópico; e
mesmo entre os artigos que comungam em relação a
suas conclusões, existem diferenças metodológicas
marcantes. Dentre os cinco trabalhos mencionados no
Quadro 2, quatro são estudos de corte transversal e so-
mente o artigo de Firatli6 (1997) é de corte longitudinal.
Pode-se observar portanto, uma relevante variação me-
todológica e populacional entre esses estudos. No estu-
do realizado por Firatli6 (1997) a amostra foi constituída
de 44 indivíduos diabéticos e 20 metabolicamente sa-
dios; a média de idade foi de 12,2 anos e o tempo de
diagnóstico do diabetes foi, em média, de 8,9 anos.
Por outro lado, no trabalho de Thorstensson e Hugo-

son26 (1993), a população estudada (83 indivíduos no
grupo teste e 99 no controle) variou entre 40 e 69 anos,
e o tempo de diagnóstico do diabetes nestes indivíduos
foi de 20 anos em média. No estudo realizado por De
Pommereau et al.3 (1992), a população avaliada apre-
sentou idade que variou entre 12 a 18 anos; o grupo
teste foi composto por 85 indivíduos e o controle por 38.
Neste estudo, a influência do tempo de diagnóstico do
diabetes foi estudada, a partir da divisão da amostra em
dois grupos: o Grupo 1, formado por indivíduos com

menos de 6 anos de tempo de diagnóstico do diabetes,
e o Grupo 2, com indivíduos que apresentaram este dis-
túrbio metabólico por mais de 6 anos. Finalmente, a po-
pulação do estudo realizado por Novaes et al.16 (1991)
foi composta por 60 indivíduos com idade que variou
entre 5 e 18 anos, divididos em dois grupos simétricos.
Ao se avaliar as diferenças metodológicas e popula-

cionais de cada investigação, observou-se que as con-
clusões obtidas pelos estudos podem ser comparadas
entre si, a partir de certas considerações. A idade dos
indivíduos, o tempo de diagnóstico do diabetes, o con-
trole metabólico e o tamanho da amostra de cada estu-
do variaram. Tais diferenças são de grande importân-
cia, uma vez que os parâmetros supracitados podem
influenciar de alguma forma, os resultados sobre a pre-
valência e a severidade da doença periodontal em indi-
víduos diabéticos. Reafirma-se portanto, que os
estudos realizados por Monteiro et al.13 (2002), Firatli et
al.6 (1996), Emrich et al.4 (1991) e Nelson et al.15 (1990)
estabeleceram relação diretamente proporcional entre
o tempo de diagnóstico do diabetes e a severidade e
prevalência da doença periodontal. Em consonância,
Tsai et al.28 (2002), Taylor et al.25 (1998) e Firatli6 (1997)
concluíram que o controle metabólico do diabetes
também interfere na severidade e prevalência da
doença periodontal.
Apesar da constatação de que possíveis diferenças

metodológicas e populacionais podem influir na funda-
mentação dos resultados obtidos em cada estudo, pa-
rece claro, que a doença periodontal é mais prevalente
e mais severa em indivíduos diabéticos tipo 1 se com-
parados a indivíduos metabolicamente sadios. Esta cor-
relação está sustentada em importantes estudos, entre
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População – Características
Referência Amostra Faixa DM HbA1cGT GC etária duração

(anos) (anos)
Thrstensson e 83/99 40-69 anos ≈ 20 anos ND Maior profundidade de sondagem, perda óssea
Hugoson26 (1993) (3 grupos) e severidade da DP entre os diabéticos

(grupos de 40-49 anos)

De Pommereau 85/38 12-18 anos (2 grupos) (3 grupos) Nenhuma diferença significante foi notada ao
et al.3 (1992) < 6 anos ≤ 7 % se comparar os dois grupos

e ≥6 anos 7-9 %
> 9 %

Novaes et al.16 30/30 5-18 anos ND ND Maior índice de placa, índice de placa, índice
(1991) gengival e maior perda de osso alveolar entre os

pacientes diabéticos quando comparados aos
não diabéticos. Relação diretamente
proporcional entre a profundidade de sondagem
e a idade

Firatli et al.7 77/77 ≈ 12 anos 2 a 6 anos 9,34 ± 3,99 % Maior medida de profundidade de sondagem
(1996) e perda de inserção clínica entre indivíduos

diabéticos

Firatli6 (1997) 44/20 12,2 anos ≈ 8,9 anos 9,33 % Entre os diabéticos observa-se maior perda de
inserção clínica; não foram observadas

9,12 % diferenças entre os grupos ao se comparar o
Índice de Placa e profundidade de sondagem

�

Quadro 2. Comparação da condição clínica da doença periodontal entre pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e indivíduos
metabolicamente sadios

