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Resumo 

 

Objetivo: Verificar a existência de relação entre doenças periodontais e a mortalidade 

por todas as causas, observada no período de 2000 a 2007, na coorte de nipo-brasileiros de 

Bauru. 

Métodos: Realizou-se um estudo epidemiológico do tipo coorte de base populacional. 

Informações do momento basal (padrões de consumo alimentar) foram coletadas na segunda fase 

(ano 2000) da pesquisa realizada com a coorte de nipo-brasileiros (n=1315) e descritas conforme 

a condição de saúde bucal. Os sujeitos foram seguidos até 2007 (terceira fase), e a taxa de 

mortalidade foi verificada entre aqueles que tinham doença periodontal ou edentulismo total no 

exame realizado em 2000. 

Resultados: Gengivites e periodontites não se associaram à mortalidade por todas as causas. 

O risco de morte entre os indivíduos com edentulismo foi duas vezes (IC95%=1,01-4,41) o 

risco encontrado entre os que tinham saúde periodontal, independentemente do sexo, geração 

e presença de hipertensão na linha de base do estudo. Também não foi encontrada relação 

estatisticamente significante entre a condição bucal e os padrões de consumo habitual de 

alimentos dos nipo-brasileiros. 

Conclusões: Os aspectos nutricionais não estiveram relacionados às condições periodontais 

examinadas nos nipo-brasileiros e as periodontites não se associaram à mortalidade por todas 

as causas e nem por causas específicas. Porém, o edentulismo total foi um fator preditor de 

mortalidade por todas as causas e pode indicar maior risco de morte em indivíduos adultos. 

Portanto, deve ser considerado, junto com outros fatores já conhecidos para aumento da 
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mortalidade, quando da prevenção e tratamento de pessoas com elevada incidência de doenças 

crônicas como os nipo-brasileiros. 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças periodontais são condições infecciosas e inflamatórias que ocorrem nos 

tecidos de sustentação e proteção dos dentes (periodonto) e afetam a saúde desses (Lindhe, 

1992). As formas mais comuns dessas doenças são as gengivites e as periodontites que podem 

se manifestar de modo agudo ou crônico, de acordo com o tempo de duração da doença e 

agentes etiológicos envolvidos.  

Nas gengivites, a inflamação é circunscrita às gengivas, enquanto que, nas periodontites, a 

inflamação acomete também os tecidos de suporte do dente, ocorrendo reabsorção óssea ao 

redor dos dentes. Em conseqüência à diminuição do suporte dental, as gengivas que cobriam o 

osso ficam livres, formando “bolsas”. O dentista pode avaliar clinicamente a presença da 

doença, medindo, em mm, a perda de inserção gengival e a profundidade das bolsas 

periodontais (American Academy of Periodontology, 1999; Carranza, 1997; Lindhe, 1992).  

As gengivites crônicas são freqüentes nos seres humanos de todas as idades. Porém, as 

periodontites crônicas são mais prevalentes em indivíduos adultos. As perdas ósseas 

decorrentes deste grupo de doenças são manifestações dos danos sofridos pelo periodonto ao 

longo do tempo, e não uma deficiência típica do envelhecimento (Nunn, 2003).  

O fator etiológico primário da maior parte das doenças periodontais são as bactérias 

presentes na placa dental - um biofilme que envolve as superfícies dos dentes – e compreende 

uma comunidade bem diversificada de microorganismos embebidos numa matriz de polímeros 

produzidos pelo hospedeiro ou pelos microorganismos. Quando a capacidade de virulência 

bacteriana ultrapassa as defesas do hospedeiro, o processo inflamatório é ativado e as doenças 

periodontais se instalam. 

A última pesquisa de saúde bucal realizada pelo Ministério da Saúde do Brasil, “Condições 

de saúde bucal na população brasileira 2002-2003” (Ministério da Saúde, 2005), relatava que 
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22% dos sujeitos com idade entre 35 e 44 anos foram considerados saudáveis com relação ao 

periodonto. Na faixa etária de 65-74 anos, esse valor foi menor: apenas 8% apresentavam 

higidez bucal. Aproximadamente 10% da população com idade entre 35 e 74 anos apresentavam 

doença periodontal em atividade, com bolsas periodontais entre 4 e 5 mm de profundidade. 

Encontrou-se baixa prevalência dessas bolsas entre indivíduos idosos, o que pôde ser explicado 

pela alta porcentagem de edentulismo nessa população (61 %). 

No Japão, estudos realizados com japoneses adultos mostraram que as porcentagens de 

pessoas com cálculo ou bolsas periodontais variam entre 59 e 99%. Com relação à presença de 

bolsas periodontais profundas, menciona-se que entre 10 e 20% dos indivíduos foram 

encontrados nesta condição. A literatura relata também que, entre esses sujeitos, a assiduidade 

na escovação diária foi de uma a duas vezes/dia, sendo que apenas uma pequena parcela destes 

(4-8%) utilizava o fio dental. As razões periodontais responderam por 38% de todas as 

extrações (Corbet et al., 2002). 

Resultados de diversos estudos (Soikkonen et al., 2000; Jansson et al., 2002; Elter et al., 

2003; Saremi et al., 2005) sugerem que as doenças periodontais se associam a condições 

sistêmicas por meio dos marcadores de inflamação crônica, liberados no local da infecção e 

ativados à distância, e são fatores contribuintes para aumentar as taxas de mortalidade geral e 

por doenças cardiovasculares. 

Parte da associação entre mortalidade e condição bucal é atribuída pela literatura ao 

estado nutricional dos sujeitos pesquisados, principalmente quando estudados os edêntulos pela 

perda da capacidade mastigatória (Fiske, 1999; De Marchi et al., 2007). Também, diversos 

nutrientes estão envolvidos na reparação tecidual do periodonto e influenciam a resposta 

imunológica individual, entre eles, cálcio, fósforo, vitaminas C, D e E. A nutrição adequada é um 

importante componente para manter a saúde bucal íntegra e deve fazer parte dos cuidados de 

saúde oral (American Dietetic Association, 2003; Decker, 2005). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Etiologia e patogênese das doenças periodontais e associação com condições 

sistêmicas 

 

Sabe-se que o periodonto pode ser acometido por diversas patologias, dentre as quais se 

destacam aquelas induzidas por bactérias (Armitage, 1999). A cada miligrama de peso de 

biofilme da placa bacteriana, estima-se que existam 2 x 108 bactérias (Williams & Elliot, 1989). 

 As diferentes formas de doença periodontal são causadas por distintos tipos bacterianos 

(teoria da placa específica) que compõem o biofilme dental, frequentemente associados a 

condições crônicas. O biofilme da placa se forma espontaneamente pela película adquirida que é 

considerada uma barreira fisiológica à colonização de bactérias exógenas (na sua maioria, 

patogênicas). A formação do biofilme da placa envolve etapas que vão desde a agregação de 

microorganismos aeróbios até sua substituição (co-agregação) por microorganismos anaeróbios 

que podem atacar quando as condições do ambiente forem propícias ao seu crescimento 

(Marsh & Bradshaw, 1997). 

As doenças periodontais apresentam etiologia multifatorial, mas, as bactérias são 

consideradas o fator de risco primário. Porém, num hospedeiro imunocompetente, 

geneticamente favorecido, sem a presença de condições sistêmicas favoráveis, o periodonto 

pode não apresentar alterações, mesmo frente a uma microbiota patogênica. 

Correspondendo aos tecidos que protegem o dente, o periodonto fixa-o em seu alvéolo, 

acompanha os movimentos dos dentes e amortecem os esforços da carga mastigatória. A maior 

parte do periodonto é formada por tecido conjuntivo, do qual fazem parte as fibras ricas em 

colágeno, ácido hialurônico e aminoácidos (principalmente glicina, hidroxiprolina, lisina e 

hidroxilisina). 
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Por outro lado, o biofilme da placa bacteriana é constituído por glicoproteínas (69%), 

aminoácidos livres (12%), carboidratos (5%), lipídeos (2%), cálcio (3,5%), magnésio (0,5%), 

fosfatos (4%), sódio, potássio, cloreto, enxofre e carbonatos (4%) – uma fonte rica para o 

crescimento e colonização de microorganismos, e de compostos metabólicos ácidos, amônia e 

aminas, que elevam o pH local, favorecem a precipitação de cálcio (cálculo dental), e irritação 

do periodonto. 

As glicoproteínas que compõe o biofilme da placa dental, quando hidrolisadas, liberam ácido 

acético, sulfúrico, glicurônico e galactosamina. Concomitantemente, proteinases bacterianas 

(colagenases, gelatinases) atuam sobre as proteínas salivares ou sobre proteínas do epitélio 

ulcerado, transformando-as em aminoácidos (ornitina, lisina, triptofano, histidina, tirosina). Estes 

aminoácidos sofrem desaminação (saída de NH3) e descarboxilação (saída de CO2), liberando 

aminas (histamina, serotonina, cadaverina, putrescina) que são tóxicas para o epitélio do 

periodonto (Aranha, 2002). 

Igualmente tóxica é a ação das endotoxinas bacterianas – compostos não enzimáticos 

(lipopolissacarídeos) da parede celular bacteriana – e exotoxinas (exemplo: leucotoxina, heat 

shock protein, dentilisina (Treponema denticola), PrtH (Bacteroides forsythus), e RgpA, RgpB e 

Kgp gingivalis (Porphyromonas gingivalis)),  que têm efeito local ou remoto ao sítio da infecção 

(Tatakis & Kumar, 2005). 

Os produtos do metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, no biofilme dental e 

tecido periodontal, são antígenos para o hospedeiro e induzem as respostas imunológicas 

humorais e celulares (Williams & Elliot, 1989). Em especial, as interações entre linfócitos, 

macrófagos, neutrófilos, monócitos e antígenos são mediadas por proteínas de baixo peso 

molecular (mediadores pró-inflamatórios) denominadas citocinas: interleucinas (IL-1α, IL-1β, IL-

8), fator de ativação de osteoclastos, fator de inibição dos macrófagos, linfotoxina, fator de 

necrose tumoral (TNF-α), moléculas lipídicas (prostaglandina E2, tromboxano B2) e outras.  
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A atuação local das citocinas produz alterações vasculares, destruição do colágeno, induz 

proteólise, perda de adesão celular e apoptose em células epiteliais. Além do que, hidrolisam 

fibrinogênio, albumina, laminina, colágeno tipo IV, IgG e IgA e estimulam a reabsorção óssea. 

Por essa razão, os sinais clínicos mais comuns das doenças periodontais são edema, 

sangramento, bolsas periodontais - dadas pela perda de inserção das fibras periodontais ao 

dente - e, em estágio avançado, a mobilidade e até a esfoliação do órgão dental. 

 A partir da descrição dos vários fatores de virulência bacterianos, sabe-se que as bactérias 

podem causar dano tecidual direto estimulando várias células do hospedeiro a liberar citocinas 

inflamatórias e outros mediadores; além disso, as bactérias podem também causar dano tecidual 

indireto e à distância. 

Os autores que estudam a influência das doenças periodontais e do edentulismo sobre as 

doenças sistêmicas e a mortalidade sugerem dois mecanismos que explicariam tais relações: 1) 

as bactérias periodontopatogênicas poderiam ultrapassar a barreira epitelial dos tecidos 

periodontais e penetrar na circulação periférica; 2) os mediadores inflamatórios aumentados 

nos tecidos periodontais doentes produziriam um gradiente de inflamação moderado, porém 

persistente, capaz de induzir o aumento de leucócitos circulantes e estimular os hepatócitos a 

sintetizar mais proteínas inflamatórias, contribuindo, entre outras, para a formação de placas 

ateroscleróticas, piora do quadro de resistência à insulina e hiperglicemia, pneumonias por 

aspiração, acidentes vasculares encefálicos. Soma-se a isto o fato de que pessoas com dor de 

origem dental, mobilidade dos dentes, ou ausência destes, têm maior dificuldade de manter uma 

dieta adequada. Portanto, em pessoas com saúde bucal debilitada, os autores também assumem 

que estes têm maior risco de morte por causa do estado nutricional que poderia estar 

comprometido. 
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2.2. Aspectos nutricionais e a saúde bucal 

 

 

 

Uma dieta pobre em minerais e vitaminas pode aumentar o risco de desenvolver 

doenças infecciosas orais, como as doenças do periodonto, isto porque muitos nutrientes estão 

envolvidos na reparação tecidual e influenciam a resposta imunológica individual (Decker, 2005; 

American Dietetic Association, 2003). 

Os tecidos periodontais se beneficiam como um todo de uma dieta adequada. Contudo, 

a suplementação de determinados nutrientes não implica na melhora da saúde oral, sendo 

menos eficaz na prevenção e tratamento das doenças periodontais que os nutrientes 

provenientes da dieta (Rugg-Gunn, 2001). 

A literatura faz referência ao papel do cálcio, fósforo e vitamina D na progressão das 

doenças periodontais devido sua importância na manutenção de um tecido ósseo saudável. O 

cálcio e o fósforo compõem os cristais de hidroxiapatita que mineralizam a matriz óssea. A 

vitamina D, por sua vez, é facilitadora da absorção de cálcio no intestino. Além da manutenção 

do balanço do cálcio, a vitamina D tem importante papel na regulação das ações mediadas pelos 

linfócitos T e pode suprimir a expressão gênica do interferon e do TNF-α, os quais destroem 

os tecidos periodontais. Assim, cálcio, fósforo e vitamina D são importantes para o 

desenvolvimento e manutenção de todos os tecidos calcificados e isto inclui o tecido ósseo 

alveolar (Krall, 2005).  

Colágeno e vitamina C também aparecem na literatura como nutrientes importantes na 

manutenção da saúde periodontal. Deficiências de vitamina C, cálcio e zinco, podem aumentar a 

permeabilidade dos tecidos gengivais e tornar o individuo susceptível a ação de 

microorganismos patogênicos da placa (Hornick, 2002). O colágeno é a base do tecido ósseo: 

sobre ele são depositados os minerais. O colágeno compõe a maior parte das fibras gengivais. A 

vitamina C é necessária para a hidroxilação dos aminoácidos que compõe o colágeno. Assim, a 
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baixa ingestão de vitamina C pode ser considerada como fator de risco para as doenças 

periodontais (Staudte et al., 2005). Este efeito é maior em indivíduos fumantes. De outro modo, 

pesquisadores encontraram níveis plasmáticos baixos de folato (vitamina B12) em indivíduos 

adultos com doença periodontal (Yau-Hua et al., 2007).  

Alimentos ricos em fibras são considerados controladores naturais do biofilme 

bacteriano que se forma ao redor dos dentes. Experimentos com animais mostraram que ratos 

alimentados com dieta rica em fibras desenvolveram menos doença periodontal quando 

comparados aos ratos alimentados com uma dieta pobre em fibras (Bjornsson et al., 2003; Sone 

et al., 2005). Porém, em seres humanos, somente o consumo de fibras não é suficiente para a 

completa higiene das superfícies dentais, mas pode ser um fator contribuinte. 

 

2.2.1. Oxidação celular e doença periodontal 

 

A microflora da placa do biofilme dental se distingue nas diferentes superfícies dos 

dentes, devido ao grau de proteção da mastigação, fluxo de saliva e condições de ambiente 

local. O sulco gengival, em especial, tem um baixo potencial de oxigênio, e durante a inflamação 

este sulco é banhado pelo fluido gengival crevicular rico em nutrientes requeridos por bactérias 

proteolíticas. Este ambiente é rico em bactérias gram-negativas assacarolíticas ao contrário de 

outras faces acima do sulco gengival. 

A estabilidade microbiana no biofilme da placa é garantida por meio da disponibilidade 

de alimentos e a presença de microorganismos que catabolisam os nutrientes endógenos 

complexos. A doença ocorre quando há mudança na composição da placa bacteriana e 

alterações do ambiente (Marsh & Bradshaw, 1997). 

O conceito de que existe uma relação direta entre o comportamento dos 

microorganismos que compõem a placa e o ambiente leva à possibilidade de prevenção não só 
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dos microorganismos que causam as doenças diretamente, mas de atuação sobre o ecossistema 

bucal, modificando os fatores ecológicos e fisiológicos que propiciam as alterações na 

composição do biofilme da placa bacteriana (Marsh, 1994). Estratégias de tratamento local nas 

doenças periodontais incluem a redução nas condições de baixo pH na placa supragengival e 

alteração do ambiente (potencial redox, e disponibilidade de nutrientes) em doenças 

periodontais.  

Acredita-se que, enquanto o agente etiológico primário das doenças periodontais é 

específico (microbiano), a maioria dos tecidos periodontais é destruída pela resposta do 

hospedeiro aos produtos bacterianos, conforme mencionado no item 2.1. Ocorre um 

desequilíbrio homeostático entre enzimas proteolíticas e seus inibidores e espécies reativas de 

oxigênio (do inglês: ROS) e os sistemas de defesa antioxidante que protegem e reparam os 

tecidos, suas células e componentes moleculares.  

As inflamações crônicas relacionam-se com o estresse oxidativo devido à elevada 

geração de ROS durante a fagocitose pelos neutrófilos e morte celular. As ROS estão 

presentes nos vacúolos fagocíticos dos neutrófilos e fazem parte da digestão microbiana. A 

resposta do hospedeiro à ação das bactérias e de suas toxinas é dada inicialmente pelos 

leucócitos polimorfonucleares, que produzem oxigênio livre, uma ROS, durante a fagocitose. 

Além de o oxigênio ser liberado dentro do fagossoma, é lançado também no meio extracelular. 

O ácido hipoclórico (HClO) outra ROS, é produzido pela enzima mieloperoxidase, durante a 

degranulação fagocítica dos neutrófilos. Estas ROS contribuem para a destruição tecidual, 

causando peroxidação lipídica e oxidação de outras importantes enzimas e estimulando a 

liberação de citocinas proinflamatórias por monócitos e macrófagos por meio da ativação da 

transcrição do fator nuclear Kb. 

Em estados fisiológicos normais, ocorre um equilíbrio entre a produção de ROS e a 

capacidade de defesas antioxidantes, mas, quando este equilíbrio muda em favor das ROS, 
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reduzindo as defesas antioxidantes, ou aumentando a produção e atividade dessas substâncias, o 

resultado é estresse oxidativo e dano celular. As ROS estimulam a ativação osteoclástica e 

estão em níveis mais elevados em sujeitos com periodontites que naqueles saudáveis (Ritchie & 

Kinane, 2003) 

Condições propícias à formação de ROS são encontradas nas bolsas periodontais (baixa 

tensão de oxigênio e pH entre 7,0 e 7,5). Chaplle e Mathew (2007), numa revisão da literatura 

sobre o tema, verificaram que alguns estudos experimentais sugerem também que os canais 

para a passagem dos antioxidantes e as enzimas que participam da antioxidação diminuem nas 

doenças periodontais, de modo que qualquer ROS produzida poderia se acumular e causar 

dano adicional. Além disso, os produtos da oxidação produzidos no local pelos neutrófilos 

(como LDL oxidada) poderiam amplificar a geração neutrofílica direta de ROS e aumentar a 

adesão das moléculas. 

As fontes de ROS são variadas e podem ser endógenas (gerados por células de defesa 

como os fagócitos, osteoblastos e fibroblastos ou produtos da função metabólica celular) e 

exógenas (fumo, trauma, luz ultravioleta, excesso de exercícios, dentre outros). 

