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RESUMO 
 
 

Britto IMPA. Perda Clínica de Inserção Periodontal em uma população brasileira com 
Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 
Não existe relato da condição periodontal em indivíduos com Deficiência Isolada do 

Hormônio do Crescimento (IGHD). O objetivo deste estudo foi investigar possíveis 

associações entre IGHD e a perda clínica de inserção periodontal (PCI) em uma 

população com IGHD congênita, presente no Nordeste do Brasil. Material e 

Métodos: Todos os indivíduos previamente identificados com IGHD e com idade ≥12 

anos foram elegíveis para participar do estudo (n=46). A amostra final ficou 

composta por 33 casos (IGHD) e 33 controles (não - IGHD) após a exclusão dos 

edêntulos (n=5) e dos que haviam recebido previamente tratamento com reposição 

do Hormônio do Crescimento (n=8). Eles foram pareados por idade, gênero, 

condição sócio-econômica, hábito de fumo e diabetes. Todos foram submetidos a 

exame periodontal completo em 6 sítios por dente, e entrevistados por meio de um 

questionário estruturado. Resultados: Indivíduos com IGHD apresentaram 

quantidade semelhante de biofilme (p=0,32), menos cálculo supragengival (p=0,01), 

e mais sangramento à sondagem (p<0,01) em comparação com os controles. Após 

uma série de análises de regressão logística múltipla condicional, ajustada para 

cálculo supragengival, indivíduos com IGHD mostraram maior chance de apresentar 

Perda Clínica de Inserção Periodontal ≥ 7mm (OR= 18,1; IC 95% = 2,4 - 137,2). 

Conclusão: Indivíduos com IGHD severa e congênita possuem maior chance de 

apresentar Perda Clínica de Inserção Periodontal. 

 

 

Palavras-chave: Perda de Inserção Periodontal. Periodontite. Endocrinologia. 

Hormônio do Crescimento. Nanismo 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Britto IMPA. Periodontal Clinical Attachment Loss in an Isolated Growth Hormone 
Deficiency Brazilian population [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 
Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

There are no reports of periodontal status in subjects with Isolated Growth Hormone 

Deficiency (IGHD). The aim of this study was to investigate possible associations 

between IGHD and periodontal clinical attachment loss (CAL) in a population 

affected by congenital IGHD, residing in Northeastern Brazil. Material and Methods: 

All previously identified IGHD subjects age ≥12 years were eligible for this study 

(n=46). The final study sample comprised 33 cases (IGHD) and 33 controls (non - 

IGHD) after excluding edentulous (n = 5) and subjects previously treated with GH 

replacement (n = 8). They were matched by age, gender, socioeconomic status, 

smoking and diabetes status. Subjects were submitted to a full-mouth clinical 

examination of six sites per tooth and were interviewed using a structured, written 

questionnaire. Results: IGHD subjects had same amount visible plaque (p=0.32), 

less supragingival calculus (p = 0.01), and more bleeding on probing (p < 0.01) than 

controls. After performance of conditional multiple regression analyses adjusted by 

supragingival calculus, IGHD subjects had a higher likelihood of having CAL ≥ 7 mm 

(OR = 18.1; 95% Cl = 2.4 - 137.2). Conclusion: Severe congenital IGHD subjects 

have a greater chance of having Periodontal Clinical Attachment Loss.  

 

 

Keywords: Periodontal Attachment Loss. Periodontitis. Endocrinology. Growth 

Hormone. Dwarfism.  