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; GT: grupo teste; GC: grupo controle; DM: diabetes mellitus

Doença periodontal –
características



os quais, Firatli et al.7 (1996) e Firatli6 (1997) que regis-
traram a ocorrência de maior perda de inserção clínica
entre os indivíduos diabéticos. Já os estudos Novaes et
al.16 (1991) e Thorstensson e Hugoson26 (1993) relataram
uma maior perda óssea entre indivíduos com diabetes
mellitus tipo 1. Em contrapartida, De Pommereau et al.3

(1992) não observaram qualquer tipo de alteração na
condição periodontal de indivíduos diabéticos se com-
parados ao grupo controle.
O Quadro 3 compara a condição clínica da doença

periodontal entre pacientes com diabetes tipo 2 e pa-
cientes sadios. O aumento da prevalência e da severi-
dade da doença periodontal entre indivíduos
portadores de diabetes tipo 2 se comparados aos
indivíduos metabolicamente sadios parece ser
consensual, uma vez que os cinco estudos que avaliam
esta correlação constatam a possibilidade da mesma,
de forma semelhante. Deve-se estar atento ao fato de
que quatro dos cinco estudos que compõem este
quadro, foram realizados em uma população
específica, pertencente à comunidade indígena de
Pima Indians, localizada no Estado do Arizona, nos
Estados Unidos da América do Norte.
Esta comunidade é referida como tendo a maior in-

cidência de diabetes mellitus tipo 2 em todo o mundo.
Portanto, as conclusões foram baseadas em estudos
de uma população limitada, altamente específica, com
uma certa padronização na idade das amostras e alta
prevalência de doença periodontal. Essas condições
de controle das variáveis, certamente, implicam
resultados que diferem daqueles que integram os
dados do Quadro 2, uma vez que nos grupos
sumarizados no referido quadro, houve grande
diferença das populações – tanto nas faixas etárias,
quanto nas etnias.
Todos os cinco trabalhos mencionados no Quadro 3

demonstraram aumento significativo na perda de inserção
clínica no grupo dos diabéticos, quando comparados ao
grupo controle. Esse aumento da perda óssea foi de-

monstrado também por Emrich et al.4 (1991) e Nelson et
al.15 (1990). Os resultados dos trabalhos desses pesquisa-
dores indicam claramente, que a doença periodontal é
mais prevalente, mais severa e, também, de maior inci-
dência entre os diabéticos20. Aspectos importantes a se-
rem analisados ao se estudar a relação entre o diabetes e
a doença periodontal, como o tempo de duração desta
patologia endócrina e o controle metabólico destes
pacientes não foram avaliados.
O Quadro 4 apresenta o resultado de investigações

científicas que avaliam a influência da terapia periodontal
sobre os níveis glicêmicos de indivíduos portadores de
diabetes. Os trabalhos de Monteiro e Araújo12 (2003), Gros-
si et al.8 (1996) e Miller et al.11 (1992) demonstraram que a
terapia periodontal contribui para o melhor controle meta-
bólico do diabetes mellitus tipo 2, em que pese o estudo
realizado por Smith et al.21 (1996) não ter detectado
qualquer efeito positivo significativo após o tratamento
periodontal.
Mais uma vez, pode-se constatar diferenças metodoló-

gicas significativas entre esses estudos. O estudo de
Monteiro e Araújo12 (2003) avaliou indivíduos portadores
de diabetes mellitus tipo 2 com uma média de idade da
ordem de 55,5 anos no grupo teste e de 52,6 anos no
grupo controle. Já os estudos de Smith et al.21 (1996) en-
volveram uma amostra que variou em relação à idade en-
tre 26 a 57 anos. Os estudos de Miller et al.11 (1992) e
Grossi et al.8 (1996) não relataram a idade de suas
amostras.
Em relação ao tempo de diagnóstico do diabetes, po-

dem ser observadas diferenças marcantes. No estudo
de Smith et al.21 (1996), o tempo variou entre 2 e 36
anos, enquanto que no estudo de Miller et al.11 (1992),
este período foi sempre maior que um ano e, finalmente,
no estudo realizado por Monteiro e Araújo12 (2003), o
tempo de diagnóstico do diabetes foi da ordem de 8
anos, em média. O estudo realizado por Grossi et al.8

(1996) não fornece dados sobre o tempo de diagnóstico
do diabetes.
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População – Características
Referência Amostra Faixa DM HbA1cGT GC etária duração

(anos) (anos)
Shlossman et al.20 736/2483 5-≥45 ND ND Aumento significativo da perda de inserção
(1990) (3 grupos) clínica no grupo diabéticos