 

2.2.2. Nutrientes com função antioxidante 

 

O papel da vitamina C como um antioxidante nas doenças inflamatórias foi revisto. Sua 

atividade se dá por meio da remoção de radicais peróxidos, superóxidos, prevenção de danos 

mediados pelos radicais hidroxila sobre o ácido úrico, remoção do ácido hipoclórico, remoção 

do oxigênio livre e radicais hidroxila, recuperação da vitamina E ao seu radical, proteção contra 

a liberação de ROS em fumantes. Tem também habilidade para reduzir a expressão gênica pro-

inflamatória sobre a transcrição do fator nuclear kB e prevenir a ativação da colagenase 
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neutrofílica. A vitamina C tem concentração elevada no fluido crevicular quando comparado ao 

plasma (Chapple & Mathew, 2007). 

A vitamina E (alfa-tocoferol) é considerada o mais importante antioxidante lipo-solúvel 

nos seres humanos. É vital para manter a integridade da membrana celular contra a 

peroxidação lipídica e depende da co-enzima Q10 (ubiquinol) e da vitamina C para se 

reconstituir em vitamina E após a oxidação. As propriedades antiinflamatórias da vitamina E 

incluem a inibição da agregação plaquetária, inibição de óxido nítrico pelo endotélio vascular, 

inibição da produção de superóxidos pelos macrófagos e neutrófilos. Sua ação é limitada pela 

sua pouca mobilidade dentro das membranas celulares e sua falta de solubilidade na água. Assim 

como a vitamina C, o alfa-tocoferol tem níveis reduzidos no plasma de fumantes (Liu et al., 

1998).  

Os carotenóides são um grupo de nutrientes que incluem o licopeno, alfa e beta 

caroteno, criptoxantina, e outros. Derivados da dieta (vegetais verdes, tomates, frutas), os 

carotenóides são lipofílicos e altas concentrações plasmáticas protegem contra várias doenças 

inflamatórias. Como outros antioxidantes, os níveis de beta - caroteno estão reduzidos em 

fumantes (exceto o licopeno). O beta-caroteno auxilia na remoção do oxigênio livre e dos 

radicais peróxidos.  

A vitamina A possui efeito antioxidante ambíguo, pois sua ação depende da tensão de 

oxigênio do ambiente: em meio de baixas tensões, a vitamina A se comporta como 

antioxidante, mas quando as tensões de oxigênio se elevam, o efeito é inverso: se comporta 

como pró-oxidante causando danos para os tecidos circunvizinhos (Ritchie, 2003). 

O ácido úrico advém da quebra dos aminoácidos das proteínas. São fontes de ácido 

úrico alimentos ricos em proteínas como carnes vermelhas, peixes, frutos do mar e grãos 

(feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, dentre outros). É um dos maiores radicais antioxidantes 

do plasma, saliva e urina e sua ação envolve a remoção de oxigênio livre, radicais hidroxila e 
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ácido hipoclórico. Liga-se a íons metálicos bivalentes (ferro e cobre) prevenindo a formação de 

radicais hidroxilas (OH-).  

Os flavonóides polifenólicos representam outro grupo de antioxidantes e são 

absorvidos da ingestão de vegetais, vinho e funcionam como antioxidantes removendo radicais 

livres, atuam na peroxidação lipídica, na quelação do ferro e restauram a vitamina C. 

A glutationa é produzida dentro da célula, mas, os aminoácidos que a constituem 

(glicina, ácido glutâmico e cisteína) advêm da ingestão de vegetais, frutas, brotos, carnes. É o 

mais importante antioxidante intracelular, essencial para o controle redox por meio da 

remoção do peróxido de hidrogênio intracelular, da preservação e restauração de outros 

antioxidantes como a vitamina C e E, e da regulação da ativação de fatores de transcrição como 

o kB. Portanto, a glutationa também controla a produção de citocinas pró–inflamatórias 

(Haddad et al., 2000). 

O fluido crevicular gengival tem níveis milimorares de glutationa reduzida, contribuindo 

para o estado antioxidante do epitélio cervical (Chaplle et al., 2002). Isto levanta a hipótese de 

que a glutationa possa representar uma defesa fundamental e inata às superfícies epiteliais 

expostas. Alguns patógenos periodontais metabolizam a glutationa e a convertem em 

hidrogênio citotóxico. A glutationa é diminuída no fluido gengival de fumantes e protege contra 

a ação citotóxica da nicotina em fibroblastos do ligamento periodontal. Muitos patógenos 

periodontais promovem a liberação de citocinas, pela degradação da glutationa reduzida ou pela 

prevenção da formação de glutationa reduzida pela degradação da cisteína.  

Minerais como o manganês, zinco, cobre e selênio também são importantes para a 

retirada de radicais superóxidos que se formam no meio intracelular. 
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2.2.3. Nutrição e edentulismo 

 

Adultos não reabilitados, com pouco ou nenhum dente natural, têm dificuldade para 

comer, dada a possibilidade de dor, infecção e dificuldades na oclusão dental. Como a perda 

dental reduz a habilidade de mastigação do indivíduo, alimentos como hortaliças em geral, frutas 

frescas, grãos e carnes são pouco ingeridos. As pessoas tendem então a ter uma dieta rica em 

gorduras e pobre em fibras. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos na década de 90 do 

século passado constatou que, após a correção por idade, sexo, classe social e naturalidade, a 

média diária de ingestão de fibras, proteínas, cálcio, niacina, vitamina C, ferro, foram 

significativamente mais baixos em indivíduos adultos edêntulos. Quando se comparou 

individuos edêntulos com sujeitos dentados, o primeiro grupo apresentou menor concentração 

plasmática de ferro, retinol, ácido ascórbico e alfa-tocoferol (Fiske, 1999). 

Jpesen & Kuchel (2006), a partir da análise das relações entre aspectos nutricionais, 

marcadores inflamatórios e as doenças periodontais, afirmaram que o estudo das doenças 

periodontais e doenças sistêmicas devem envolver várias áreas de conhecimento. Segundo 

esses autores, já que o impacto da saúde oral comprometida se estende para além da cavidade 

oral, afetando a nutrição e causando inflamação sistêmica crônica, em idosos debilitados, os 

aspectos nutricionais talvez representem o elo que faltava nesta relação. Por fim, Padilha e 

colaboradores (2008) também supõem que a ausência de dentes medeia a complexa relação 

entre saúde bucal e geral. 
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2.3. Associações entre as doenças periodontais ou edentulismo com a mortalidade 

 

O entendimento das relações entre a saúde sistêmica e as doenças bucais, 

particularmente aquelas que acometem o periodonto, recebeu, nas últimas décadas, 

considerável atenção por parte de pesquisadores em todo o mundo (American Academy of 

Periodontology 1990; Page, 1998; American Academy of Periodontology, 1998; Rutkauskas, 

2001; Mealey & Oates, 2006; Borges et al., 2007).  

As investigações mais recentes indicam haver associações entre a doença periodontal 

crônica (periodontites) e o infarto cerebral agudo, a falência de órgãos transplantados, as 

doenças coronárias, a pneumonia aspiratória, o diabetes mellitus do tipo 2, a insuficiência renal 

e o baixo peso do recém-nascido (American Academy of Periodontology, 1998; American 

Academy of Periodontology, 2002; Loe et al.,1993; Taylor, 2001; Mealey & Rethman, 2003; 

Guzman et al., 2003 ). Os resultados dessas pesquisas revelaram que as doenças periodontais e 

o edentulismo podem contribuir, de forma indireta, para o aumento das taxas de mortalidade 

por todas as causas, e causas específicas, por meio de suas associações com outras condições 

que, por si, aumentam o risco de morte por doença cardiovascular, entre elas, o diabetes 

mellitus do tipo 2, a aterosclerose, as doenças coronarianas, a insuficiência renal crônica, as 

dislipidemias, as doenças respiratórias e a síndrome metabólica. 

Em 1993, De Stefano e colaboradores investigaram a relação entre doenças dentais e 

mortalidade por doença coronariana. O objetivo principal desse estudo de coorte foi verificar a 

existência de associações entre doenças dentais e o risco de doença coronariana em 9.760 

indivíduos com idade entre 25 e 74 anos no momento basal e acompanhados durante o 

período de 1971 a 1987. De todos os sujeitos examinados ao início do estudo, 3.542 eram 

sadios, 2.282 tinham gengivite, 1.786 periodontite e 2.150 eram edêntulos. 
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Na pesquisa de De Stefano e colaboradores (1993), o exame bucal foi composto pela 

quantificação do número de dentes permanentes com lesão de cárie, avaliação do periodonto e 

observação da higiene oral. Com o emprego do modelo de Cox, a mortalidade total foi 

comparada com o estado de saúde bucal e ajustada para idade, sexo, raça, escolaridade, estado 

civil, pressão sistólica, colesterol total, índice de massa corporal, diabetes, atividade física, 

consumo de álcool, índice de pobreza e tabagismo. Desta análise excluíram-se os indivíduos que 

apresentaram histórico de doença cardiovascular no momento inicial da pesquisa. Os 

resultados encontrados mostraram que quanto maior a gravidade da doença periodontal maior 

era o risco de morte por todas as causas: os sujeitos com periodontite ou desdentados e 

gengivite tiveram, respectivamente, 50% e 23% mais chance de morrer durante o estudo, 

quando comparados aos indivíduos sem doença periodontal. Os autores confirmam que os 

resultados encontrados entre o índice de higiene oral e a mortalidade foram similares aos da 

doença periodontal. Além disso, no grupo dos homens com idade acima de 50 anos, com 

periodontite ou sem dentes, o risco relativo de morte por doença coronariana foi maior que o 

observado entre os pacientes admitidos ao hospital por doença das coronárias (RR=2,86 e 3,71 

vs 1,58 e 1,46, respectivamente). Nos homens jovens (menos de 50 anos), cada aumento de 

unidade do índice de higiene oral, correspondeu a aumento de 1,09 no risco de morte por 

doença coronariana. Nesta pesquisa não foi possível obter informação sobre fumo para todos 

os indivíduos. Nas análises com indivíduos para os quais se sabia do hábito de fumar, os 

resultados para a mortalidade também foram compatíveis com os demais. 

Ao analisar a relação entre a mortalidade por causas específicas e as condições de saúde 

oral de uma população de 1393 indivíduos de Estocolmo, com idade entre 18 e 66 anos, entre 

os anos de 1970 e 1996, Jansson e colaboradores (2001) avaliaram a presença de periodontites, 

a higiene oral, perda óssea, lesões periapicais e lesões de cárie. Também avaliaram, por meio de 

entrevista, o hábito de fumar e o histórico anterior de doença cardiovascular (DCV). Esses 
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autores consideraram como variável independente a condição oral, definida por meio da média 

de quatro quocientes: (número de dentes perdidos/máximo valor), (índice de perda óssea 

marginal/valor máximo), (número de dentes com cáries/máximo valor) e (número de dentes 

com lesões apicais/máximo valor). Ao longo dos dezesseis anos de seguimento, faleceram 27% 

dos homens e 20% das mulheres. De todas as causas de mortes, as DCV foram consideradas a 

principal causa de morte e responsáveis por 49% dos óbitos nessa população. No início do 

estudo, cerca de 7% das pessoas tinham DCV e, ao final, apenas 18% destas faleceram. Pior 

perfil odontológico foi encontrado no início do estudo entre aqueles que morreram por DCV: 

indivíduos que morreram por DCV, de todas as faixas etárias, apresentavam, na linha de base 

do estudo, menor número de dentes remanescentes (com exceção da faixa etária 18-30 anos) 

que aqueles que se mantiveram vivos até 1996. Além do mais, a perda óssea marginal e a 

quantidade de superfícies com cárie eram mais elevadas entre os indivíduos que morreram por 

DCV. Os autores encontraram associação estatisticamente significante entre as doenças orais 

(cáries, perda óssea, doenças periapicais, dentes remanescentes, número de lesões apicais, placa 

e tabagismo) e o maior risco de morte por doenças cardiovasculares, quando ajustada para 

idade e sexo (p<0,05). Para os fumantes, a associação entre saúde oral e morte foi aumentada, 

indicando a interação entre esses fatores. Em análise múltipla, a variável dependente morte por 

DCV em 16 anos entre os indivíduos dentados, associou-se significante ao índice de placa e à 

saúde oral, após o ajuste para fumo. Comparando indivíduos com perda óssea >10% com 

aqueles que tinham perda óssea ≤10% em 1970, o OR, ajustado para idade, de morte devido à 

DCV foi 2,7 (p=0,04).  

Uma síntese das informações contidas nestes e em outros estudos recentes que 

pesquisaram a relação entre condições bucais e mortalidade são apresentadas no Quadro 1. 
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A literatura aponta que o agravamento da perda de inserção periodontal e o edentulismo 

associam-se positivamente ao aumento da idade (Burt, 2005; Borges et al., 2007). De igual 

modo, o avanço da idade favorece a elevação da mortalidade geral.  

Quando se atém às doenças cardiovasculares, maior causa de mortalidade atual na 

maioria dos países, após os 55 anos de idade, o risco de desenvolvimento destas patologias 

dobra a cada década (Mackay & Mensah, 2004). Por isso, acredita-se que a maior parte das 

pesquisas relatadas no Quadro 1 teve como população-alvo pessoas idosas. No entanto, a 

relação entre condição bucal e mortalidade foi estudada também entre adultos jovens (menos 

de 50 anos) nas pesquisas realizadas por De Stefano e colaboradores (1993), Morrinson e 

colaboradores (1998), Jansson e colaboradores (2001; 2002), Hujoel e colaboradores (2003), 

Garcia e colaboradores (1999), Abnet e colaboradores (2005), Saremi e colaboradores (2005), 

So¨der e colaboradores (2007).  

O tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento das doenças periodontais 

mesmo em pacientes com bom nível de higiene oral (Bergstrom et al., 1994; Tomar & Asma, 

2000; Hidalgo, 2003). De igual modo, o consumo de tabaco é considerado um fator preditor 

para diversas condições sistêmicas, em especial as doenças cardiovasculares (Mackay & Mensah, 

2004). Porém, alguns estudos com resultados estatisticamente significantes para a associação 

com a mortalidade não tiveram, ou não mencionam, seus resultados ajustados para o hábito de 

fumar (Soikkonen et al., 2000; Shimazaki et al., 2001; Hamalainen et al., 2003; Saremi et al., 

2005).  

Nos estudos relacionados no Quadro 1 encontrou-se associação entre a condição bucal e a 

elevação da mortalidade. Os resultados estatisticamente significativos, após ajuste para variáveis 

de confusão, são apresentados na Figura 1. Osterberg e colaboradores (2008) observaram, 

após pelo menos 7 anos de seguimento dos sujeitos, que o risco bruto de morte entre os 

edêntulos foi cerca do triplo daquele encontrado entre os sujeitos com 20 ou mais dentes 
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[RR=2,78 (IC 95% 2,0–4,0)]; após ajuste às variáveis de controle, cada dente remanescente 

diminuiu o risco de morte desses indivíduos em 4% [HR=0,96 (95% CI 0,94–0,98; p < 0,001)]. 

Saremi e colaboradores (2008), em estudo sobre a mortalidade por nefropatia em índios 

Pima com diabetes mellitus do tipo 2, verificaram que o risco de morte (hazard ratio, HR), 

ajustado por idade, sexo e duração do diabetes, entre aqueles com doença periodontal grave 

foi de 4,5 vezes aquele estimado entre os que tinham doença periodontal leve ou moderada.  



18 

 

 

 

 

Figura 1: Representação gráfica dos principais resultados de estudos que avaliaram 

as relações entre a condição bucal comprometida (edentulismo ou periodontites) e 

mortalidade. 
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Quadro 1: Resumo das publicações sobre a condição bucal (doenças periodontais ou edentulismo) e mortalidade. 

Autores, ano da 

publicação 

Desenho do 

estudo/ tempo de 

seguimento 

Objetivos Participantes Variáveis de 

ajuste 

Resultados Conclusões 

De Stefano et al., 1993 Coorte/ 
14 anos, em média 

 

As perdas foram menores 

que 10% 

Investigar a associação entre 
doenças orais e risco de doenças 

coronarianas 

9760 norte americanos 
adultos de ambos os 
sexos que tinham, no 

primeiro exame, idade 

entre 25 e 74 anos. 

Idade, sexo, raça, 
escolaridade, estado 

civil, pressão sistólica, 

colesterol total, índice 

de massa corporal, 
diabetes, atividade 

física, consumo de 
álcool, índice de 

pobreza e tabagismo 

(subamostra) 

2.096 mortes por todas as causas e 591 por doença 
coronariana. A mortalidade total aumentou com a 
gravidade da doença periodontal: o RR ajustado de 

morte (por todas as causas) para indivíduos 

edêntulos, com periodontites e gengivites foram, 
respectivamente, 1,46 (1,27-1,67; 1,46 (1,26-1,70) e 

1,23 (1,05-1,44), quando comparados aos sadios. ♂ 

> 50 anos, com periodontite ou sem dentes, o RR de 
morte por doença coronariana foi maior que nos 

pacientes admitidos ao hospital por doença das 
coronárias (RR=2,86 e 3,71 vs 1,58 e 1,46, 

respectivamente). ♂ < 50 anos, cada aumento de 

unidade do índice de higiene oral, correspondeu a 
aumento de 1,09 no risco de morte por doença 

coronariana; o RR ajustado de morte (por todas as 

causas) para edêntulos, com periodontites e 
gengivites foram, respectivamente, 2,60 (1,33-5,07); 

2,12 (1,24 -3,62); 1,42 (0,84- 2,42), quando 

comparados aos sadios. 

Doença periodontal e 
pobre higiene oral foram 

fortes indicadores de risco 

para a mortalidade geral 

 

Apollonio et al., 1997 Estudo transversal para 

medir a condição bucal e 
perfil de ingestão de 
nutrientes e estudo 

prospectivo para avaliar a 
mortalidade / 6 anos e seis 

meses 
 

 
52 individuos foram 

perdidos no tempo de 

seguimento 
 

Avaliar a relação entre condição 

dental e a ingestão de alimentos e 
mortalidade 

1.137 indivíduos de uma 

coorte de idosos de 70-
75 anos, de ambos os 
sexos, residentes na 

cidade de Brescia, Itália. 
Os pesquisadores 

dividiram os 
participantes em três 

grupos: A) dentição 
natural adequada/ pelo 

menos 10 dentes 

funcionais na maxila e 6 
na mandíbula 

(n=287/fp% = 25,2%); B) 

portadores de próteses 
(n=687/fp% = 60,4%); C) 
dentição inadequada e 

sem uso de próteses 
(n=163/fp%=14,3). 

Hábito de fumar, 

utilização dos serviços 
de saúde, capacidade 

de realizar as 

atividades diárias e 
auto-avaliação das 

funções vitais* 

80,2% das ♀ e 62,5% dos ♂ estavam vivos após 6 

anos (p< 0,001). A % de sobreviventes nos grupos A, 
B e C foram respectivamente, 79,4%, 73,6% e 68,7%. 
Análise estratificada por sexo: curvas de sobrevida 

foram significantemente diferentes, em relação a 

condição dental (♀ dos grupos A e C; P < 0,01). No 

modelo que comparou as ♀ dentadas sem uso de 

próteses com as edentulas e com necessidades de 
próteses (A vs C), a mortalidade associou-se ao 

estado dental [RR (A vs C) = 0,50, IC95% = 0,30-0,83]. 

