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Resumo 

Estudo transversal que teve por objetivo avaliar a 
severidade da doença periodontal, qual o impacto na 
qualidade de vida, o autorrelato da condição periodontal, 
a autopercepção da saúde bucal e se o autorrelato está 
associado à qualidade de vida e tipo de doença 
endócrina. Foram avaliados 65 indivíduos em 
acompanhamento médico para doenças endócrinas no 
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 
Realizou-se exame periodontal e aplicação dos 
questionários Self – Reported Periodontal Measure e SF-
36. A análise dos dados foi realizada pelo Teste-t e x². 
Os resultados mostraram que indivíduos mais velhos, 
gênero masculino, menor renda e qualidade de vida 
(≥49) tiveram pior condição periodontal. Os parâmetros 
periodontais não interferiram na qualidade de vida. 
Indivíduos com periodontite avançada tem pior 
autorrelato da condição periodontal e autopercepção da 
saúde bucal. O autorrelato não esteve associado à 
qualidade de vida nem ao tipo de doença endócrina. 

Introdução  

A doença periodontal (DP) é uma doença inflamatória 
crônica multifatorial que possui uma relação 
bidirecional com as doenças crônicas sistêmicas 
(DCS), agindo de forma direta no hospedeiro, ao 
comprometer sua resposta imune. Sendo altamente 
prevalentes, ambas interferem na qualidade de vida (QV) 
das pessoas em diversos aspectos, além do físico, como 
na função mastigatória, aparência, relações 
interpessoais, e inclusive na autopercepção da saúde 
bucal e geral, que é considerada como uma medida 
multidimensional que reflete a experiência subjetiva dos 
indivíduos sobre seu bem-estar funcional, social e 
psicológico, podendo determinar a busca por 
atendimento odontológico. 

Material e Métodos 

Foram avaliados 65 indivíduos em acompanhamento 
médico para doenças endócrinas. Incluídos: Maiores de 
18 anos, com pelo menos 6 dentes e sob 
acompanhamento médico devido a DCS. Excluídos: 
Portadores de limitações psicológica ou neurológica, 
lactantes, gestantes, exacerbação de alguma doença 
crônica, quimioterapia ou radioterapia, tratamento 
periodontal ou utilização de aparelhos ortodônticos nos 
últimos três meses. Realizou-se exame periodontal e 
aplicação dos questionários Self – Reported Periodontal 
Measure e SF-36. A análise dos dados foi realizada pelo 

Teste-t e teste 𝟀2. 

Resultados e Discussão 

 Os mais novos tiveram maiores médias para 
sangramento à sondagem (SS), profundidade clínica de 
sondagem (PCS) ≥6mm. Já os mais velhos 
apresentaram perda clínica de inserção (PCI) de 3-4mm 
e ≥5mm. O gênero feminino teve PCS de 1-3 mm, PCI 
de 0mm. Já o gênero masculino teve recessão gengival 
(RG) ≥4mm PCS ≥6mm e PCI ≥5mm. Os parâmetros 
periodontais não interferiram na QV porém indivíduos 
com melhor QV (≥49 pontos) tiveram maiores medias 
para SS, RG de 1-3 mm, PCS de 4-5mm e PCI ≥5mm. 
Indivíduos com escolaridade <12 anos apresentaram 
maiores médias para SS enquanto que os com menor 
renda tiveram maiores medias para biofilme, RG de 1-
3mm e PCI ≥5mm. No autorrelato da condição 
periodontal, os mais velhos acharam ter de 3-10 dentes 
naturais em boca e os com menor renda mencionaram 
não ter realizado cirurgia periodontal. Ambos tiveram 
saúde periodontal ruim porém classificaram sua saúde 
bucal como boa.  

Conclusão  

Os mais velhos, gênero masculino, menor renda e 
melhor QV (≥49 pontos) tiveram pior condição 
periodontal. Os parâmetros periodontais não interferem 
na QV. Indivíduos com DP mais avançada tem pior 
autorrelato da condição periodontal e autopercepção 
ruim da saúde bucal. O autorrelato não esteve associado 
à QV nem ao tipo de doença endócrina.  
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Tabela 1. Frequência absoluta e relativa caraterísticas 
sociodemográficas  

Idade 
(anos) 
n (%) 

Gênero 
 

Anos de 
Escola 

Renda 
Familiar 
Mensal 

 

Qualidade 
de Vida SF-

36  
≤50 
n35 
(54) 

≥51 
n30 
(46) 

 
 

Fem 
n50 
(77) 

 

Mas 
n15 
(23) 

 

≤12 
n36 
(55) 

 

>12 
n29 
(45) 

 

1-3 
n60 
(92) 

 

3-5 
n5 
(8) 

 

≤49 
n27 
(42) 

 

>49 
n38 
(58) 
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