Emrich et al.4 254/1080 15-≥55 ND ND Aumento significativo da perda de inserção
(1991) (5 grupos) clínica (15-54 anos) e perda óssea (15-44 anos)

entre diabéticos

Nelson et al.15 720/1550 ≥ 15 anos ND ND Aumento significativo da perda de inserção
(1990) clínica e perda óssea entre diabéticos

Unal et al.29 71/60 ≈ 47 ± 13 ND ND Aumento significativo da perda de inserção
(1993) clínica entre diabéticos

Morton et al.14 24/24 26-76 2-25 anos ND Aumento significativo da perda de inserção
(1995) (principal: (principal: clínica entre os indivíduos diabéticos quando

46,8) 7,9 anos) comparados aos não diabéticos

Quadro 3. Comparação da condição clínica da doença periodontal entre pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e indivíduos
metabolicamente sadios

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; N: nº de indivíduos da amostra; GT: grupo teste; GC: grupo controle; DM: diabetes mellitus; DP: doença periodontal

Doença periodontal –
características



Outra diferença marcante pode ser detectada na va-
riação das amostras empregadas, onde os extremos
apresentados foram de 9 indivíduos no estudo de Miller
et al.11 (1992) e de 85 indivíduos no trabalho de Grossi
et al.8 (1996), respectivamente.
Há que se destacar que os protocolos discutidos por

Miller et al.11 (1992) e Grossi et al.8 (1996) incluíram em
suas metodologias a terapia antibiótica, prática metodo-
lógica não observada nos demais trabalhos avaliados.
Essa variável, certamente pode ter influenciado nos re-
sultados obtidos. Pode-se observar, ainda, que os três
primeiros trabalhos analisados, avaliaram indivíduos

metabolicamente descompensados, enquanto que o es-
tudo de Monteiro e Araújo12 (2003) analisou indivíduos
metabolicamente controlados através do ensaio da he-
moglobina glicosilada.
Um outro fator de divergência, que não pode deixar

de ser levado em conta, é que Monteiro e Araújo12

(2003) e Grossi et al.8 (1996) avaliaram em seus traba-
lhos, indivíduos portadores de diabetes tipo 2, enquanto
que o estudo de Miller et al.11 (1992) analisou os porta-
dores de diabetes tipo 1.
Através da avaliação dos seis estudos apresentados

no Quadro 5, que tratam da influência do tempo de diag-
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População – Características
Referência Amostra Faixa DM DM duração

GT GC etária Tipo (anos)
(anos)

Smith et al.21 (1996) 18/0 26-57 Tipos 1 e 2 2-36 Nenhum efeito detectado

Miller et al.11 (1992) 9/0 ND Tipo 1 > 1 ano 5 pacientes mostraram melhora significante no
(1991) controle metabólico; 4 pacientes não apresentaram

Grossi et al.8 (1996) (4 grupos) ND Tipo 2 ND H2O/doxycycline - sig. depois 3 meses

85 CHX/doxyclyne - sig. depois de 3 meses

lodine/doxyxycline - sig. depois de 3 meses
H2O/placebo - nenhuma diferença notada

Monteiro e Araújo12 25/20 55,57 Tipo 2 8 anos Melhora estatísticamente significativa na

�

�
�

Quadro 4. Influência da terapia periodontal sobre os níveis glicêmicos

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; N: nº de indivíduos da amostra; GT: grupo teste; GC: grupo controle; DM: diabetes mellitus; DP: doença periodontal

Efeito do tratamento
na

HbA1c

População – Características
Referência Amostra Diabetes DM HbA1cGT GC Tipo descrição
Cerda et al.2 100/0 Tipo 2 (4 grupos) ND Profundidade das bolsas, perda de inserção
(1994) Idade/Duração vestibular e perda óssea foram maiores no

1) > 55 anos/≥ 5 anos grupo com mais de 5 anos de duração do
2) ≤ 5 anos/≥ 5 anos diabetes. Outros índices aumentaram com
3) > 55 anos/< 5 anos a idade
4) ≤ 55 anos/ < 5 anos

Firatli et al.7 77/77 Tipo 1 Idade ~ 12 anos 9,34 ± 3,99% A duração do diabetes está diretamente
(1996) Duração: 2 a 6 anos relacionada a perda de inserção clínica

Firatli et al.6 44/20 Tipo 1 Idade: 12,2 anos 9,33% A severidade da DP está diretamente
(1997) Duração: 8,9 correlacionada à duração do diabetes

9,12%

Hayden e Buckley9 157/0 Tipo 1 Idade: 8 a 78 anos < 9,0 % Não há correlação entre a duração do
(1989) diabetes e o quadro clínico periodontal

Hugoson et al.10 82 (longa Tipo 1 Idade: 20-70 anos ND Diabéticos com maior tempo de diagnóstico
(1989) duração) Duração (3 grupos) tem um maior nº de sítios com profundidade