Quando a mortalidade foi ajustada no grupo das ♀ 

apenas pela ingestão de nutrientes, ainda se manteve 

associada ao estado bucal RR (A vs C) = 0,57, IC95%= 

0,34-0,95. Quando a mortalidade no sexo ♀ foi 

ajustada para todas as variáveis*, a condição dental 

perdeu a significância estatística [p(A vs C)=0,147; p(B vs 

C)= 0,381]. 

A ingestão inadequada de 

folato e a condição bucal 
foram preditores 
independentes da 

mortalidade entre ♀. 

A condição dental foi 
considerada como um dos 

principais preditores da 
mortalidade. 

Morrison et al., 1998 
(abstract) 

Coorte/23 anos 
Averiguar a relação entre saúde 
bucal e risco fatal para  doenças 

21.619 canadenses, 
homens e mulheres, 

Sexo, idade, presença 
de diabetes, colesterol 

466 mortes por doença coronariana e 210 
cerebrovasculares. As periodontites avançadas ou 

Saúde oral precária está 
associada com o aumento 
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 coronarianas e cerebrovasculares. com idade entre 35 e 84 
anos sem  doenças 

coronarianas 
(n = 10.368)  e 

cerebrovasculares 

autoreferidas 
(n = 11.251). 

total, tabagismo, 
estado hipertensivo e 

cidade de moradia 

edentulismo se associaram à mortalidade por doença 
coronariana [RR (periodontite avançada) =2.15 (IC95%: 1,25-

3,72) e RR (edentulismo) = 1,90 (IC95%: 1,17-3,10)], após 
ajuste para as variáveis de confusão.  Para as mortes 
por doença cerebrovascular não houve associação 

estatisticamente significante com as doenças 
periodontais. 

do risco fatal para doenças 
coronarianas. 

Garcia et al., 1999 
 

Coorte/ 
Aproximadamente 25 anos 

Examinar a relação entre doença 
periodontal e mortalidade por todas 

as causas. 

804 homens dentados, 
vivos e saudáveis no 
momento inicial do 

estudo. 
 

Uso de fumo e álcool, 
educação, IMC, 

colesterol sérico, 

numero de leucócitos, 

pressão arterial, 
histórico familiar de 
doença cardíaca e 

numero de dentes 
presentes na cavidade 

oral. 

Faleceram 166 indivíduos. Cada aumento de 20% de 

perda óssea alveolar, aumentou o risco de morte em 
51% (RR = 1,51; IC95%= 1,11-2,04). O hábito de 

fumar foi responsável por um risco de morte de 1,52 

(IC95%= 1,06-2,19). Entre os pacientes que se 
encontravam na pior situação periodontal ao início 

do estudo, esse risco foi de 1,85 (IC95%= 1,25-2,74). 

Condição periodontal foi 
um preditor de 

mortalidade, mesmo 

quando controlada por 
outros fatores de risco já 

reconhecidos para a 

mortalidade por todas as 
causas. 

Soikonnen et al., 2000 Coorte/4 anos 

Investigar se lesões periapicais, 

cáries, perda de inserção 
periodontal e a soma destas tinham 

relação com a mortalidade por 

todas as causas. 
 

292 indivíduos de ambos 

os sexos, de Helsinki, 
com idade de 76, 81 e 
86 anos no início do 

estudo. 

Idade e sexo 

42% da amostra era edêntula (n=123) e 58% dentada 
(n=169). Houve 54 mortes entre os sujeitos da 

pesquisa e o percentual de mortes entre os 
edêntulos e dentados foi muito próximo (19% 
vs18%). No grupo dos sujeitos dentados no 

momento inicial da pesquisa (n=169), a mortalidade 
tendeu a ser aumentada entre aqueles que tinham 

bolsas infra-ósseas, perda óssea horizontal moderada 
a avançada e periodontites apicais. Porém estas 

associações não foram significantes à análise 
estatística. A taxa de mortalidade por todas as 

causas, ajustada por idade e sexo, associou-se apenas 

com a perda óssea avançada. 

Perda de inserção 
periodontal poderia indicar 
um aumento no risco de 

morte entre idosos. 

Shimazaki et al., 2001 Coorte/6 anos 

Analisar a influência do número de 
dentes e uso de próteses totais 
sobre a habilidade física, estado 

mental, e a mortalidade em 

japoneses idosos institucionalizados. 
 

719 idosos japoneses 

institucionalizados com 
informações completas. 

Os pacientes foram 

divididos em cinco 
categorias: 

(1) 20 ou mais dentes; 

(2) 1-19 dentes e uso de 
próteses; 

(3) 1-19 dentes sem o 
uso de próteses; 

(4) edentulismo total 
com uso de próteses; 
(5) edentulismo total 

sem o uso de próteses. 

 
Todos os indivíduos 

Idade, sexo, doença 

cardiovascular e 
outras (não 

mencionadas). 
Os autores não 

comentam o ajuste da 
taxa de mortalidade 

pelo hábito de fumar. 

856 pessoas óbitos, maior parte se deu entre 

sujeitos edêntulos (com ou sem uso da prótese), 

com idade entre 80-89 anos e entre ♀. 63% dos 

edêntulos não reabilitados no momento basal 

morreram. Enquanto que apenas 32% dos sujeitos 
que tinham 20 ou mais dentes faleceram. 

O edentulismo em indivíduos que não faziam uso de 

próteses totais se mostrou associado à mortalidade, 
independente de outras variáveis. 

Condição dental, idade, sexo, condição física e 

mental, doença cardiovascular, e doença músculo-
esqueléticas estiveram associadas estatisticamente 

com a mortalidade 

O edentulismo não 

reabilitado, poderia estar 
relacionada à deterioração 

da saúde sistêmica no 

envelhecimento. 
 

Indivíduos edêntulos que 
não fazem uso de próteses 

totais estão sob risco 
significante de morte. 
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com 20 ou mais dentes 
foram assumidos como 

aptos à mastigação. 

Jasson et al., 2001 Coorte/26 anos 

Investigar a relação entre saúde 

bucal e doenças cardiovasculares 
(DCV) fatais. 

1393 indivíduos adultos 
de Estocolmo, com 

idade entre 18 e 66 anos 

em 1970 

Idade, sexo, hábito de 

fumar e histórico de 
DCV 

Morreram 27% dos ♂ e 20% das ♀. 

As DCV foram responsáveis por 49% dos óbitos. 
No início do estudo, cerca de 7% das pessoas tinham 

DCV e, ao final, apenas 18% destas faleceram. 

O número de dentes remanescentes ao início do 
estudo era pequeno entre todas as idades dos 

indivíduos que morreram por DCV (com exceção da 

faixa etária 18-30 anos), comparados com aqueles 
que se mantiveram vivos até o final. A perda óssea 
marginal e a quantidade de superfícies com cárie 

eram mais elevadas entre os indivíduos que 
morreram por DCV. 

Houve associação estatisticamente significante entre 

as doenças orais (cáries, perda óssea, doenças 
periapicais, dentes remanescentes, número de lesões 

apicais, placa e tabagismo) e o risco de morte por 

doenças cardiovasculares, quando ajustado para 
idade e sexo (p<0,05). 

Indivíduos jovens (menos de 45 anos) com perda 
óssea >10% tiveram aproximadamente 3 vezes o 

risco de morrer que os que tinham perda óssea 
≤10% ao início do estudo, após ajuste para idade, 

(p=0,04) 

Encontrou-se um significante efeito entre o escore 
de saúde oral e a mortalidade por DCV entre os 

sujeitos com idade maior ou igual a 45 anos ao início, 

ajustada para idade, sexo, fumo de DCV no 
momento basal (p<0,01) 

Diabetes e hipertensão não tiveram influência 

significante na correlação das variáveis estudadas. 

Em análise multivariada, a variável dependente morte 
por DCV entre os indivíduos dentados, esteve 

estatisticamente significante ligada ao índice de placa 
e à saúde oral, após o ajuste para fumo. 

Doenças orais são fatores 
de risco para a morte por 

DCV, especialmente em 
combinação com o hábito 

de fumar 

Perda óssea marginal foi o 
único fator de risco bucal 

significativo 

para ♂ com menos de 45 

anos de idade 

Jasson et al., 2002 Coorte/26 anos 

Explorar a relação entre saúde bucal 
e mortalidade por todas as causas e 

a contribuição das mortes por 

doenças cardiovasculares (DCV) 
nesta associação. 

1393 adultos com idade 
entre 18 e 66 anos, de 

ambos os sexos 

Idade, sexo, fumo e 

interação entre o 
escore de saúde oral e 

o índice de placa 

DCV e neoplasias foram responsáveis por 77,9% de 

todas as mortes. A ausência de dentes nos mortos 
foi baixa em todas as faixas etárias, comparada aos 

vivos , porém a perda óssea e o número de 

superfícies de cárie foram superiores neste grupo ao 
início da pesquisa. 

O escore de saúde bucal, ajustado para idade, sexo e 

fumo, foi significantemente aumentado para pessoas 

que morreram por neoplasias, comparados aos 
vivos(p=0,008) 

Saúde bucal debilitada é 

um potencial indicador de 
risco para a mortalidade 

por todas as causas 
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Houve associação estatisticamente significante entre 
a saúde oral debilitada e a mortalidade geral, após 

ajuste por sexo, idade e hábito de fumar. 
A relação se manteve mesmo quando as mortes que 

não foram causadas por DCV foram excluídas 

(p<0,001). 
Quando foram excluídas as mortes por DCV a perda 

óssea foi uma variável explicativa das mortes por 

outras causas (p= 0,038). 
Não houve diferença estatisticamente significante na 

taxa de mortalidade entre dentados e não dentados, 

após ajuste para idade, sexo e fumo. 

Hujoel et al., 2003 Coorte/21anos 

Explorar a associação entre 

periodontites e a incidência de 

câncer. 

11.328 norte-
americanos, com idade 

entre 25 e 74 anos, 
seguidos entre 1971 e 

1992 

 

Variáveis 

demográficas, hábito 
de fumar, consumo de 

vitaminas A e C 

Indivíduos com periodontites ou edentulismo 

tiveram elevado risco de morte por câncer [OR 

(periodontites) =1,55 (1,25–1,92); OR (edêntulos) = 1,43 
(1,16–1,76)]. Indivíduos diagnosticados com 

periodontites, gengivites ou edentulismo tiveram 

maior risco de morrer por neoplasma maligno de 
brônquios ou pulmões entre [OR= 1,94, IC 

95%:1,16–3,26]. Controlando-se a associação das 

periodontites com o câncer de pulmão somente por 
fatores demográficos, a HR foi 2,14 (IC 95%:1,30-

3,53). Quando o controle foi feito também para 

hábito de fumar, consumo de álcool, vitamina A e C, 
a HR foi reduzida para 1,73 (IC 95%:=1,01-2,97). 

Retirando os edêntulos do modelo inicial e 

modelando a idade como variável contínua, a HR 
reduziu para 1,54 e deixou de ser estatisticamente 

significante (IC 95%: 0,90-2,62). E, quando associação 

foi verificada entre aqueles que nunca haviam 
fumado, não foi encontrada relação estatisticamente 

significativa entre periodontite e câncer do trato 
respiratório (HR=0,58, IC 95%:= 0,12–2,78). 

Apesar da aparente 
associação entre 

periodontites e câncer de 
pulmão, os autores 
sugerem que esta 

associação poderia ser 
espúria porque as 

periodontites capturam o 

histórico de tabagismo, 
portanto, a associação 

entre doenças sistêmicas, 

relacionadas ao fumo, tal 
como o câncer de pulmão 
e as periodontites, torna-

se remota. 

Hamalainen et al., 2003 Coorte/10 anos 

Verificar o possível papel da saúde 

dental como preditor de 
mortalidade. 

205 idosos (≥80 anos) 
residentes na cidade de 

Jyvaskyla, Finlândia. 
 

Com relação ao número 
de dentes, os sujeitos da 

pesquisa foram divididos 
em três categorias: 

edêntulos, parcialmente 

dentados (1-19 dentes) e 
dentados (20 ou mais 

dentes). 

 

Sexo, número de 
doenças crônicas, 

estado de saúde auto-

relatado. 

Cerca de 60% dos pacientes eram edêntulos no 
momento inicial da pesquisa. Porém, todos os 

edêntulos totais eram reabilitados com próteses 
totais e poucos indivíduos dentados tinham 
necessidade de próteses parciais ou totais. 

A média de dentes cariados, perdidos e restaurados 

foi de 26,2 ± 5,6 nos ♂ e 28,8 ± 3,4 nas ♀ (p = 

0,026). 

Morreram 150 pessoas.Quanto maior o número de 
dentes presentes, hígidos ou restaurados, menor a 

razão de mortalidade. 

Em análise univariada, a razão de mortalidade esteve 

associada ao sexo ♂, número de doenças crônicas e 

número de dentes perdidos [HR (n° dentes perdidos) = 

O efeito da ausência dos 
dentes foi significativo após 

ajuste para variáveis de 

saúde geral. 
 

Saúde dental debilitada 

está relacionada ao 
aumento da mortalidade 

entre pessoas idosas 
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1,026 / IC 95%= 1,002–1,051]. 
Os indivíduos edêntulos tiveram 2.6 vezes a chance 

de morrer que o grupo dos sujeitos com número 
igual ou maior a 20 dentes. 

Em análise multivariada, a cada dente perdido e 

doença crônica, a razão de mortalidade foi acrescida 
em 2,6% e 14,4%, respectivamente. 

Abnet et al., 2005 Coorte/15 anos 

Investigar a associação entre 

edentulismo e mortalidade por 
todas as causas, mortalidade por 
câncer gastrointestinal, doença 

cardiovascular (DCV) e acidente 
vascular encefálico 

 

28.790 chineses adultos, 
com idade entre 40 e 69 
anos no momento inicial, 

residentes em 
comunidades rurais 

Os autores comentam 
que especial atenção 
foi dada ao hábito de 

fumar como possível 
variável confundidora 

e não foi encontrada 

diferença na estimação 
do risco tanto na 

intensidade quanto na 

duração do hábito. 
 

Também foi testada a 

interação entre perda 
dental e idade, status 
do hábito de fumar e 

sexo, a fim de verificar 

alterações na 
associação encontrada 
entre perda dental e 

mortalidade. 

74% de todos os examinados reportaram alguma 
perda dental. Foi encontrada associação positiva 

entre perda dental e idade e entre idade e o risco de 

morrer pelas quatro causas analisadas. 
Ocorreram 9362 óbitos. Os membros da coorte que 
morreram eram mais velhos, em maior número de 

♂, fumantes, com elevada pressão sistólica e com 

menos dentes, quando comparados aos demais 
sujeitos da coorte. 

As mortes por câncer do trato gastrointestinal 
superior, doenças cardíacas e acidente vascular 
encefálico, responderam por 85% de todas as 

mortes. Entre os ♂, o hábito de fumar aumentou o 

risco de perda dental em 35% (OR=1,35) e o 

etilismo não foi um preditor da perda dental. Houve 

aumento estatisticamente significante nas taxas de 
mortalidade total e específica por câncer do trato 

gastrintestinal superior, doenças cardíacas e derrame 

entre os indivíduos com maior número mediano de 
dentes perdidos para a sua faixa etária. A perda 

dental esteve associada com o aumento da 
mortalidade geral e por acidente vascular encefálico 

em, aproximadamente, 13% e 11%, respectivamente; 
e, para as mortes por câncer do trato gastrintestinal 
superior, e doenças cardíacas em aproximadamente 

30%. Entre os ♂ fumantes, o tabagismo modificou a 

relação perda dental e mortalidade geral 
(RR=1,24/p<0.0001).Apesar do hábito de fumar, a 

perda dental associada com o aumento do risco de 
mortalidade geral, câncer gastrointestinal, acidente 
vascular encefálico e doença cardíaca [RR(mortalidade 

geral)=1,13/IC 95%= 1,09–1,18; RR(AVE)=1,11/IC 95%= 
1,01–1,23; RR(câncer gastrinntestinal)=1,35/IC 95%=1,14–
1,59; RR(doença cardíaca)= 1,28/IC 95%=1,17–1,40). A 

idade foi um significante efeito modificador da 
relação mortes por câncer gastrointestinal e perda 
dental, com um maior aumento no risco entre os 

indivíduos mais jovens: nas faixas etárias de 50, 50-59 
e 60 anos, respectivamente, o RR de morte foi: 1,25, 

A perda dental aumenta 
significativamente o risco 

de mortes totais e por 
causas específicas. Esta 

associação não foi limitada 

aos fumantes. 
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1,18 e 0,99. 

Saremi et al., 2005 Coorte/11 anos, em média 

Verificar o efeito da doença 
periodontal sobre a mortalidade 

geral e cardiovascular (DCV) em 

índios Pima com diabetes tipo 2, 
considerando o impacto de fatores 

de risco comuns 

628 índios Pima de 
ambos os sexos, com 
idade ≥35 anos com 

diabetes tipo 2 e pelo 
menos um exame bucal 

com informação 

radiográfica e de 
inserção periodontal 

 

Idade, sexo, duração 

do diabetes e IMC** 

72% do edentulismo nesta população deveu-se à 
doença periodontal. Os edêntulos totais e parciais 

foram incluídos na análise periodontal e foram 

considerados como tendo o valor mais elevado para 
doença periodontal. 60% (n=373) da população 
examinada no momento inicial do estudo tinha 

doença periodontal severa e, destes com doença 
grave, 263 (70%) eram edêntulos parciais. 204 

pessoas morreram durante o tempo de 

acompanhamento e as doenças isquêmicas do 
coração e nefropatia diabética foram as principais 

causas de morte nesta população. Juntas resultaram 

numa taxa de mortalidade de 8,8/1,000 pessoas-ano 

nos ♂ e, 8,0/1,000 pessoas-ano entre as ♀. As taxas 

de mortalidade por doenças isquêmicas do coração e 

nefropatia diabética, ajustadas por sexo e idade, 
entre os doentes periodontais graves foram, 

respectivamente, 5.7 pessoas-ano (3,6 –7,7)/p=0,04  

e  5,3 pessoas-ano (2,0–8,5)/p<0,001. Quando se 
considerou os óbitos por todas as causas, a taxa de 

mortalidade entre os pacientes com doença 
periodontal leve (ou sem doença periodontal), 

moderada e avançada, ajustada para sexo e idade, foi, 
respectivamente, 3,7 (0,7– 6,6), 19,6 (10,7–28,5), 
28,4 (22,3–34,6) pessoas-ano (p=0.001). Após a 

retirada dos óbitos por causas cardiorenais, as taxas 
de mortalidade, ajustadas por idade e sexo, nos 
pacientes com doença periodontal leve (ou sem 

doença periodontal), moderada e avançada foram, 
respectivamente, 3,7 (0,7– 6,6), 14,4 (16,6 –22,1) e 

17,5 (12,7–22,3) a cada mil pessoas – ano, (p=0,005). 