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 4.1 - Localização geográfica do município de Itabaianinha em relação ao 
estado brasileiro Sergipe, bem como à sua capital Aracaju ............. 24 

 

 

Figura 4.2 -   Imagem representativa do município Itabaianinha ........................... 25 

 

 

Figura 4.3- Associação dos Anões, local onde eram realizadas as coletas de     
dados ............................................................................................... 28 

 
 

Figura 4.4 - Consultório Odontológico Portátil instalado na Associação dos Anões, 
para que os dados clínicos fossem coletados .................................. 30 

 
 

Figura 5.1 - Distribuição da freqüência cumulativa de indivíduos de acordo com a 
presença ou não da IGHD, de acordo com a porcentagem de sítios 
com PCI ≥ 5mm................................................................................ 38 

 

Figura 5.2 - Distribuição da freqüência cumulativa de indivíduos de acordo com a 
presença ou não da IGHD, de acordo com a porcentagem de sítios 
com PCI ≥ 7mm................................................................................ 39  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 4.1 - Valores de glicose plasmática (mg/dL) para diagnóstico de Diabetes 
Mellitus e seus estágios pré-clínicos ................................................ 29  

 
 

Tabela 5.1 - Características demográficas, biológicas e comportamentais pareadas e 
não pareadas dos sujeitos com IGHD (n=33) e dos controles (n=33) .. 
 ......................................................................................................... 35 

 
 

Tabela 5.2 - Características clínicas dos sujeitos com IGHD (n=33) e dos controles 
(n=33) ............................................................................................... 37 

 

 

Tabela 5.3 - Modelo final de regressão logística múltipla condicional para a variável 
de desfecho prevalência PCI ≥ 7mm ................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

% Porcentagem 

BMP Bone Morphogenetic Protein leia-se Proteína óssea 

morfogenética 

CCI Coeficiente de correlação intra-classe 

cm Centímetro 

DP Desvio padrão 

g Grama 

GCP Glicemia Capilar Plasmática 

GH Growth Hormone leia-se Hormônio do Crescimento 

GHBP Growth Hormone Binding Protein leia-se Proteína de Ligação 

do Hormônio do Crescimento         

GHD Growth Hormone Deficiency leia-se Deficiência do Hormônio 

do Crescimento 

GHR Growth Hormone Receptor leia-se Receptor do Hormônio do 

Crescimento 

GHRH-R 

 

Growth Hormone Releasing Hormone Receptor leia-se 

Receptor do Hormônio liberador do Hormônio do Crescimento 

h Horas 

IC Intervalo de Confiança 

IGF-1 Insulin Like Growth Factor - I leia-se Fator de Crescimento 

Insulina-Símile - I                                

IGHD Isolated Growth Hormone Deficiency leia-se Deficiência 

Isolada do Hormônio do Crescimento  

JEC Junção Esmalte-Cemento 

kg Kilograma 

lVS1+1G→A 

 

Mutação no ítron 1 onde a guanina foi substituída pela 

adenina 

m Metro 

MG         Margem Gengival 

mg Miligrama 



mg/dL Miligramas por decilitro 

MGHD Multiple Growth Hormone Deficiency leia-se Deficiência 

associada a déficit de Múltiplos Hormônios Hipofisários 

mm Milímetros  

n Número de indivíduos 

NCI Nível Clínico de Inserção 

ηg Nanogramas 

no Número 

OHB Orientação de Higiene Bucal 

OR Odds Ratio leia-se Razão de Chances 

PCS Profundidade Clínica de Sondagem 

PCI Perda Clínica de Inserção Periodontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 
2 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................. 17 

2.1 Hormônio do Crescimento na formação dos tecidos periodontais .............. 18 

2.2 Hormônio do Crescimento no metabolismo dos tecidos periodontais ........ 19 

2.3 Atuação imunológica do Hormônio do Crescimento ..................................... 21 
3 PROPOSIÇÃO ....................................................................................................... 23 
4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 24 

4.1 População e desenho do estudo ..................................................................... 24 

4.2 Considerações Éticas ....................................................................................... 26 

4.3 Diagnóstico da Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento .............. 26 

4.4 Coleta de dados ................................................................................................. 27 

4.4.1 Dados demográficos, antropométricos e bioquímicos ...................................... 27 

4.4.2 Dados clínicos .................................................................................................. 29 