72 (curta Sem DM de sondagem acima do fisiológico quando
duração DM de longa duração comparados a outros grupos
77 (sem DM) DM de curta duração

Monteiro et al.13 28 Grupo I Tipo 2 (2 grupos) A severidade da DP está diretamente
(2002) 26 Grupo II Duração/Idade correlacionada à duração do diabetes

Grupo I ≥ 8 anos – > 4,4
54,2 anos
Grupo II < 8 anos – < 6,6
52,9 anos

�

Quadro 5. Comparação sobre a possível influência da duração do diabetes mellitus sobre a severidade da doença periodontal

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; GT: grupo teste; GC: grupo controle; DM: diabetes mellitus; ND: não determinada

Doença Periodontal –
características



nóstico do diabetes mellitus sobre a severidade da
doença periodontal, pode-se concluir que a severidade
dessa nosologia infecciosa é diretamente proporcional à
duração do diabetes. Entretanto, deve-se levar em con-
sideração algumas diferenças importantes em função
das metodologias empregadas. O estudo realizado por
Monteiro et al.13 (2002) ao estabelecerem a amostragem,
dividiram em dois grupos: um formado por indivíduos
que apresentavam menos de oito anos de diagnóstico
do diabetes e outro formado por indivíduos com oito ou
mais anos de diagnóstico. Pode-se constatar que o gru-
po formado por indivíduos com mais de oito anos de
diagnóstico de diabetes apresentou grau mais severo de
doença periodontal. Já o estudo de Cerda et al.2 (1994)
ao caracterizar a amostra em quatro grupos de acordo
com a idade e o tempo de diagnóstico, concluiu que o
grupo com maior tempo de diagnóstico do diabetes
apresentou profundidade de sulco/bolsa à sondagem e
de perda de inserção vestibular mais acentuadas.
Por fim, Hugoson et al.10 (1989), ao dividir a amostra

trabalhada em três grupos: indivíduos não diabéticos, in-
divíduos portadores de diabetes há poucos anos e indi-
víduos portadores de diabetes de longa duração, apesar
de não especificar o tempo de diagnóstico exato, pôde
verificar que o grupo com maior tempo de diagnóstico
apresentou doença periodontal mais severa. Por outro
lado, o estudo de Hayden e Buckley9 (1989) concluiu
não existir co-relação entre a duração do diabetes e o
quadro clínico periodontal. Deve-se levar em conside-
ração o fato do estudo não possuir grupo controle e não
determinar os parâmetros utilizados na comparação en-
tre os diversos tempos de diagnóstico do diabetes.
Apesar dos estudos de Firatli et al.7 (1996), Firatli6 (1997)

e Monteiro et al.13 (2002), trabalharem com amostras cons-
tituídas por indivíduos controlados metabolicamente, os
estudos de Hugoson et al.10 (1989) e Cerda et al.2 (1994)
não relataram este tipo de informação e o estudo de

Hayden e Buckley9 (1989) avaliou indivíduos bem, mo-
deradamente e pobremente controlados, o que torna mais
difícil estabelecer parâmetros entre esses estudos.

Conclusões

1. Os 26 estudos criteriosamente selecionados que
tratam dos diversos aspectos da inter-relação doença
periodontal X diabetes mellitus avaliados no presente
trabalho, revelam as dificuldades e as atuais limitações
científicas que permitiram a comparação de resultados
que possam estabelecer uma relação consistente entre
os elementos deste binômio. Foi necessário agrupá-los
em cinco quadros, de acordo com as variáveis de
estudo. Contudo, mesmo entre os artigos que foram
agrupados em cada quadro, diferenças metodológicas,
populacionais e de duração do estudo tornaram difícil a
realização do cruzamento dos resultados, exaurindo e,
para determinadas associações, inviabilizando as con-
clusões sobre cada um dos parâmetros estudados.
2. É conclusiva a premissa de que indivíduos diabéti-

cos, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, apresentam maior
prevalência e severidade da doença periodontal quando
comparados a indivíduos não diabéticos. Por outro lado,
outros aspectos desta inter-relação como a influência da
eliminação do processo infeccioso periodontal nos níveis
glicêmicos de pacientes diabéticos e a influência que o
tempo de diagnóstico do diabetes mellitus exerce sobre
a severidade da doença periodontal, aparecem, ainda
como pontos a serem melhor esclarecidos.
3. Estudos com metodologias redesenhadas e parea-

das que contemplem estes aspectos envolvendo esta
inter-relação são necessários para que um novo proto-
colo de atendimento a indivíduos diabéticos portadores
da doença periodontal possa ser desenvolvido, melho-
rando sensivelmente a qualidade de vida desses indiví-
duos especiais.
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