Quando se realizou o ajuste para as variáveis de 

confusão**, a taxa de mortalidade entre os doentes 
periodontais severos foi de 3,5 (1,2-10,0)/p=0,02 

comparados aos que tinham doença periodontal leve 
ou moderada. 

O hábito de fumar, microalbuminúria, hipertensão 
arterial e glicose de jejum, não tiveram relação 

estatisticamente significante com a taxa de 
mortalidade. O fumo não foi um preditor da 

mortalidade cardiorenal e a doença periodontal 

avançada foi preditora de mortes cardiorenais tanto 
em fumantes quanto em não-fumantes. 

A doença periodontal é 
problema de saúde pública 
em índios Pima e um forte 

preditor de mortalidade 
por doenças cardiorenais 
em sujeitos com diabetes 

do tipo 2. 
 

A maioria das mortes 

cardiorenais foram 
atribuídas à exposição às 

doenças periodontais. 
 

O efeito das doenças 
periodontais é adicional ao 
efeito dos fatores de risco 

tradicionais para as 
doenças cardiorenais 

Ansai et al., 2007 Coorte/4 anos 

Examinar a relação entre capacidade 

mastigatória auto-relatada e 
mortalidade em indivíduos idosos 

697 pessoas com idade 

de 80 anos (277 ♂, 420 

Sexo, condição física, 

IMC, tabagismo, 
colesterol total, 

Morreram 108 indivíduos. Em análise bruta, os 

fatores que relacionaram com a mortalidade de 
modo estatisticamente significante foram: sexo, 

Existe associação entre 

habilidade de mastigar 
auto-referida e 
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♀), residentes em 

Fukuoka, Japão. 
 

Foram divididos em 4 

grupos, de acordo com 
o número de alimentos 

que os individuos 
relataram estar aptos a 

mastigar: 

1) Grupo A (n=204): 
todos os 15 alimentos 

pesquisados; 
2) Grupo B (n=307): 10–

14 alimentos; 

3) Grupo C (n=134): 5–
9 alimentos; 

4) Grupo D (n= 40): 0–4 

alimentos 

glicemia, albumina 
sérica, PAD 

hábito de fumar, estado de saúde geral, índice de 
massa corporal, níveis elevado de colesterol total e 

albumina sérica. Em análise ajustada, as HR foram 
calculadas de acordo com as diferenças entre os 

quatro tipos de alimentos mastigáveis. Observou-se 

então que a redução na habilidade de mastigar 
alimentos fáceis de serem mastigados aumentou o 

risco de mortalidade (HR para 0–1  vs 3 alimentos = 

2,65  (1,20–5,87), p < 0,02). Apesar de não 
apresentados os dados, os indivíduos que eram 

edêntulos não reabilitados tiveram 1,7 vezes o risco 

de mortalidade daqueles com algum tipo de 
reabilitação (p=0,19) e os indivíduos que usavam 

prótese fixa tiveram uma taxa de mortalidade 

aproximadamente 40% menor que aqueles com 
prótese total removível (p<0.05).Pessoas capazes de 
mastigar pequeno número de alimentos pesquisados 

(0-4 alimentos) tiveram risco elevado de 

mortalidade, comparadas às que eram capazes de 
mastigar todos os 15 tipos de alimentos pesquisados 

[HR =2,38 (IC 95%= 1,07–5,29)]. 

mortalidade. 
 

A redução na capacidade 
de mastigar alimentos 

menos consistentes esteve 

associada ao elevado risco 
de mortalidade. 

 

A capacidade mastigatória 
pode ser um fator de risco 

independente para a 

mortalidade 

So¨der et al., 2007 Coorte/16 anos 
Avaliar o papel das periodontites 
em mortes prematuras de modo 

prospectivo 

Adultos suecos, 30 a 40 

anos de idade, 

categorizados em dois 
grupos: 

1)Grupo A: 1676 

indivíduos suecos 
residentes na zona 

urbana de Estocolmo 

(838 ♂ e 838 ♀), com 

exame bucal 
clinicamente realizado 

2)Grupo B: 100 

indivíduos  selecionados 
aleatoriamente de um 

grupo de 1597 pessoas 

(45 ♂  e 55 ♀), não 

respondentes ao exame 

clínico inicial e 
empregados no estudo 

como amostra de 

controle. Em ambos os 
grupos, a idade média no 

começo do estudo foi 
de 35 anos. 

Idade, sexo, educação, 
renda, estado 

socioeconômico, 

hábito de fumar, 
visitas ao dentista e 

hospitalização 

O total de mortos em 16 anos de acompanhamento 
foi 110 (40 do grupo A e 70 no grupo B). A média de 

idade dos pacientes que faleceram no grupo A foi de 
47,3 ± 5,8 anos e, no grupo B, 44,8 ± 4,9 anos. 

A proporção de sujeitos que morreram por cânceres 

ou doenças do aparelho circulatório foi 
significantemente superior no grupo com 

periodontites com ausência de molares do que nos 
sadios  (2,11 vs 0,65 e  1,05 vs 0,58/p < 0,01) 

Os indivíduos jovens com 

periodontite  e molares 
ausentes parecem estar 
em risco aumentado de 

morte prematura por 
doenças potencialmente 

fatais, como as neoplasias, 

e as doenças do aparelho 
circulatório e sistema 

digestivo. 
 

 
 

Osterberg et al., 2008 Coorte/18 e 7 anos 
Investigar se o número de dentes 

aos 70 anos seria preditor de 
1803 pessoas da Suécia, 

pertencentes a 4 
Hábito de fumar, 
renda, educação, 

A taxa de sobrevida segundo o número de dentes na 
boca diferiu entre os sexos e coortes. A sobrevida 

A cada dente ausente o 
risco de mortalidade foi 
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mortalidade por todas as causas, 
independente de fatores de risco já 

conhecidos para a mortalidade em 
idosos. 

 

coortes de nascimento: 
1901 ⁄ 1902 (I), 1906 ⁄ 

1907 (II), 1911 ⁄ 1912 
(III) e 1922 (V), seguidas 
após completarem 70 

anos até o óbito ou por 
7 (ou 18) anos 

estado civil, atividade 
física, consumo de 

drogas, atividade 
social, doenças 

sistêmicas e fatores 

antropométricos 

total acumulada ao longo de 7 e 18 anos foi de 80% e 

31%, respectivamente, para ♀ edêntulas e, 60 e 13% 

para  ♂ edêntulos. Entre os que tinham número de 

dentes ≥20, a sobrevida foi de 93% e 52% para ♀ e 

85% e 33% para ♂, segundo os dois diferentes 

tempos de acompanhamento. 

A sobrevida em ♂ de 70 anos nascidos em 1922 foi 

de 53% em indivíduos edêntulos contra a 93% 

naqueles com vinte ou mais dentes. As associações 

entre o numero de dentes e a taxa de mortalidade 
de 7 e 18 anos de seguimento, se mantiveram 

significantes após o ajuste dos dados para toda a 

população e a associação foi mais forte na coorte 
acompanhada por menos tempo (HR=0,92 (0,88–

0,96) entre ♀e 0,94 (0,91–0,97) entre ♂. 

Em sete anos de seguimento para as quatro coortes, 
o número de dentes foi um preditor da mortalidade 

entre ♀ (HR= 0,97/ 0,001 < p < 0,01) e entre ♂ 

(HR= 0,96/ p < 0,001). Porém, quando verificado a 

mortalidade em 18 anos de seguimento em três 
coortes, o numero de dentes só foi um preditor 

significante entre os ♂ (HR=0,98/0,001 < p < 0,01). 

acrescido em 4% em 
individuos seguidos 

durante 7 anos e 2-3% nos 
seguidos por 18 anos. 

 

O número de dentes foi 
um preditor de 

mortalidade independente 

de fatores de saúde, 
econômicos e de estilo de 

vida. Isso pode ser 

visualizado em ambos os 
sexos para a mortalidade 

em 7 anos de 

acompanhamento,mas, 

somente entre os ♂, 

seguidos por 18 anos. 

 
 

Hetman & Gamborg, 
2008 

Coorte / 5 - 12 anos, em 
média 7,5 anos 

Examinar se o número de dentes 
remanescentes estaria associado ao 
desenvolvimento de morbidade e 

mortalidade cardiovascular. 

1474 ♂ e 1458 ♀ 

dinamarqueses nascidos 
em 1922, 1932, 1942 ou 

1952 e avaliados em 
1987-88 e 1993-94. 

Fumo, escolaridade, 

IMC, pressão arterial, 

estado civil, diabetes 
mellitus tipo 2 e 

etilismo.  

 

Os edêntulos comparados aos indíviduos com dentes 

remanescentees estiveram expostos a maior risco de 
desenvolver acidente vascular encefálico (HR=3,25; 
IC 95%: 1,48–7,14). O risco de desenvolver alguma 

doença cardiovascular também foi significante 
(HR=1,50; IC95%: 1,02–2,19). O risco de doença 

coronariana esteve aumentado entre os edêntulos, 

mas, após ajuste, o valor encontrado não foi 
estatisticamente significante (HR= 1,31; IC95%: 0,74–

2,31). 

As associações encontradas foram similares para ♂ e 

♀. Foi encontrada associação estatisticamente 

significante entre o quinto de pessoas com menos 

dentes ou edêntulos e a incidência de DCV, e 
acidente vascular encefálico, mesmo quando os 

dados foram ajustados para variáveis confundidoras 

Os dados de mortalidade por DCV ou acidente 
vascular encefálico não são apresentados no estudo e 

a morte apenas foi usada como informação da 

incidência das doenças cardiovasculares nos 

indivíduos da coorte. 

 

Edentulismo poderia ser 
usado como um simples e 

precoce meio de 
identificar risco elevado 

para doenças do aparelho 
circulatório. 
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Holm-Pedersen et al., 
2008 

Coorte/5, 10, 15, 20 ou 21 
anos 

Examinar se a perda dos dentes em 
pessoas com 70 anos estava 

associada a dependência física em 5, 
10, 15 e 20 anos de 

acompanhamento ou à mortalidade, 

seguida por 21 anos. 
 

573 pessoas saudáveis, 

adultas (70 anos), de 
ambos os sexos, 

pertencentes a uma 
coorte de nascimento de 

Copenhagen 

Sexo, fumo, 
escolaridade, classe 

social, renda, 

comorbidades e 

atividade física. 

Na população havia mais de 40% de edentulismo e 
menos de 20% de sujeitos com numero ≥ 20 dentes. 

Mais ♂ se mantiveram hábeis para as atividades 

diárias (independentes) e mais ♀ vivas. 458 pessoas 

morreram e 115 se mantiveram vivas. 
A taxa de mortalidade entre os indivíduos de 70 

anos completamente edêntulos diferiu daqueles que 

tinham dentes. Pessoas edêntulas tiveram mais 
chance de desenvolver incapacidades que aqueles 

com mais de 20 dentes remanescentes 

(OR=3,79/IC95%=1,54-9,31). Em análise bruta a 
associação entre edentulismo e mortalidade em 21 

anos de acompanhamento foi elevada. Após ajuste, a 
razão de mortalidade foi atenuada para 1,26 

(IC95%=1,03–1,55). 

A perda dental pode ser 
um indicador precoce de 

envelhecimento acelerado. 

Awano et al,, 2008. Coorte/4 anos 

Examinar a relação entre condição 
bucal e taxa de mortalidade por 
pneumonia em quatro anos de 

acompanhamento de pessoas idosas. 

697 pessoas japonesas 

(277 ♂ e 420 ♀)  com 

idade de 80 anos. 

Sexo, histórico de 
derrame, glicemia, 

colesterol total, habito 
de fumar e outras 

variáveis. 

Faleceram 108 pessoas (58 ♂ e 50 ♀), sendo 22 

mortes por pneumonia (16 ♂ e 6 ♀). Os indivíduos 

foram categorizados em grupos segundo o número 

de dentes e o número de dentes com bolsas 
periodontais. A média do número de dentes entre 

aqueles que morreram por outras causas foi menor 

que no grupo que sobreviveu ou no grupo que 
morreu por pneumonia (5,7 dentes x 8,3 e 11,5). Os 

indivíduos com mais de 10 dentes com bolsas 
periodontais tiveram 3,4 vezes a chance de morrer 

(IC95%=1,1-11,1) por pneumonia quando 
comparados aos que não tinham dentes com bolsas 
periodontais. Quando a razão de mortalidade por 

pneumonia foi ajustada, os indivíduos com 10 ou + 
dentes com bolsas periodontais, apresentaram 3,9 
vezes chance de morrer que pessoas com dentes 

sem bolsas periodontais. Por fim, o risco de morte 

por todas as causas foi mais elevado entre indivíduos 

do sexo ♂, com baixas taxas de colesterol, baixo 

IMC e fumantes. 

O elevado número de 

dentes com bolsas 
periodontais acima de 

4mm foi um preditor 

independente da 
mortalidade por 

pneumonia. 

 
A mortalidade por 

pneumonia em idosos 

poderia estar relacionada à 
saúde oral precária e com 
a prevalência de doenças 

periodontais 

 

Padilha et al., 2008 
Coorte/10 anos e 8 meses, 

em média, para os 
pacientes que morreram. 

Verificar se o número de dentes é 
fator de risco para a mortalidade, 

independente de outras variáveis de 
confusão 

Amostra de 500 

pessoas, a maioria ♂ 

(n=408), com idade 
média de 57 anos, 

participantes do estudo  
Baltimore Longitudinal 

Study of 

Aging (BLSA) 

Idade, sexo, educação, 
hábito de fumar, auto-

informação sobre 
saúde, glicemia capilar, 

glicemia de 2h e 

glicemia sérica 
 

198 pessoas morreram. Entre os mortos havia maior 

número de indivíduos com menos dentes ou 
edêntulos totais, quando com parados aos 

sobreviventes. Em análise de regressão, estiveram 

independentemente associadas com a mortalidade a 
idade, número de leucócitos, edentulismo total ou 

número de dentes <20, histórico de infarto do 

miocárdio e diabetes clínica. O risco de morte entre 
os indivíduos com número de dentes <20, 

comparados aos que tinham mais que 20 dentes foi 
de 2,17 (IC 95% HR=1.50–3,13) p=0,001. 

Os resultados do estudo 

confirmam que o número 
de dentes é um indicador 

de risco para a 

mortalidade, mesmo após 
o controle para diversas 
variáveis de confusão. 
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3. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

3.1. A migração japonesa e a saúde dos nipo-brasileiros 

 

Desde que, em 1908, o navio Kasato Maru trouxe os primeiros imigrantes 

japoneses para o Brasil (IBGE, 2000), o país passou a receber a população nipo-

brasileira (Figura 2) que, inicialmente, via no nosso país a oportunidade de melhores 

condições de vida, possível enriquecimento e possibilidade de retorno ao seu país de 

origem. 

Figura 2: Número de indivíduos japoneses imigrados para o Brasil - 

períodos decenais e qüinqüenais. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro : IBGE, 2000. Apêndice: Estatísticas 

de 500 anos de povoamento. p. 226  
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Transcorridos mais de cem anos desde o início da migração japonesa para o 

nosso país, o Brasil acolhe atualmente a maior população emigrada do Japão e seus 

descendentes (Hirai, 2004).  

 

3.2. Estudos com migrantes japoneses (Nikei) no Brasil  

 

As gerações que sucederam os primeiros migrantes japoneses acumularam 

costumes e hábitos de vida ocidentais e passaram a apresentar perfil de saúde 

diferente daqueles que viviam em seu país de origem.  

Gotlieb e colaboradores (1974) verificaram que, ao final da década de 60 do 

século passado, o nível de saúde dos japoneses - Issei, Nisei e Sansei (primeira, segunda 

e terceira geração, respectivamente) - residentes no município de São Paulo, Brasil, 

estava mais próximo do Japão que do restante dos brasileiros. Porém, quando se 

verificou os óbitos por causas, a mortalidade proporcional encontrada esteve num 

patamar intermediário entre os dois países, contudo mais próxima do padrão 

brasileiro que do japonês (Figura 3).  

Anos depois, Gotlieb (1990) estudou novamente a mortalidade em migrantes 

japoneses residentes na cidade de São Paulo, segundo as principais causas básicas no 

Japão, no Município de São Paulo e nos migrantes japoneses (Issei) e seus 

descendentes (Nisei e Sansei), residentes no Município, em 1980. Dentre outros 

achados, verificou-se que mortalidade entre os Issei tendeu ao perfil de São Paulo e 

distanciou-se do Japão e, causas como o câncer do estômago, mama e próstata, 

diabetes mellitus, doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares, 

homicídios e suicídios, mostraram-se com maior predominância entre migrantes, 

quando comparados às pessoas de seu país de origem. 
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Figura 3: Mortalidade proporcional (%) e taxas (por 100.000 habitantes) 

específicas de mortalidade padronizadas segundo causa de morte e 

população de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de Gotlieb e colaboradores (1974). 

 

A incidência de câncer também foi aferida e comparada entre residentes no 

município de São Paulo de origem japonesa e brasileira (Souza et al., 1991). O câncer 

do aparelho digestivo foi o mais freqüente entre os sujeitos nascidos no Japão (54,8% 

entre os homens e 34,6% nas mulheres), e representou cerca de duas vezes aquela 

ocorrida nos indivíduos nascidos no Brasil (31,9% e 14,9%, no sexo masculino e 

feminino, respectivamente). Os homens de origem japonesa manifestaram também, 

maior incidência (padronizada) de câncer de estômago, fígado e pâncreas, que os 

homens brasileiros. No sexo feminino, houve maior incidência proporcional de câncer 

de estômago, colon e pulmão entre as japonesas que nas brasileiras, quando 

comparadas às da população de São Paulo. 

Nesses três estudos (Gotlieb et al., 1974; Gotlieb, 1990; Souza et al., 1991), os 

autores conjecturaram que o padrão diferenciado de morbidade e mortalidade dos 
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migrantes de origem japonesa, comparados aos brasileiros e aos povos do Japão, 

refletia modificações nos fatores ambientais e de estilo de vida, principalmente ligados 

à mudança nos hábitos dietéticos.  

Dados mais recentes divulgados na Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (IBGE, 2003) indicaram que 36% (IC95%: 31,9-41,3%) dos indivíduos 

entrevistados na região sudeste do Brasil que se identificaram como sendo de origem 

asiática eram portadores de alguma doença crônica. Essas informações corroboram a 

afirmativa de que o processo de aculturação refletiu-se também na saúde da população 

nipo-brasileira da atualidade. 

 

3.3. O Japanese-Brazilian Diabetes Study Group  

 

Há mais de uma década o Japanese-Brazilian Diabetes Study Group (JBDSG), um 

grupo composto por pesquisadores do Departamento de Medicina Preventiva da 

Universidade Federal de São Paulo e de outras instituições paulistas de pesquisa, estuda 

a ocorrência do diabetes mellitus e patologias associadas como as doenças periodontais 

na população de nipo-brasileiros residente no município de Bauru (estado de São Paulo).  

Sabe-se que os movimentos migratórios produzem desafios importantes para a 

epidemiologia e serviços de saúde. Os estudos epidemiológicos realizados com 

migrantes permitem a observação e elaboração de hipóteses sobre a ação dos fatores 

ambientais, sociais e econômicos na saúde (Skzlo, 2008; Connolly & O'Reilly, 2007). 

Cientes, então, de que imigrantes japoneses residentes nos Estados Unidos 

apresentavam elevadas prevalências de doenças crônicas não-transmissíveis, 

especialmente do diabetes mellitus, e que estudos antecessores apontavam para um 

adoecer diferenciado entre os emigrados do Japão para o Brasil, um grupo de 
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pesquisadores, no ano de 1986, formou o JBDSG para conhecer a prevalência de 

diabetes mellitus na população nipo-brasileira. 

Em 1993 foi realizada pelo JBDSG a primeira fase do projeto “Diabetes e 

doenças associadas na população nipo-brasileira residente na cidade de Bauru”, onde 

se examinou uma amostra de 647 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 40 a 

79 anos, de primeira (37,3%, nascidos no Japão) e segunda geração (62,7%, nascidos no 

Brasil e filhos de pelo menos um dos pais de primeira geração). Nesta ocasião, 17% 

desses nipo-brasileiros tinham diabetes mellitus. No exame de saúde bucal foram 

avaliados 293 Nisei e 236 Issei (n=530) e desses, 46% apresentavam edentulismo total 

(Hirai, 2004). 

Entre os anos de 1999 e 2000, como parte da 2ª fase do estudo, todos os 

indivíduos de primeira e segunda geração, com idade superior a 30 anos, da cidade de 

Bauru, foram convidados a participar da pesquisa (n=1751). Destes, 1330 responderam 

positivamente ao convite. Nestes foi encontrada elevada prevalência de intolerância à 

glicose (70%), hipertensão arterial (58%), dislipidemias (65%) e obesidade central 

(57%). Além dos exames médicos, os pacientes foram submetidos à avaliação da saúde 

bucal. A condição periodontal foi analisada por meio de dois exames bucais 

preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para levantamentos 

epidemiológicos: o índice de perda de inserção periodontal (PIP) e índice periodontal 

comunitário (CPI) (WHO, 1997). 

Os achados sobre doença periodontal na população nipo-brasileira mostraram 

que apenas ¼ dos indivíduos estudados tinham o periodonto sadio, enquanto que ¾ 

destes sujeitos tiveram alterações clinicamente diagnosticadas (Tomita et al., 2002).  

Quando relacionadas as condições periodontais com o diabetes mellitus do tipo 

2, observou-se que os nipo-brasileiros diabéticos possuíam maiores percentuais de 
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bolsas profundas e perda de inserção maior que 6 mm do que os normoglicêmicos. 

Além disso, encontrou-se elevada freqüência de indivíduos edêntulos totais portadores 

de diabetes mellitus (76,4%) quando comparados aos edêntulos totais normoglicêmicos 

(55,6%) (Pernambuco, 2003).  

Em outro estudo realizado com as informações coletadas na segunda fase do 

estudo (Borges et al., 2007) encontrou-se elevada prevalência de alterações 

periodontais (47% da população - quando analisada toda a população examinada – e, 

cerca de 70% - quando analisados somente os indivíduos dentados). Investigou-se 

também a existência de associação entre a síndrome metabólica e a doença 

periodontal nessa comunidade. A prevalência da síndrome metabólica no grupo dos 

indivíduos com doença periodontal foi maior que a encontrada nos indivíduos sem essa 

doença, porém essa relação não foi estatisticamente significante. 

Entre 2005 e 2007, com o apoio financeiro do CNPq e da Fapesp, o JBDSG 

realizou um estudo experimental não-controlado que fez parte da terceira fase 

(intervenção) do Estudo do Diabetes e Doenças Associadas na População Nipo-Brasileira de 

Bauru, com o objetivo de promover e avaliar mudanças no estilo de vida dessa 

população. 736 pessoas aderiram ao programa de intervenção e 536 participaram de 

pelo menos duas avaliações em momentos distintos (2005 e 2006 ou 2007).  

A partir de informações coletadas sobre óbitos e variáveis nutricionais da coorte 

acompanhada pelo JBDSG e do conhecimento prévio da elevada freqüência de doenças 

crônicas, de doenças periodontais e edentulismo nesta população, este estudo partiu 

da pressuposição de que as doenças periodontais e o edentulismo poderiam estar 

associados a dois diferentes aspectos relatados na literatura atual: a dieta dos nipo-

brasileiros e a mortalidade. Assim, dentro desse contexto, julgou-se oportuno o 

desenvolvimento do presente estudo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral 

 

Verificar a existência de relação entre doenças periodontais e a mortalidade por 

todas as causas, observada no período de 2000 a 2007, na coorte de nipo-brasileiros de 

Bauru. 

 

4.1.1. Objetivos específicos 

 

1. Descrever as principais causas dos óbitos ocorridos na população nipo-

brasileira, dentada, identificada no ano de 2000. 

2. Apresentar a os coeficientes de mortalidade por todas as causas e as razões 

entre esses coeficientes segundo a presença de doença periodontal e variáveis 

demográficas, de estilo de vida e nutricionais de nipo-brasileiros. 

3. Verificar a existência de associações entre mortalidade e a condição 

periodontal, controlando-se o efeito de possíveis fatores de confusão. 

4. Descrever as principais causas de morte entre edêntulos totais e 

periodontalmente sadios. 

5. Comparar a proporção acumulada de sobreviventes com higidez periodontal e 

com edentulismo total, após sete anos do diagnóstico bucal. 

6. Descrever as razões entre os coeficientes de mortalidade dos nipo-brasileiros, 

em cada condição de saúde bucal, ajustadas para variáveis demográficas, de 

estilo de vida e nutricionais. 

7. Descrever os padrões de consumo habitual de alimentos entre os nipo-

brasileiros segundo a condição de saúde bucal em 2000. 
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8. Verificar a existência de associações entre as presenças de gengivites, 

periodontites e edentulismo com os padrões de consumo alimentar, 

controlando-se o possível efeito de confusão exercido por outras variáveis. 
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5. MÉTODOS 

 

Essa investigação foi baseada em dados da segunda e terceira fases da pesquisa 

epidemiológica realizada pelo JBDSG com a comunidade nikkei de Bauru, São Paulo. 

 

5.1. População 

 

A coorte do JBDSG é composta por nipo-brasileiros que foram examinados em três 

momentos: 1993 (n=647), 2000 (n=936) e entre 2005 e 2007 (n=575). Detalhes sobre 

as características dos indivíduos, seleção e recrutamento desses indivíduos foram 

descritos em trabalhos anteriores (Ferreira et al., 1996; Gimeno et al., 1998; Gimeno et 

al., 2002). 

Resumidamente, no ano de 2000 (segunda fase do estudo), todos os indivíduos de 

primeira (Issei; nascidos no Japão) e segunda (Nisei; filhos de Issei) geração, com idade 

 30 anos, identificados a partir de censo populacional realizado pelo JBDSG (n=1751), 

foram convidados a participar da pesquisa e 1330 (76%) sujeitos responderam 

positivamente ao convite e foram examinados. Entre aqueles que não participaram do 

estudo, observou-se maior proporção de indivíduos do sexo masculino e com idade ≤ 

60 anos quando comparados aos participantes. As 421 (24%) foram devidas a mudança 

de cidade ou país, óbito antes ou durante o período de coleta de dados e, recusa a 

participar do estudo (Figura 4). 

Dado as evidências científicas da eficácia de programas de estilo de vida na 

prevenção do diabetes mellitus tipo 2 e as elevadas prevalências de condições crônicas 

nessa comunidade nipo-brasileira (70% dos indivíduos com intolerância à glicose, 58% 

com hipertensão arterial, 65% com dislipidemia e 57% com obesidade central), os 
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pesquisadores do JBDSG optaram pela realização de um estudo de intervenção sobre 

o estilo de vida desses nipo-brasileiros (tipo experimental não-controlado; terceira 

fase, Figura 4). 

No ano de 2005, deu-se início à terceira fase do estudo. Todos os nipo-brasileiros 

de primeira e segunda geração, que por ocasião da segunda fase do estudo (2000) 

apresentavam idade ≥ 30 anos, foram convidados a participar do estudo (n=1330). A 

divulgação foi realizada mediante cartas, eventos realizados na comunidade e meios de 

comunicação (jornal, rádio e televisão). 

Em todas as fases da pesquisa, os nipo-brasileiros foram informados sobre os 

objetivos das mesmas, dos riscos mínimos associados à coleta de sangue com material 

descartável e das vantagens de sua participação, assegurando-se a confiabilidade e sigilo 

das informações.  

 Para o presente trabalho utilizaram-se dados de 1315 nipo-brasileiros que, no 

ano de 2000 (segunda fase), foram avaliados quanto à saúde bucal. 

O desenvolvimento das 2ª e 3ª fases do Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP sob o protocolo nº 082/98 e 0862/05, 

respectivamente (Anexos 2 e 3). 

As análises apresentadas nesta pesquisa também foram aprovadas pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP sob o protocolo nº 0392/07 

(Anexo 1). 
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Figura 4: Número de nipo-brasileiros incluídos na coorte do JBDSG 

segundo ano (fase do estudo) da coleta de dados. 

 

 

5.2. Delineamento do(s) estudo(s) 

 

5.2.1. Transversal 

 Descrevem-se os dois principais padrões de consumo de alimentos dos nipo-

brasileiros segundo categorias de saúde periodontal (higidez, gengivites, periodontites 

ou edentulismo) a partir dos dados coletados durante a segunda fase do estudo do 

JBDSG. 
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5.2.1. Coorte 

Na descrição da experiência de mortalidade dos nipo-brasileiros segundo a 

condição de saúde periodontal utilizaram-se as informações coletadas no ano de 2000 

(basal) e aquelas obtidas durante a terceira fase do estudo (2005-2007; status vital). 

 

5.3. Coleta de dados e critérios de classificação 

 

Após o consentimento, os indivíduos foram entrevistados no domicílio, no ano 

de 2000, por entrevistadores treinados. Estes aplicaram questionários (Anexos 6, 7 e 

9) que continham informações sobre variáveis demográficas, socioeconômicas, 

culturais e nutricionais. Nesta ocasião, os pacientes foram agendados para os exames 

físicos e laboratoriais (Anexo 8). 

Dados como idade, sexo, geração, tabagismo, escolaridade, história (pessoal e 

familiar) de doenças crônicas, foram também obtidos por meio de questionários 

(Anexo 7). As informações sobre as variáveis antropométricas (peso, altura, perímetro 

abdominal), de pressão arterial e saúde bucal foram obtidas durante exame físico, 

realizados por profissionais treinados. 

 Os exames físicos e de laboratório foram realizados no Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Crânio - Faciais de Bauru. O indivíduo foi pesado usando o mínimo de 

roupa possível e sem sapatos. Mediu-se a estatura de forma direta, utilizando-se 

estadiômetro manual, acoplado a parede, estando o indivíduo ereto, descalço ou 

somente com meias, calcanhares unidos, em superfície lisa, plana e rígida com os 

braços pendentes ao longo do corpo. O índice de massa corporal (IMC) foi obtido 

como a razão entre o peso (em kg) e o quadrado da altura (em m). O perímetro da 

cintura foi medidos na altura da cicatriz umbilical. 
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 Utilizou-se a recomendação da World Health Organization (WHO) de 1998 na 

classificação dos indivíduos quanto ao estado nutricional. Para diagnóstico de 

obesidade central utilizou-se o critério da Federação Internacional de Diabetes que 

considera como “doentes” aqueles com cintura ≥ 90 ou 80 cm para asiáticos do sexo 

masculino e feminino, respectivamente (IDF, 2005). 

Utilizou-se aparelho automático (modelo HEM712C do fabricante Omron) na 

aferição da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Após repouso por 10 

minutos, obtiveram-se três medidas de PAS e PAD, sendo o valor final aquele 

representado pela média aritmética das duas últimas. Classificaram-se como 

hipertensos os indivíduos com valor de PAS  140 mmHg ou PAD  90 mmHg ou em 

uso regular de medicação anti-hipertensiva (JNC-7, 2003; V Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, 2006).  

Amostras de sangue foram obtidas após jejum e após 2h de sobrecarga oral 

com 75 gramas de glicose. A classificação dos indivíduos quanto ao grau de intolerância 

à glicose foi feita com base na recomendação da WHO: normal - glicemia de jejum < 

110mg/dL e glicemia de 2 h <140 mg/dL, glicemia de jejum alterada (GJA)- glicemia de 

jejum ≥ 110 e < 126mg/dL e glicemia de 2 h < 140 mg/dL, tolerância à glicose 

diminuída (TGD) glicemia de jejum < 126mg/dL e glicemia de 2h ≥ 140 e < 200mg/dL e 

diabetes – glicemia de jejum > 126mg/dL ou glicemia de 2h >200mg/dL (Alberti e col., 

1999). 

Os lípides séricos foram dosados por meio de métodos enzimáticos. A 

dislipidemia foi definida pela presença de valores de colesterol total >200 mg/dL ou de 

triglicérides >150 mg/dL ou de HDL< 40mg/dl no sexo masculino e < 50mg/dl no sexo 

feminino ou de LDL >130 mg/dL (NCEP, 2001). 
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5.3.1 Condição bucal 

 

 Os pacientes foram informados sobre os exames da condição bucal (Anexo 4.1) e, 

após consentimento (Anexo 4.2), profissionais treinados realizaram os exames 

odontológicos em local apropriado, com iluminação indireta, em macas, com o sujeito 

deitado e a cabeça apoiada (Anexo 5). Na avaliação das condições de saúde bucal 

empregou-se o índice periodontal comunitário (CPI) (WHO, 1997). Para tal, a 

cavidade bucal foi dividida em seis sextantes, para que os dentes índices fossem 

examinados (dentes 17, 16, 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 e 47, Figura 5).  

 

Figura 5: Divisão da cavidade bucal em sextantes e ênfase dos dentes-

índices para o exame CPI. 

 

Fonte: Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: manual do 

examinador /Secretaria Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técnica de Saúde 

Bucal. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

 

 No exame do CPI, cada dente índice foi avaliado com a sonda periodontal CPI 

(Figura 6) em pelo menos seis diferentes regiões e a pior situação encontrada foi 

considerada como representativa de cada sextante (higidez, sangramento provocado à 

sondagem, presença de cálculo, bolsas de 4-5 mm, bolsas periodontais de seis mm ou 
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mais ou edentulismo no sextante) (Figura 7a e 7b). Para os sextantes onde não havia 

dente índice, todos os outros dentes do sextante (exceto a face distal do terceiro 

molar) foram examinados. O sextante foi excluído (não examinado) quando havia 

apenas um dente presente ou, quando os dentes tinham ou indicação de extração 

(lesão de furca ou mobilidade) ou presença de implante dentário. Os indivíduos com 

seis sextantes excluídos foram considerados como tendo edentulismo total. 

 

Figura 6: Sonda periodontal indicada pela OMS para o exame CPI, com 

marcações e distâncias, em milímetros, à ponta da sonda. 

 

Fonte: Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: manual do 

examinador /Secretaria Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técnica de Saúde 

Bucal. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
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Figura 7a: Codificação do Índice Periodontal Comunitário (CPI), ilustrando 

a posição da sonda para o exame. 

 

Fonte: World Health Organization. Community Periodontal index (CPI). Oral health Surveys-Basic 

methods, Geneva, 1997, p. 36-39. 

 

Figura 7b: Referência para os códigos empregados no exame CPI. 

0  Condição periodontal  

1  Sangramento espontâneo ou à sondagem  

2  Cálculo detectado à sondagem, porém toda a banda preta da sonda está visível  

3  Bolsa de 4-5 mm (área escura da sonda parcialmente visível)  

4  Bolsa de 6mm ou mais (área escura da sonda totalmente dentro do sulco 

gengival)  

X  Sextante excluído (menos de dois dentes visíveis)  

9  Não Anotado  

Fonte: World Health Organization. Community Periodontal index (CPI). Oral health Surveys-Basic 

methods, Geneva, 1997, p. 36-39 (Adaptado). 
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 Como previamente descrito por Borges e colaboradores (2007), 212 pessoas 

foram consideradas sadias, 515 com gengivites, 104 com periodontites e 484 com 

edentulismo total. 

 

5.3.2 Consumo alimentar 

 

 O consumo alimentar foi medido utilizando-se questionário de freqüência de 

consumo de alimentos (QFCA) desenvolvido e validado em amostra da população 

também de origem japonesa (Cardoso et al., 2001; 2002). Os entrevistados foram 

questionados sobre o consumo alimentar habitual e a freqüência de consumo dos 

alimentos no ano anterior. O QFCA compreendeu 122 itens (Anexo 9). Perguntas 

relacionadas ao uso de temperos, freqüência do consumo de gorduras visíveis e tipo 

de gordura utilizada no preparo dos alimentos também foram incluídas. Dispõe-se de 

informações dietéticas (consumo habitual e freqüência de ingestão de alimentos no ano 

anterior) para 1283 sujeitos (94,6% do total de nipo-brasileiros participantes do 

estudo). O programa “Dietsys” 4.01 (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA) 

para o cálculo dos nutrientes da dieta.  

 Com o objetivo de estudar a relação entre a saúde periodontal e variáveis 

dietéticas, utilizaram-se os escores atribuídos por Gimeno e colaboradores (2009) aos 

dois principais padrões de consumo de alimentos encontrados entre esses nipo-

brasileiros. Por meio de análise fatorial que incluiu 17 grupos de alimentos (1- leite e 

derivados (integral ou desnatado, queijo e iogurte), 2- carnes vermelhas (bovina ou 

suína), 3- miúdos e vísceras (coração, fígado ou moela), 4- embutidos (lingüiça, salsicha, 

presuntos ou mortadela), 5- aves (aves em geral, frango ou peru), 6- peixes (peixes em 
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geral, sahimi (peixe cru), chikuwa (embutido à base de peixe) ou camarão), 7- ovos, 8- 

hortaliças (verduras e legumes em geral), 9- frutas, salada de frutas e sucos de frutas 

naturais, 10- soja e derivados (soja em grão, queijo de soja (tofu), leite de soja (tonyu)), 

11- miso (pasta de preparação típica à base de soja fermentada), 12- pães (pães em 

geral ou biscoitos), 13- doces e açucarados (açúcar, doces em pasta ou em calda, 

geléia, sorvetes, bolos, tortas doces, balas, chocolates e outras preparações com 

adição de açúcar), 14- refrigerantes (refrigerantes em geral, incluindo produtos 

diet/light), 15- cerveja (com álcool), 16- vinho (tinto ou branco) e, 17- sake (aguardente 

de arroz típica japonesa)), esses autores identificaram um padrão tipicamente japonês, 

caracterizado pelo consumo habitual de soja e derivados, miso, peixes e hortaliças 

(responsáveis pela maior carga no cálculo do escore e com loading factors > 0,48) e 

outro, denominado padrão ocidental, cujos principais alimentos foram os doces, 

refrigerantes, embutidos e carnes vermelhas (loading factors > 0,50). Ambos padrões 

apresentaram eigenvalues ≥ 2; o valor da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,63) e 

dos coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis dietéticas (r ≥ 0,20) 

indicaram boa adequação dos dados à análise fatorial. 

Os escores atribuídos a cada padrão alimentar representaram o quanto cada 

indivíduo se distanciava, em unidades de desvios padrão, da média de cada escore, ou 

seja, quanto maior o valor do escore, maior a “aderência” do sujeito àquele perfil. 

 

5.3.3 Status vital ao final do estudo (2007) 

 

Durante o período de 2005 a 2007 (terceira fase), as famílias foram indagadas a 

fim de se detectar os óbitos entre os indivíduos participantes da segunda fase do 

estudo (ano de 2000). Estas informações, somadas aos certificados de óbitos, foram 
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empregadas a fim de obter a data e as causa dos óbitos. Na classificação das causas das 

mortes utilizou-se a décima revisão da Classificação Internacional das Doenças (CID-

10) (WHO, 1994). 

 

5.4 Análise estatística 

 

5.4.1 Descrição dos padrões de consumo de alimentos 

 

De forma a descrever o consumo habitual de alimentos dos nipo-brasileiros, 

em 2000, obtiveram-se valores das medidas de tendencia central, de dispersão e de 

posição para os diferentes grupos de alimentos. Na comparação dos valores médios 

dos escores representativos dos padrões japonês e ocidental de sujeitos segundo sua 

condição periodontal utilizou-se tanto a análise de variância com um critério de 

classificação (Anova, com correção de Bonferroni, quando foi o caso: análise bruta) 

quanto o modelo de regressão linear múltiplo (variáveis de ajuste: sexo, idade, geração, 

escolaridade e condição de trabalho). 

A existência de associações entre a condição de saúde bucal (variável 

dependente) e os perfis de consumo alimentar (escores agrupados em terços) foi 

verificada por meio da obtenção das razões de prevalências (brutas e ajustadas) com a 

utilização do modelo de Poisson com variância robusta (Barros & Hirakata, 2003). 

Foram consideradas como variáveis de confusão o sexo, idade, geração, escolaridade e 

condição de trabalho. 
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5.4.2 Mortalidade por todas as causas 

 

As taxas brutas de mortalidade geral e por causas específicas foram estimadas 

por ponto e por intervalo de confiança (IC95%) de acordo com as categorias de 

doença periodontal (sadios, edêntulos, com gengivites e com periodontites). Os 

indivíduos sem informação acerca da causa de morte foram excluídos da análise (n=1). 

Para comparações internacionais, as taxas brutas de mortalidade foram calculadas e 

padronizadas, por meio do método direto, pela estrutura etária da população mundial, 

de acordo com o sexo (Rothman et al., 2008). 

A estatística qui-quadrado foi utilizada na análise de associação entre a condição 

periodontal e as variáveis de interesse (p<0,05). Empregou-se a técnica de Kaplan-

Meier para descrever as proporções acumuladas de sobreviventes entre sadios, 

doentes (gengivites ou periodontites) ou edêntulos, em sete anos de acompanhamento 

da coorte. 

Entre os nipo-brasileiros dentados, a comparação das taxas de mortalidade, em 

cada categoria da condição periodontal (sadios, com gengivites ou periodontites), 

segundo valores dos parâmetros no baseline (variáveis de controle: demográficas, 

antropométricas, dietéticas (escores dos padrões de consumo de alimentos agrupados 

em terços), de estilo de vida e metabólicas) foi feita por meio da obtenção das razões 

entre esses coeficientes (RCM), por ponto e por intervalo com 95% de confiança 

(IC95%). Em análise múltipla, empregou-se o modelo de Poisson a fim de comparar as 

RCM segundo a condição periodontal dos sujeitos em 2000 (variável independente de 

principal interesse: sadios versus gengivites ou periodontites) ajustadas às variáveis de 

controle que, na análise bruta, apresentaram valor de p < 0,20 (modelo inicial). Uma a 

uma foram retiradas do modelo aquelas variáveis cujos valores de p fossem > 0,05 
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(modelo final). Esses procedimentos foram repetidos para os nipo-brasileiros 

edêntulos (comparados aos hígidos) (Rothman et al., 2008). 

 Utilizou-se na análise dos dados o programa Stata, versão 10.0 (Stata 

Corporation, College Station, USA). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Aspectos demográficos, sociais e de saúde da coorte de nipo-brasileiros  

 Características demográficas, sociais e de saúde dos nipo-brasileiros no 

momento basal desta pesquisa (segunda fase do estudo realizado pelo JBDSG) são 

descritas na Tabelas 1. A maioria dos sujeitos tinha gengivites, eram do sexo 

masculino, adultos jovens, de segunda geração, com sobrepeso e sinais de intolerância 

à glicose. 

 Destaca-se, dentre outras características, que as proporções de edentulismo, 

com peso normal, e tolerância à glicose diminuída foram maiores no grupo das 

mulheres. De outro modo, no grupo de homens, havia mais indivíduos de primeira 

geração, com mais tempo de estudo e com diabetes mellitus. 

 

Tabela 1: Número e porcentagem de nipo-brasileiros segundo sexo, 

características demográficas, sociais e de saúde. Bauru, 2000.  

  Homens Mulheres   

Característica  n(%) n(%) Total p 

Condição 

Periodontal 

Saúde 80         (13,18) 132       (18, 64) 212 (16,12) 
0,000 

 Gengivites 276       (45, 47) 239       (33, 76) 515 (39,16)  

 Periodontites 69         (11, 37) 35         (4, 94) 104 (7,91)  

 Edentulismo 182       (29, 98) 302       (42, 66) 484 (36,81)  

      

Idade <60 anos 366       (59, 61)   422       (58, 94) 788 (59,25) 0,804 

 ≥60 anos 248       (40, 39) 294       (41, 06) 542 (40,75)  

      

Geração Primeira 135       (22, 02) 125       (17, 48) 260 (19.58) 0,038 

 Segunda 478       (77, 98) 590       (82, 52) 1068(80.42)  

      

Escolaridade <4 anos 165      (35.71) 175       (32.17) 340 (33.80) 0,236 

  4 anos 297       (64.29) 369       (67.83) 666 (66.20)  

      

Trabalho Sim 317       (52, 40) 371       (52, 25) 688(52,32) 0,959 

 Não 288       (47, 60) 339       (47, 75) 627(47.68)  



50 

 

 

Tabela 1, continuação      

Fumo Nunca 

consumiu 

412        (68.44) 485       (68.89) 897 (68.68) 
0,860 

 Consome/ 

consumiu 

190        (31.56) 219        (31.11) 409 (31.32) 
 

      

Etilismo Sim 233       (38, 58) 266       (37, 46) 499 (37.98) 0,679 

 Não 371       (61, 42) 444       (62, 54) 815 (62.02)  

      

IMC Normal 285       (46, 57) 397       (55, 52) 682 (51,39)  0,002 

 Baixo peso 15         (2, 45) 25         (3, 50) 40 (3,01)  

 Sobrepeso 250       (40, 85) 226       (31, 61) 476 (35,87)  

 Obesidade 62         (10, 13) 67         (9, 37) 129 (9,72)  

      

Hipertensão 

arterial 

Sim 280       (45, 83) 301       (42,22) 581 (43,88) 
0,187 

 Não 331       (54,17) 412       (57,78) 743 (56,12)  

      

Intolerância à 

glicose 

Normal 93         (15, 17) 188       (26, 33) 281 (21,18) 
0,000 

 GJA* 136       (22, 19) 120       (16,81) 256 (19,29)  

 TGD** 136       (22, 19) 174       (24,37) 310 (23,36)  

 DM*** 248       (40.46) 232       (32,49) 480 (36,17)  

      

Síndrome 

metabólica 

Sim 268       (43, 72) 340       (47, 49) 608 (45.75) 
0.169 

 Não 345       (56, 28) 376       (52, 51) 721 (54.25)  
 

*GJA=glicemia de jejum alterada; **TGD=tolerância à glicose diminuída;*** DM=diabetes mellitus do tipo 2 

 

6.2 Condição bucal1 e padrão de consumo de alimentos na população nipo-

brasileira 

 

Apresentam-se, na Tabela 2, os valores das medidas de tendência central, de 

dispersão e de posição para os diferentes grupos de alimentos consumidos 

habitualmente pelos nipo-brasileiros, em 2000. Observa-se que os itens mais 

consumidos eram, em média, os pães e outros cereais, frutas, carnes vermelhas, 

hortaliças e laticínios. 

                                                 
1 O termo condição bucal descrito neste texto refere-se, à presença de saúde periodontal, gengivites, 

periodontites ou edentulismo.  Em outras situações, é mencionado condição periodontal. Neste caso, os 

edêntulos foram excluídos da análise e faz-se alusão apenas a patologias periodontais ou (higidez). 
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A distribuição dos escores de ambos os padrões de consumo segundo condição 

bucal encontra-se nas Figuras 8 e 9. Na Tabela 3 pode-se verificar que o valor médio 

do escore referente ao perfil japonês foi estatisticamente maior entre os com 

edentulismo (maior adesão ao padrão) quando comparados aos com gengivites 

(p<0,05). Entre os sujeitos edêntulos, observou-se menor valor médio do escore 

referente ao padrão ocidental quando comparado aos encontrados nas demais 

categorias de saúde periodontal (p<0,05). Essas diferenças perderam a significância 

estatística ao ajustá-las para o sexo, idade, geração, escolaridade e atividade 

profissional. De forma semelhante, a condição bucal não se associou aos padrões de 

consumo identificados, quer em análise bruta, quer em análise múltipla (Tabela 4). 
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Tabela 2: Valores de medidas de tendência central, de posição e de 

dispersão de variáveis dietéticas (em gramas). Bauru, 2000. 

Grupos de alimentos  Média (dp) Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Lacticínios 177,60 (122,53) 169,5 75,4 234,1 

Carnes vermelhas 311,9 (296,00) 248,60 164,20 369,60 

Vísceras 1,73 (3,44) 0,20 0 2,00 

Embutidos 13,09 (14,73) 8,70 3,70 16,30 

Aves 7,93 (9,54) 6,00 3,00 12,90 

Peixes 19,76 (20,92) 13,40 6,70 25,50 

Ovos 11,45 (14,36) 8,60 4,00 17,10 

Hortaliças 194,25 (92,51) 182,90 130,50 237,10 

Frutas 391,04 (295,95) 331,50 194,10 506,5 

Soja e derivados 56,59 (99,56) 20,50 7,50 59,60 

Miso 50,02 (96,32) 13,30 3,30 57,10 

Pães e outros cereais 446,48 (187,33) 468,70 294,20 543,90 

Doces e açucarados 148,85 (193,04) 91,20 40,40 185,00 

Refrigerantes 97,36 (177,73) 28,60 0 114,30 

Cerveja 67,71 (199,10) 0 0 15,00 

Vinho 2,69 (14,76) 0 0 0 

Sake 2,40 (19,54) 0 0 0 

 

 



53 

 

 

Figura 8: Distribuição dos escores do padrão de consumo japonês segundo 

condição bucal. São Paulo, 2000. 
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Figura 9: Distribuição dos escores do padrão de consumo ocidental segundo 

condição bucal. São Paulo, 2000. 
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Tabela 3: Valores médios (desvios padrão) dos escores atribuídos aos 

padrões de consumo habitual de alimentos segundo condição bucal de nipo-

brasileiros. Bauru, 2000. 

Saúde bucal Padrão Japonês* Padrão Ocidental** 

Sadio (n=132) -0,06 (0,99) -0,01 (0,96) 

Gengivites (n=350) -0,20 (0,94) 0,22 (0,97) 

Periodontites (n=61) 0,05 (0,92) 0,36 (1,01) 

Edentulismo (n=315) 0,21 (1,04) -0,32 (0,96) 

Valor de p (Anova) <0,001 <0,001 

* edentulismo versus gengivites: p < 0,05 **edentulismo versus sadios: p=0,016; edentulismo versus 

gengivites: p<0,001; edentulismo versus periodontites: p<0,001 

 

 

Tabela 4: Razões de prevalências (RP), por ponto e por intervalo com 95% 

de confiança (IC95%), segundo a condição bucal dos nipo-brasileiros, 

variáveis dietéticas e sócio-demográficas. Bauru, 2000. 

 

 

 Gengivites versus Sadio  Periodontites versus Sadio  Edentulismo versus Sadio 

Variável RP (IC95%)  RP (IC95%)  RP (IC95%) 

Modelo múltiplo 1      

Padrão japonês de consumo de alimentos      

1º. terço 1  1  1 

2º. terço 0,96 (0,73-1,27)  1,24 (0,72-2,15)  0,91 (0,75-1,11) 

3º. terço 0,95 (0,70-1,29)  1,29 (0,72-2,29)  1,01 (0,84-1,22) 

Sexo (masculino versus feminino) 1,20 (0,94-1,52)  2,37 (1,48-3,81)  0,92 (0,79-1,08) 

Idade (anos) 0,99 (0,98-1,01)  1,00 (0,98-1,02)  1,03 (1,02-1,04) 

Geração (2ª. versus 1ª.) 0,98 (0,64-1,51)  0,67 (0,36-1,25)  1,13 (0,94-1,36) 

Anos de estudo 0,99 (0,97-1,03)  0,99 (0,93-1,06)  0,99 (0,97-1,01) 

Atividade profissional (não versus sim) 1,05 (0,82-1,35)  0,99 (0,62-1,63)  1,07 (0,91-1,24) 

      

Modelo múltiplo 2      

Padrão ocidental de consumo de alimentos      

1º. terço 1  1  1 

2º. terço 0,94 (0,69-1,29)  0,92 (0,49-1,73)  0,96 (0,81-1,14) 

3º. terço 0,93 (0,66-1,31)  1,15 (0,58-2,28)  0,99 (0,81-1,22) 

Sexo (masculino versus feminino) 1,22 (0,94-1,59)  2,23 (1,32-3,75)  0,92 (0,78-1,09) 

Idade (anos) 0,99 (0,98-1,01)  1,00 (0,98-1,03)  1,03 (1,02-1,04) 

Geração (2ª. versus 1ª.) 0,98 (0,64-1,51)  0,66 (0,35-1,23)  1,12 (0,93-1,35 

Anos de estudo 0,99 (0,97-1,03)  0,98 (0,92-1,05)  0,99 (0,97-1,01) 

Atividade profissional (não versus sim) 1,05 (0,81-1,35)  1,06 (0,65-1,73  1,08 (0,92-1,25) 
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6.3 Condição periodontal e mortalidade em nipo-brasileiros dentados 

 

 No ano de 2000, dos 1315 nipo-brasileiros submetidos ao exame odontológico 

(98,9% do total de participantes) 831 sujeitos (61,2%) eram dentados e puderam ser 

avaliados quanto a sua condição periodontal. Nessa ocasião, as prevalências de 

gengivites e periodontites foram de 62,0% (n=515) e 12,5% (n=104), respectivamente.  

Após sete anos de seguimento 33 óbitos foram registrados entre esses 

indivíduos, sendo vinte e um (63,4%) entre os com gengivites e três (9,1%) entre os 

com periodontites (Figura 10, p=0,830).  

 

Figura 10: Porcentagem de óbitos ocorridos no período entre 2000 e 2007 

entre nipo-brasileiros segundo condição periodontal em 2000. Bauru, 2007. 
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As principais causas de morte no período de estudo foram as doenças 

cardiovasculares e as neoplasias. Não se observou associação estatisticamente 

significante entre a causa da morte e a presença de doença periodontal (Figura 11, 

p=0,082). 
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Os coeficientes brutos de mortalidade por todas as causas foram 6,38, 5,87 e 

4,34 por 1000 pessoas-ano entre os sadios, com gengivites ou com periodontites, 

respectivamente. Na Figura 12 pode-se observar que a proporção acumulada de 

sobreviventes durante o período de estudo foi semelhante nas diferentes categorias da 

condição periodontal. 

 

Figura 11: Porcentagem de óbitos ocorridos no período entre 2000 e 2007 

entre nipo-brasileiros segundo causa e condição periodontal em 2000. 

Bauru, 2007.   
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* Doença gastrointestinal, pulmonar, diabetes, trauma ou doenças infecciosas. 

 

 

 Na Tabela 5 apresentam-se os coeficientes de mortalidade por todas as causas 

e as razões entre esses coeficientes segundo a presença de doença periodontal e 

variáveis demográficas, metabólicas, de estilo de vida e nutricionais de nipo-brasileiros. 

Observa-se que, entre aqueles classificados como sadios, a taxa de mortalidade para o 

sexo masculino foi cerca de seis vezes aquela registrada entre o feminino. Já entre os 



57 

 

 

com gengivites a mortalidade foi maior entre os sujeitos com idade ≥ 60 anos e entre 

os hipertensos, quando comparados aos sem essas condições. 

 

 

Figura 12: Proporção acumulada de sobreviventes segundo tempo de 

observação e condição periodontal em 2000. Bauru, 2007. 
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Expõem-se, na Tabela 6, os valores das razões entre os coeficientes de 

mortalidade, obtidas em análise bruta e múltipla (modelo de Poisson), para a presença 

de doença periodontal (sim (gengivites ou periodontites) versus não), variáveis 

demográficas, metabólicas, de estilo de vida e antropométricas de nipo-brasileiros. A 

idade (≥ 60 anos), o sexo (masculino) e a presença de hipertensão arterial em 2000 

foram fatores de risco independentes para a mortalidade (por todas as causas) 

observada durante o período de estudo. A presença de doença periodontal não se 

associou ao desfecho de interesse (morte).  
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Tabela 5: Número de indivíduos, coeficientes de mortalidade (CM, 1000 pessoas-ano) e razões entre esses coeficientes 

(RCM), por ponto e por intervalo de confiança (95% IC), segundo a presença de doença periodontal e variáveis demográficas, 

de estilo de vida e antropométricas de nipo-brasileiros. Bauru, 2007. 

  Doença Periodontal 

  Sadio  Gengivites  Periodontites 

Variável  Vivo Morto CM RCM 95% CI  Vivo Morto CM RCM 95% CI  Vivo Morto CM RCM 95% CI 

Sexo Masculinoa 73 7 13,46 5,99 1,14-59,13  263 13 7,14 1,62 0,60-4,79  67 2 4,40 1,04 0,05-61,39 

 Femininob 130 2 2,25 1   231 8 4,41 1   34 1 4,23 1  

Geração Primeira 26 3 16,03 3,27 0,53-15,31  48 5 11,66 2,23 0,54-6,90  17 - - - - 

 Segunda 177 6 4,90 1   445 16 5,24 1   84 3 5,23 -  

Idade ≥ 60 anos 56 5 12,34 3,10 0,68-15,63  102 11 14,99 4,44 1,67-12,12  27 2 10,45 5,21 0,27-307,60 

 < 60 anos 147 4 3,98 1   391 10 3,38 1   74 1 2,00 1  

Anos de estudo no Brasil ≤ 3 anos 60 3 7,25 2,47 0,28-29,62  125 8 9,07 1,69 0,57-4,95  49 1 2,95 2,70 0,03-211,64 

 > 3 anos 99 2 2,93 1   244 9 5,35 1   18 1 7,97 1  

Atividade profissional Sim 115 4 5,04 1   253 10 5,68 1   45 2 6,38 1  

 Não 88 5 8,10 1,61 0,35-8,10  238 10 5,54 0,96 0,35-2,67  51 1 2,88 0,45 0,01-8,65 

Obesidade central Sim 75 1 1,96 0,22 0,01-1,64  226 9 5,17 0,80 0,28-2,12  43 3 10,13 - - 

 Não 128 8 8,89 1   266 12 6,50 1   58 - - -  

Índice de massa corporal < 25 kg/m2 112 7 8,9 1   253 9 5,2 1   54 1 2,7 1  

 25,0 a 29,9 kg/m2 79 1 1,9 0,21 0,03-1,73  189 9 6,9 1,32 0,53-3,33  36 1 4,2 1,49 0,09-23,77 

 ≥ 30 kg/m2 12 1 11,7 1,31 0,16-10,63  50 3 5,9 1,65 0,45-6,09  11 1 12,4 4,58 0,29-73,27 

Tabagismo Sim† 51 3 8,39 1,45 0,24-6,81  164 5 4,45 0,71 0,20-2,09  27 1 5,48 1,29 0,02-24,79 

 Não 150 6 5,77 1   323 15 6,28 1   68 2 4,24 1  
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Tabela 5, continuação 

  Doença Periodontal 

  Sadio  Gengivites  Periodontites 

Variável  Vivo Morto CM RCM 95% CI  Vivo Morto CM RCM 95% CI  Vivo Morto CM RCM 95% CI 

Hábito de beber Sim 77 5 9,22 1,99 0,43-10,01  191 5 3,85 0,57 0,16-1,68  30 1 4,94 1,13 0,02-21,77 

 Não 125 4 4,64 1   300 15 6,72 1   66 2 4,36 1  

Hipertensão arterial Sim 73 5 973 2,18 0,47-11,0  316 7 10,6 3,27 1,21-9,69  38 3 11,4 - - 

 Não 130 4 4,46 1   177 14 3,23 1   61 - - - - 

Tolerância à glicose Normal 56 3 7,76 1   120 3  1   28 -  - - 

 GJA 47 2 6,00 0,80 0,13-4,80  104 3  1,88 0,45-7,87  12 -  - - 

 TGD 44 - - -   116 4  1,37 0,31-6,11  22 1  - - 

 Diabetes 56 4 10,2 1,31 0,29-5,86  153 9  2,28 0,62-8,41  39 2  - - 

Dislipidemia Sim 176 6 4,9 0,31 0,07-1,92  423 18 5,85 0,96 0,28-5,13  86 3 5,13 - - 

 Não 27 3 15,8 1   70 3 6,08 1   15 - - - - 

Escore do padrão japonês 1º. terço 42 3 10,2 1   132 4 4,4 1   19 1 7,7 1  

 2º. terço 46 - - - -  117 3 3,7 0,85 0,19-3,80  22 1 6,7 0,87 0,05-13,90 

 3º. terço 39 2 7,4 0,73 0,12-4,38  89 5 6,5 1,81 0,49-6,73  17 1 8,3 1,11 0,07-17,76 

Escore do padrão ocidental 1º. terço 37 2 7,6 1   88 4 6,5 1   13 1 10,8 1  

 2º. terço 46 1 3,2 0,41 0,04-4,58  109 5 6,6 1,01 0,27-3,76  16 2 17,9 1,55 0,14-17,15 

 3º. terço 44 2 6,6 0,85 0,12-6,02  141 3 2,1 0,48 0,11-2,14  29 - - - - 

a Coeficientes padronizados: 2,7, 6,4 e 3,7 por 1000 pessoas-ano  para os sadios, com gengivites e periodontites, respectivamente    b Coeficientes padronizados: 11,04, 9,62 e 4,2 por 1000 

pessoas-ano para os sadios, com gengivites e periodontites, respectivamente.  
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Tabela 6: Razões entre os coeficientes de mortalidade (RCM), por ponto e por intervalo com 95% de confiança (95%IC), 

obtidas em análise bruta e múltipla (modelo de Poisson) para a presença de doença periodontal, variáveis demográficas, de 

estilo de vida e antropométricas de nipo-brasileiros. Bauru, 2007. 

  Análise bruta  Modelo inicial  Modelo final 

Variável  RCM 95%CI p  RCM 95%CI  RCM 95%CI 

Doença periodontal Sim† 0,91 0,42-1,96 0,817  1,13 0,41-3,10  1,14 0,42-3,14 

 Não 1    1   1  

Sexo Masculino 1,91 0,93-3,94 0,080  3,05 1,11-8,37  2,98 1,09-8,19 

 Feminino 1    1   1  

Geração Primeira 2,36 1,07-5,24 0,034  0,75 0,26-2,13    

 Segunda 1    1     

Idade ≥ 60 anos 3,71 1,87-7,35 <0,001  4,71 1,96-11,29  4,34 1,89-9,98 

 < 60 anos 1    1   1  

Anos de estudo no Brasil ≤ 3 anos 1,88 0,84-4,18 0,122  1,90 0,85-4,25  1,87 0,84-4,17 

 > 3 anos 1    1   1  

Atividade profissional Sim 1         

 Não 1,09 0,55-2,18 0,804       

Obesidade central Sim 0,86 0,43-1,73 0,671       

 Não 1         

Índice de massa corporal < 25 kg/m2 1         

 25,0 a 29,9 kg/m2 0,90 0,42-1,91 0,776       

 ≥ 30 kg/m2 1,64 0,61-4,46 0,328       

Tabagismo Sim‡ 0,88 0,41-1,90 0,743       

 Não 1         
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Tabela 6, continuação 

  Análise bruta  Modelo inicial  Modelo final 

Variável  RCM 95%CI p  RCM 95%CI  RCM 95%CI 

Hábito de beber Sim 0,87 0,42-1,80 0,704       

 Não 1         

Hipertensão arterial Sim 3,34 1,62-6,89 0,001  3,29 1,36-8,00  3,26 1,34-7,90 

 Não 1    1   1  

Tolerância à glicose Normal 1         

 Alterada* 1,52 0,63-3,69 0,350       

Dislipidemia** Sim 0,75 0,31-1,81 0,516       

 Não 1         

Escore do padrão japonês 1º. terço 1         

 2º. terço 0,53 0,16-1,77 0,302       

 3º. terço 1,31 0,49-3,50 0,585       

Escore do padrão ocidental 1º. terço 1         

 2º. terço 0,93 0,34-2,55 0,882       

 3º. terço 0,47 0,15-1,49 0,201       

† gengivites ou periodontites  *GJA (glicemia de jejum alterada) ou TGD (tolerância à glicose diminuída) ou DM(diabetes mellitus do tipo 2)   **Colesterol total >200 mg/dL 

ou triglicérides >150 mg/dL ou HDL <40 mg/dL , para homens, e <50 mg/dL ,em mulheres, ou  LDL >130 mg/dL (NCEP, 2001).  
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6.4 Mortalidade em nipo-brasileiros com edentulismo total e dentados com 

saúde periodontal 

 

 No ano de 2000, dos 1315 nipo-brasileiros submetidos ao exame odontológico 

(98,9% do total de participantes) 484 indivíduos (36,8%) eram edêntulos e 212 (16,1%) 

eram dentados e hígidos quanto à saúde bucal. Após sete anos de seguimento 76 

óbitos foram registrados entre esses indivíduos, sendo 67 (88,2%) entre os 

desdentados (Figura 13, p<0,001). 

 

Figura 13: Porcentagem de óbitos entre nipo-brasileiros segundo a 

condição bucal (edentulismo e higidez periodontal) em 2000. Bauru, 2007. 
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 As principais causas de morte de nipo-brasileiros no período de estudo foram 

as doenças cardiovasculares e as neoplasias (58,3%). Não se observou associação 

estatisticamente significante entre a causa da morte e a condição bucal (Figura 14, 

p=0,269). 
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Os coeficientes brutos de mortalidade por todas as causas foram 6,38 e 21,71 

por 1000 pessoas-ano entre os sadios e edêntulos, respectivamente. Na Figura 15 

pode-se observar que a proporção acumulada de sobreviventes durante o período de 

estudo foi estatisticamente menor entre os edêntulos (p < 0,001). 

 

Figura 14: Porcentagem de óbitos entre nipo-brasileiros segundo causa da 

morte e condição bucal em 2000. Bauru, 2007. 

 
*Causas externas, diabetes, doença gastrointestinal, doença pulmonar, doença infecciosa, septicemia ou 

não especificada 

 

 Na Tabela 7 apresentam-se os coeficientes de mortalidade por todas as causas 

e as razões entre esses coeficientes segundo a presença de edentulismo, e variáveis 

demográficas, metabólicas, de estilo de vida e nutricionais de nipo-brasileiros. Observa-

se que entre aqueles classificados como sadios a taxa de mortalidade para o sexo 

masculino foi cerca de seis vezes aquela registrada entre o feminino. Já entre os com 

edentulismo a mortalidade foi maior entre os sujeitos do sexo masculino, de primeira 
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geração, com idade ≥ 60 anos e entre os hipertensos, quando comparados aos sem 

essas condições. 

 

Figura 15: Proporção acumulada (por ponto e por intervalo com 95% de 

confiança) de sobreviventes segundo a condição bucal em 2000. Bauru, 

2007. 

1

.9
5

.9
.8

5
.8

. 8 . 9 1 . 8 . 9 1

Sadio Edêntulo

P
ro

p
o
rç

ã
o
 a

c
u
m

u
la

d
a

Tempo (anos)
Condição periodontal

 
 

 Na Tabela 8 apresentam-se os valores das razões entre os coeficientes de 

mortalidade, obtidas em análise bruta e múltipla (modelo de Poisson), para a condição 

de saúde bucal, variáveis demográficas, metabólicas, de estilo de vida e nutricionais de 

nipo-brasileiros. Independentemente do sexo, geração e presença de hipertensão, 

entre os edêntulos, a taxa de mortalidade por todas as causas foi aproximadamente 

duas vezes e meia aquela encontrada entre os sadios.  
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Tabela 7: Número de indivíduos, coeficientes de mortalidade (CM, 1000 pessoas-

ano) e razões entre esses coeficientes (RCM), por ponto e por intervalo de 

confiança (95% IC), segundo a condição de saúde bucal e variáveis demográficas, 

de estilo de vida e antropométricas de nipo-brasileiros. Bauru, 2007. 

  Condição bucal 

  Sadios  Edêntulos 

Variável  Vivo Morto CM RCM 95% CI  Vivo Morto CM RCM 95% CI 

Sexo Masculinoa 73 7 13,46 5,99 1,14-59,13  146 36 32,53 2,10 1,26-3,53 

 Femininob 130 2 2,25 1   271 31 15,51 1  

Geração Primeira 26 3 16,03 3,27 0,53-15,31  122 36 37,44 2,54 1,52-4,25 

 Segunda 177 6 4,90 1   294 31 14,76 1  

Idade ≥ 60 anos 56 5 12,34 3,10 0,68-15,63  301 57 25,16 2,04 1,03-4,47 

 < 60 anos 147 4 3,98 1   115 10 12,36 1  

Anos de estudo no 
Brasil 

≤ 3 anos 60 3 7,25 2,47 0,28-29,62  108 13 16,82 0,69 0,34-1,31 

 > 3 anos 99 2 2,93 1   215 40 24,48 1  

Atividade profissional Sim 115 4 5,04 1   200 26 18,21 0,74 0,43-1,24 

 Não 88 5 8,10 1,61 0,35-8,10  212 40 24,68 1  

Obesidade central Sim 75 1 1,96 0,22 0,01-1,64  212 31 19,51 0,81 0,48-1,35 

 Não 128 8 8,89 1   204 36 24,05 1  

Índice de massa 
corporal 

< 25 kg/m2 112 7 8,9 1   234 42 24,43 1  

 25,0 a 29,9 kg/m2 79 1 1,9 0,21 0,03-1,73  139 19 17,83 0,79 0,46-1,36 

 ≥ 30 kg/m2 12 1 11,7 1,31 0,16-10,63  43 6 19,58 0,80 0,34-1,89 

Tabagismo Sim† 51 3 8,39 1,45 0,24-6,81  138 18 17,13 0,71 0,39-1,26 

 Não 150 6 5,77 1   272 48 23,99 1  

Hábito de beber Sim 77 5 9,22 1,99 0,43-10,01  162 24 19,58 0,85 0,49-1,45 

 Não 125 4 4,64 1   250 42 22,91 1  

Hipertensão arterial Sim 73 5 973 2,18 0,47-11,0  217 48 28,95 2,15 1,23-3,86 

 Não 130 4 4,46 1   198 19 13,53 1  

Tolerância à glicose Normal 56 3 7,76 1   63 7 15,16 1  

 GJA 47 2 6,00 0,80 0,13-4,80  71 9 17,67 1,13 0,42-3,02 

 TGD 44 - - -   106 13 17,27 1,09 0,44-2,74 

 Diabetes 56 4 10,2 1,31 0,29-5,86  176 38 28,22 1,78 0,79-3,98 

Dislipidemia Sim 176 6 4,9 0,31 0,07-1,92  369 56 20,50 0,66 0,34-1,39 

 Não 27 3 15,8 1   47 11 31,19 1  

Escore padrão 
japonês 

1º. terço       74 11 20,2 1  

 2º. terço       74 14 25,2 1,23 0,56-2,71 

 3º. terço       124 18 18,9 0,98 0,46-2,07 

Escore padrão 
ocidental 

1º. terço       127 18 18,6 1  

 2º. terço       87 12 18,9 0,98 0,47 

 3º. terço       58 13 28,8 1,47 0,72-3,01 

a Coeficientes padronizados: 12,01 e 27,02 por 1000 pessoas-ano  para os sadios e edêntulos, respectivamente    b Coeficientes padronizados: 

2,18 e 10,00 por 1000 pessoas-ano para os sadiose edêntulos, respectivamente.  
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Tabela 8: Razões entre os coeficientes de mortalidade (RCM), por ponto e por intervalo com 95% de confiança (95%IC), 

obtidas em análise bruta e múltipla (modelo de Poisson) para a condição de saúde bucal, variáveis demográficas, de estilo de 

vida e antropométricas de nipo-brasileiros. Bauru, 2007. 
  Análise bruta  Modelo inicial  Modelo final 

Variável  RCM 95%CI p  RCM 95%CI  RCM 95%CI 

Condição bucal Edêntulo 3,26 1,63-6,54 0,001  2,10 1,01-4,41  2,46 1,21-4,99 

 Sadio 1    1   1  

Sexo Masculino 2,16 1,37-3,40 0,001  2,02 1,26-3,22  2,12 1,35-3,34 

 Feminino 1    1   1  

Geração Primeira 2,86 1,83-4,90 <0,001  1,92 1,16-3,16  2,23 1,41-3,52 

 Segunda 1    1   1  

Idade ≥ 60 anos 2,92 1,63-5,21 <0,001  1,39 0,72-2,68    

 < 60 anos 1    1     

Anos de estudo no Brasil ≤ 3 anos 0,74 0,41-1,31 0,299       

 > 3 anos 1         

Atividade profissional Sim 0,82 0,52-1,30 0,396       

 Não 1         

Obesidade central Sim 0,87 0,54-1,35 0,507       

 Não 1         

Índice de massa corporal < 25 kg/m2 1    1     

 25,0 a 29,9 kg/m2 0,68 0,40-1,14 0,142  0,74 0,43-1,29    

 ≥ 30 kg/m2 0,91 0,41-2,01 0,816  0,89 0,38-2,05    

Tabagismo Sim‡ 0,88 0,53-1,43 0,824       

 Não 1         



67 

 

 

 

Tabela 8, continuação 

  Análise bruta  Modelo inicial  Modelo final 

Variável  RCM 95%CI p  RCM 95%CI  RCM 95%CI 

Hábito de beber Sim 0,99 0,62-1,58 0,967       

 Não 1         

Hipertensão arterial Sim 2,36 1,45-3,85 0,001  1,95 1,16-3,28  2,01 1,23-3,29 

 Não 1    1   1  

Tolerância à glicose Normal 1    1     

 GJA * 1,10 0,48-2,59 0,827  0,92 0,38-2,23    

 TGD * * 1,03 0,45-2,35 0,946  0,87 0,37-2,04    

 DM * * * 1,98 0,99-3,94 0,053  1,31 0,62-2,74    

Dislipidemia Sim† 0,64 0,36-1,15 0,134  0,60 0,33-1,09    

 Não 1    1     

Escore do padrão japonês 1º. terço 1         

 2º. terço 0,97 0,46-2,03 0,936       

 3º. terço 1,01 0,51-2,01 0,966       

Escore do padrão ocidental 1º. terço 1         

 2º. terço 0,82 0,41-1,65 0,576       

 3º. terço 0,18 1,60-2,30 0,629       

 *GJA (glicemia de jejum alterada) * *TGD (tolerância à glicose diminuída) * * * DM(diabetes mellitus do tipo 2)   †Colesterol total >200 mg/dL ou triglicérides >150 mg/dL 

ou HDL <40 mg/dL , para homens, e <50 mg/dL ,em mulheres, ou  LDL >130 mg/dL (NCEP, 2001).  
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7. DISCUSSÃO 

 

Os principais resultados do presente estudo foram: a) a ausência de relação 

estatisticamente significante entre a condição bucal e os padrões de consumo habitual 

de alimentos, b) a presença de doença periodontal (gengivites ou periodontites) não se 

associou a mortalidade por todas as causas, c) a idade (≥ 60 anos), o sexo (masculino) 

e a presença de hipertensão arterial em 2000 foram fatores de risco independentes 

para a mortalidade observada durante o período de investigação entre os nipo-

brasileiros dentados e, d) o edentulismo, em 2000, foi fator de risco para a 

mortalidade observada entre esses nipo-brasileiros, independentemente do sexo, 

geração e presença de hipertensão na linha de base do estudo. 

Na literatura, são escassas as pesquisas que exploram as relações entre a 

condição bucal e os padrões de consumo de alimentos de grupos populacionais. Em 

sua maioria, os estudos publicados focalizam o papel de alguns nutrientes, isoladamente 

(Ansai et al., 2007; Hamazaki et al., 2006; Merchant et al., 2006; Seto et al., 2007; Yau-

Hua et al., 2007), o que não permite comparar, diretamente, os resultados obtidos 

nesta investigação com os de outros pesquisadores. 

As análises padrões de consumo de alimentos surgiram como uma opção 

metodológica na investigação das relações entre variáveis dietéticas e o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas. Hu (2002) comenta que a principal vantagem 

desse procedimento em relação ao tradicional é que, ao permitir focalizar a dieta 

habitual como um todo, ter-se-ia maior capacidade de predizer o risco de doença do 

que teriam as análises dos alimentos ou nutrientes, isoladamente. Além disso, tal 

estratégia, quando comparada à análise baseada em diversos nutrientes ou alimentos, 

contribui para diminuir a chance de se encontrar associações espúrias entre as 
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variáveis de exposição (dietéticas) e o desfecho (doença crônica), incorpora tanto as 

complexas interações observadas entre os nutrientes quanto as suas correlações e, de 

forma indireta, possibilita minimizar o efeito de confusão exercido por alguns fatores 

relacionados ao estilo de vida. 

Contrariando as expectativas, no presente estudo, tanto a presença de doença 

periodontal quanto a de edentulismo não se associaram aos padrões de consumo de 

alimentos identificados entre os nipo-brasileiros. Na primeira situação, é possível supor 

que o número reduzido de sujeitos com periodontites (n=61) não permitiu identificar 

essa relação caso, de fato, ela exista. Por outro lado, ao analisar os padrões 

alimentares não é possível saber qual a era consistencia dos alimentos ingeridos, o que 

poderia, pelo menos, em parte explicar a ausência de associações destes com o 

edentulismo. 

A mobilidade dental em pacientes com doença periodontal avançada ou a má 

adaptação de próteses em edêntulos parciais e totais pode trazer dor, desconforto, 

úlceras de tecidos moles, e outros, que resultam em dificuldade de mastigação e 

aumentam a chance de má-nutrição.  

Dado que a mastigação pode, então, estar comprometida em sujeitos com 

ausência de dentes e sem reabilitação adequada, ou em dentes com mobilidade, 

diversos autores consideram que a dieta habitual pode ser um importante fator de 

risco para a mortalidade: quer por suas conseqüências sobre o estado nutricional dos 

indivíduos, quer pela possível ingestão insuficiente de micronutrientes antioxidantes ou 

importantes no controle e reparo de sítios com doença periodontal, na remodelação 

óssea e cicatrização de lesões de tecidos moles da boca, ou ainda, que alterem as 

propriedades físico-químicas da saliva e a flora bacteriana oral (American Dietetic 

Association, 2007; Ansai et al., 2007; Padilha et al., 2008; Jpesen & Kuchel; 2006; 
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Rahman, 2006; Suzuki et al., 2006; De Marchi et al., 2008). Essas hipóteses, mesmo que 

biologicamente plausíveis, precisam ser mais estudadas, uma vez que os resultados das 

pesquisas publicadas são controversos. Alguns autores como, por exemplo, Shinkai e 

colaboradores (2001) também relatam a ausência de associação entre a qualidade da 

dieta e a saúde bucal debilitada, assim como encontrado entre os nipo-brasileiros. 

Diferentemente do que se observou neste estudo, resultados de pesquisas 

como a de Saremi e colaboradores (2005) revelaram que mesmo entre comunidades 

com alto risco para a síndrome metabólica, tais como a dos nipo-brasileiros, a 

presença prévia de doenças periodontais é capaz de predizer a mortalidade, 

particularmente àquela decorrente de doenças isquêmicas do coração e nefropatia 

diabética (11 anos de seguimento, em média). Essa aparente discordância pode ter 

ocorrido tanto devido ao menor duração desta investigação quando comparada a de 

outros pesquisadores (So¨der et al., 2007; Hujoel et al., 2003; Hamalainen et al., 2003; 

Jasson et al., 2001; Garcia et al., 1999; Morrison et al., 1998), quanto pela baixa 

prevalência de periodontites detectada na linha de base (12%), o que motivou, neste 

estudo, a análise conjunta dos dados de sujeitos com gengivites ou periodontites 

(modelo de Poisson). 

No ciclo vital humano, espera-se que os óbitos aconteçam entre indivíduos 

mais velhos. Nesta pesquisa, independente da presença ou não de sinais de doença 

periodontal, a freqüência de óbitos entre os indivíduos com idade acima de 60 anos foi 

mais elevada quando comparada aos mais jovens, especialmente entre aqueles que 

apresentaram gengivites ou periodontites no início do estudo. 

Na literatura encontram-se referências de que o tabagismo e a intolerância à 

glicose, em indivíduos com a saúde periodontal comprometida, associam-se a 

mortalidade (Hujoel et al., 2003; Saremi et al., 2005). Porém, nesta pesquisa, em 
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nenhuma das categorias analisadas (gengivites, periodontites ou edentulismo) essas 

relações foram estatisticamente significantes.  

As principais causas de morte entre os nipo-brasileiros dentados foram as 

neoplasias e as doenças cardiovasculares, porém essas não se associaram a presença de 

doença periodontal (Figura 2, p=0,082), contrariando achados de outros pesquisadores 

(Taylor et al., 1996; Beck et al., 2001; Elter et al., 2003; Perssona et al., 2003; 

Desvarieux et al., 2004; Taylor et al., 2006).  

A proporção acumulada de sobreviventes durante o período de estudo foi 

semelhante nas diferentes categorias da condição periodontal. A idade (≥ 60 anos), o 

sexo (masculino) e a presença de hipertensão arterial em 2000 foram fatores 

preditores da mortalidade geral observada durante o período de seguimento. Esses 

achados estão em concordância com aqueles descritos por Gimeno e colaboradores 

(2005), em estudo com os nipo-brasileiros participantes da primeira fase do estudo do 

JBDSG. Além disso, pesquisadores do Ministério da Saúde do Brasil apontaram para 

uma tendência crescente para a mortalidade por doenças cerebrovasculares e para o 

total das doenças do aparelho circulatório, as quais estão diretamente ligadas à 

hipertensão arterial. Mesmo considerando que os dados oficiais sobre mortalidade 

devam ser analisados com cautela, uma vez que ainda há problemas, em muitas regiões 

brasileiras, tanto no registro quanto na definição da causa básica das mortes, a 

proporção de óbitos por doenças cardiovasculares, entre aqueles do sexo masculino, é 

acentuada e similar aos resultados deste estudo (RIPSA, 2008). 

Neste estudo, a freqüência de indivíduos com periodontites foi menor que as 

outras condições periodontais (saúde ou gengivites). É referido na literatura que, para 

qualquer população, a prevalência de periodontites em estágio avançado varia entre 5 a 

15% (Albandar, 2002). Entretanto, essas estimativas variam muito entre os estudos 
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devido ao emprego de várias definições de “caso de periodontites”. Os valores 

encontrados (12%) são próximos da prevalência de periodontites encontrada na 

população adulta brasileira – entre 9,9 e 6,3%, segundo a faixa etária analisada. 

Conforme descrito em estudo anterior (Borges et al., 2007), uma possível elucidação 

para os baixos valores de prevalência das periodontites na população brasileira adulta 

(de origem nipônica ou não) é a alta prevalência de edentulismo observada entre 

brasileiros adultos.  

Cerca de 40% dos nipo-brasileiros eram edêntulos, em 2000. Quando se 

diagnostica o edentulismo em estudos populacionais, é fato que se incorre em menos 

erros de medidas do que a avaliação das doenças periodontais. No entanto, 

estabelecer a origem deste edentulismo pode ser mais dificil, já que sua causa é 

variável entre as populações expostas aos diversos fatores de risco para a perda dental 

(traumas, cáries, doenças periodontais avançadas, cânceres, entre outros). De qualquer 

forma, como comentam Osterberg e colaboradores (2008), o edentulismo é um 

marcador de doença oral prévia. Neste estudo, a hipótese inicial de existência de 

associação entre a mortalidade e a elevada prevalência de edentulismo entre os nipo-

brasileiros se baseou no pressuposto da presença anterior de infecção bucal, 

provavelmente, as doenças periodontais. 

Abnet e colaboradores (2005), investigando fatores associados à mortalidade 

por todas as causas e por causas específicas entre chineses, verificaram que a perda 

dental se associou ao aumento da mortalidade geral, por acidente vascular encefálico, 

câncer do trato gastrintestinal superior e doenças cardíacas. No presente estudo, mais 

da metade dos óbitos foram por doenças cardiovasculares ou neoplasias, porém sem 

diferença estatisticamente significante entre sadios e edêntulos.  



73 

 

 

 

Em análise bruta, a mortalidade entre os nipo-brasileiros desdentados foi quase 

três vezes e meia aquela observada entre os sadios. Após ajuste para sexo, geração, 

hipertensão arterial e idade, essa relação permaneceu significante, porém com menor 

magnitude (RCM: 2,46; IC95%: 1,21-4,99). Estes resultados corroboram aqueles de 

outras pesquisas (De Estefano et al., 1993; Shimazaki et al., 2007).  

Padilha e colaboradores (2008) afirmam que a perda dental resulta 

principalmente de cáries e de doenças periodontais. Em pacientes com doenças 

periodontais, o edentulismo é conseqüência de uma exposição prolongada ao longo da 

vida à doença dos tecidos que suportam o dente e à ausência de intervenção a tempo. 

Tu e colaboradores (2005) discutem que o edentulismo é fator de proteção às 

doenças periodontais, pois estas só ocorrem na presença dental. Então, se as doenças 

periodontais contribuem na relação causal de distúrbios sistêmicos e, por 

conseqüência, nas taxas de mortalidade, a relação entre edentulismo e saúde geral 

poderia ser protetora. No entanto, esta relação não pode ser simplificada de modo a 

embaraçar a compreensão do pesquisador menos experiente. O edentulismo tem 

outras implicações sobre a saúde (por exemplo, sobre a nutrição adequada), que 

variam entre as comunidades conforme a possibilidade de reabilitação ou não dos 

indivíduos. 

A prevalência de edentulismo diminuiu ao longo das últimas décadas nas 

diferentes populações. Num estudo recentemente publicado sobre indivíduos suecos, 

o edentulismo decresceu, em 20 anos, de 51% para 16% dos examinados em duas 

coortes de nascimentos distintas, enquanto que o número de pessoas com 20 dentes 

ou mais aumentou de 14% para 38% (Osterberg et al., 2008).  

Contudo, na população brasileira, a porcentagem de sujeitos com ausência de 

dentes ainda se mantém elevada. No último levantamento epidemiológico nacional 
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realizado pelo Ministério da Saúde nos anos de 2002 e 2003 (Ministério da Saúde, 

2005), empregando-se o mesmo exame utilizado neste estudo (CPI), 11,35 e 60,8% 

dos brasileiros nas faixas etárias de 35-44 anos e 65-74 anos, respectivamente, 

apresentaram como pior condição encontrada o edentulismo. Entre os idosos (65 a 74 

anos) mais de 80% dos sextantes examinados foram excluídos, ou seja, não 

apresentavam nenhum dente presente ou apresentavam apenas um dente funcional. 

Barbato e colaboradores (2008) analisaram os resultados de outro exame realizado no 

mesmo levantamento epidemiológico nacional, em pessoas com idade entre 35 e 44 

anos. A partir dos códigos 4 e 5 do exame de dentes cariados, perdidos e restaurados 

(CPOD) constataram que 24%, 10% e 9% dos sujeitos tinham 4-8, 16-20 dentes 

perdidos e edentulismo total, respectivamente. 

Estudos recentes revelam uma associação entre o edentulismo e a mortalidade, 

mesmo depois de considerados fatores confundidores como o sexo, o tabagismo, e a 

idade (Soder et al., 2007; Hetman & Gamborg, 2008; Holm-Pedersen et al., 2008; 

Padilha et al., 2008). Tais achados, somados à prevalência elevada de edentulismo entre 

a população do Brasil, rememoram a necessidade de desfragmentar a saúde bucal da 

sistêmica no momento em que se estuda, previne e controla os fatores de risco para o 

adoecimento de órgãos distantes da boca. 

A literatura que trata do tema mortalidade em indivíduos com periodontites ou 

edentulismo é restrita e nota-se que a maior parte dos textos disponíveis são recentes. 

Em 19 estudos revistos, apenas 4 foram publicados antes do ano 2000. Supõe-se que o 

assunto seja pouco conhecido entre os profissionais envolvidos ou que a questão tenha 

despertando pouco interesse para a investigação. No entanto, a presença recente do 

assunto “mortalidade” na literatura odontológica aponta para um novo despertar da 

relação odontologia e saúde geral.  
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As patologias orais de diversas formas podem interferir na saúde como um 

todo e nos últimos anos pesquisadores voltaram-se às pesquisas que tentam explicar 

esta relação, inclusive sob recomendação de órgãos internacionais (Loe, 1993; Taylor 

et al., 1996; AAP, 1998; Nishimura & Murayama, 2001).  

Muitos pesquisadores que tentaram esclarecer a relação causal entre doenças 

orais e sistêmicas, realizaram pesquisas com delineamento transversal. Isso dificulta a 

inferência das doenças bucais como capazes de causar danos à distância da cavidade 

oral (Kingman & Albandar, 2002). Em especial porque a maioria das doenças sistêmicas 

relatadas pela literatura como sendo conseqüências das doenças bucais são 

multifatoriais e acometem indivíduos expostos a tantos outros fatores de risco, muitas 

vezes com força de morbidade maior. Além disso, o resultado das doenças orais sobre 

o sistêmico poderia demorar anos para se manifestar e não ser computada como 

conseqüência de uma doença bucal. Do mesmo modo, questões éticas impedem a 

realização de determinados ensaios clínicos aleatórios no intuito de acompanhar as 

conseqüências do tratamento das doenças bucais (ou sua ausência) sobre as doenças 

sistêmicas ou mortalidade (Tu et al., 2005). 

Na análise de resultados já descritos na literatura, dos estudos de mortalidade 

em pacientes com infecções bucais nota-se a diversidade de métodos de diagnóstico 

empregados (Quadro 1). A avaliação das doenças periodontais num consultório pode 

envolver exames radiológicos, imuno e microbiológicos. No entanto, para estudos 

populacionais, estes exames normalmente se tornam inviáveis pelo excesso de tempo 

e recursos consumidos. Logo, nas pesquisas epidemiológicas, se empregam recursos 

como os índices periodontais, que avaliam higiene oral, sinais clínicos conseqüentes das 

doenças (sangramento, bolsas periodontais, perda de inserção, edentulismo); ou ainda, 
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a contagem de dentes remanescentes ou ausentes. A validade destes índices pode ser 

questionada (Grytten et al., 1989; Armitage, 1996; Bassani et al., 2006) 

Por outro lado, não existe consenso sobre um critério único para o diagnóstico 

das doenças periodontais e do edentulismo. Nos estudos publicados observou-se que 

a doença periodontal foi medida por meio do índice de Russel (Jasson et al., 2001 e 

2002), índice gengival (Soder et al., 2007), índice de doença periodontal de Ramjford 

(Saremi et al., 2005, Padilha et al., 2008), profundidade de bolsa periodontal (Saremi et 

al., 2005; Morrison et al., 1999; Awano et al., 2008), perda óssea (Jasson et al., 2002; 

Osterberg et al., 2008, Garcia et al., 1999) ou a associação de vários critérios. 

 Com relação ao edentulismo, a maior parte dos autores contou o número de 

dentes remanescentes (Shimazaki et al, 2007; Hetman & Gamborg, 2008; Holm-

Petersen et al., 2008; Awano et al., 2008; Ansai et al., 2007). Outros contaram os 

dentes ausentes (Abnet et al., 2005; Hamalainen et al., 2003 ) e, outros, ainda, 

associaram ao uso de próteses (totais ou parciais) (Shimazaki et al, 2007). Com relação 

ao exame radiográfico, também não houve consenso: nem todos o realizaram e, entre 

os que fizeram, houve escolha pelo exame periapical (Garcia et al.1999; Jasson et al., 

2001; 2002) e panorâmico (Saremi et al., 2005) e, até a associação dos dois tipos de 

exame (Soikkonen et al., 2000). É certo que todos esses métodos são utilizados para o 

diagnóstico de doenças periodontais ou do edentulismo. Porém, a falta de consenso 

dificulta a comparação dos dados entre os autores. Além do que, os critérios de 

sensibilidade e especificidade entre os exames podem variar e, dependendo do exame 

realizado, pode-se superestimar ou subestimar a presença das doenças bucais (Bassani 

et al., 2006). 
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Outra questão discutida pela literatura é as diferentes classificações das 

doenças periodontais e suas revisões (Aguiar, 2009, Armitage, 1999), mas todas elas 

poderiam ser questionáveis na medida em que consideram o aspecto clínico e 

macroscópico da doença. Quando se emprega um índice, a classificação, mesmo que 

baseada em algum critério pré-definido fica por conta do pesquisador que julga, a 

partir do resultado apresentado pelo índice, se o paciente tem uma ou outra condição. 

Por fim, nos estudos de mortalidade, as explicações da plausibilidade biológica 

para a relação entre edentulismo e morte, passa pelas questões nutricionais. A 

condição nutricional adequada torna o indivíduo apto às defesas contra os 

periodontopatógenos e capaz de reparação, em caso de doença periodontal instalada. 

Contudo, não se pode descartar que o edentulismo represente uma proxy de 

condições precárias de assistência à saúde e nutrição.  

 Entre as limitações do presente estudo destacam-se: a) a baixa prevalência de 

nipo-brasileiros com periodontites no ano de 2000, b) o tempo de seguimento dos 

sujeitos pode ter sido insuficiente para detectar a existência de relações entre a 

doença periodontal e a mortalidade, c) a ausência de consenso na literatura sobre a 

utilização, em estudos epidemiológicos, do índice periodontal comunitário (CPI) na 

avaliação da condição bucal de indivíduos, d) o delineamento transversal do estudo 

sobre os aspectos nutricionais e a condição bucal dos nipo-brasileiros. 

Estudos epidemiológicos de saúde bucal com delineamento do tipo coorte são 

escassos no Brasil. Além disso, ressalta-se que esta coorte difere de outras por se 

tratar de população composta por nipo-brasileiros de primeira e segunda geração. 

Portanto, indivíduos geneticamente homogêneos, mas inseridos num contexto 

ambiental distinto de seu país de origem. Esta condição é relevante ao se estudar 
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doenças crônicas, como as descritas neste estudo, onde a influência do ambiente pode 

ser um fator determinante no adoecimento de sujeitos geneticamente predispostos.  
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8. CONCLUSÕES 

 

1. Os aspectos nutricionais não estiveram relacionados às condições periodontais 

examinadas nos nipo-brasileiros, mas, dada a vasta literatura sobre o tema, não 

rejeita-se a possibilidade de  que esta associação exista em outras comunidades. 

 

2. A pesquisa realizada evidenciou que entre nipo-brasileiros as periodontites não 

se associaram à mortalidade por todas as causas e nem por causas específicas. 

Contudo, visto que o número de indivíduos nipo-brasileiros dentados e com 

periodontite é pequeno, e que o evento morte é raro, seria preciso maior 

tempo de acompanhamento para poder descartar a possibilidade de influência 

das periodontites no aumento das taxas de mortalidade. 

 

3. Neste estudo o edentulismo foi um fator preditor de mortalidade por todas as 

causas, independente de outras variáveis que poderiam confundir tal relação.  
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Abstract 

 
Objective: Verify the existence of a relationship between periodontal diseases and all-

cause mortality observed in the period 2000 to 2007, among the cohort of Japanese-

Brazilians in Bauru, São Paulo, Brazil.  

Methods: The Japanese-Brazilians were followed by 2000 to 2007 period. Information 

at baseline (dietary patterns) were collected in the second phase (year 2000) of 

research conducted with a cohort of Japan-Brazilian (n = 1315) and described as the 

condition of oral health. The subjects were followed until 2007 (third phase), and the 

mortality rate was observed among those who had periodontal disease and edentulism 

in the total survey conducted in 2000. 

Results: There was no statistically significant relationship between oral conditions and 

habitual dietary patterns of Japanese-Brazilians. Gingivitis and periodontitis were not 

associated with all-cause mortality. The risk of death among individuals with edentulism 

was twice (IC95%=1.01-4.41) that observed among periodontal health subjects, 

independently of gender, generation and presence of hypertension at baseline. 

Conclusion: The edentulism may indicate increased risk of death in adults and should 

be considered, along with other factors known to increase mortality, when prevention 

and treatment of people with high incidence of chronic diseases such as Japanese-

Brazilians. 
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