4.5 Avaliação da reprodutibilidade das variáveis ................................................. 31 

4.6 Análise dos dados ............................................................................................. 32 

4.6.1 Armazenamento dos dados .............................................................................. 32 

4.6.2 Análise Estatística ............................................................................................ 33 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 34 
6 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 41 
7 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 44 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 45 

ANEXOS ................................................................................................................... 54 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

O Hormônio do Crescimento (GH) tem papel fundamental no crescimento pós-

natal e no aumento da capacidade de sobrevivência, provendo um corpo adulto 

capaz de trabalhar e reproduzir. Além de estimular o crescimento, o GH tem 

importante papel no metabolismo e composição corpórea, bem como na fisiologia 

cardiovascular e óssea (Brixen et al., 1995; Carrol; Christ, 1998). Na osteogênese, 

ativa a remodelação óssea e aumenta a diferenciação de osteoblastos. Este osso 

remodelado, uma vez ativado, completa o ciclo de vida (Brixen et al., 1990; Brixen et 

al., 1995).  

No desenvolvimento embrionário do dente do rato, o GH, a sua proteína de 

ligação e o seu receptor (GHR) são expressos em células odontogênicas, no 

decorrer da morfodiferenciação, da histodiferenciação e da dentinogênese (Zhang et 

al., 1997). O GHR foi detectado em tecidos periodontais, influenciando a 

diferenciação celular e função durante a formação da raiz e estabelecimento do 

ligamento periodontal (Zhang et al., 1992). 

Estudos em animais mostram que o GH aumenta a formação de tecidos duros 

in vivo (osso (Rosen et al., 1995), dentina (Young et al., 1993), esmalte (Young et al., 

1992) e cemento (Clayden et al., 1994)), assim como as proteínas morfogenéticas. 

Ratos que receberam injeções diárias de GH por muitos meses desenvolveram 

hipercementose nos molares (Becks et al., 1948). Além disso, cementoblastos, nos 

sítios de formação de nova matriz, mostraram imunoreatividade maior e mais intensa 

ao GHR (Zhang et al., 1992). Portanto, a elevada sinalização do GH nos tecidos 

periodontais é afetada pela Deficiência do Hormônio do Crescimento. Além dessas 

influências no periodonto, o GH possui importantes funções imunoregulatórias 

(Clark, 1997) que podem influenciar respostas inflamatórias crônicas como: 

diminuição da atividade das células natural killer, da síntese de anticorpos e da 

imunidade celular (Kiess et al., 1986; Edwards et al., 1991). 

 A incidência da Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento (IGHD) é 

rara (de 1/3.480 a 1/10.000 nascidos vivos (Vimpani et al., 1977; Lindsay et al., 

1994)). Além disso, a grande maioria dos indivíduos nos países desenvolvidos são 

tratados com GH durante a infância (Juul et al., 1997). Assim sendo, ter acesso a 

uma coorte de indivíduos com IGHD severa e não tratada, para acessar o impacto 
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desta deficiência em humanos, é uma oportunidade quase impossível. Em uma 

população de baixa condição sócio-econômica presente no Nordeste do Brasil, foi 

identificada uma larga família com mutação (lVS1 + 1G→A) no gene do receptor do 

hormônio liberador do GH (GHRH-R), que bloqueia completamente a expressão do 

GHRH-R. Todos estes sujeitos têm níveis muito baixos de GH e de fator de 

crescimento Insulina Símile - I (IGF-1) ao nascimento, resultando em severa baixa 

estatura (Aguiar-Oliveira et al., 1999; Salvatori et al., 1999). A grande maioria dos 

indivíduos adultos nunca foram tratados com GH. Assim sendo, o estudo desta 

população pode fornecer informações importantes a respeito da influência da 

Deficiência do Hormônio do Crescimento na condição periodontal destes indivíduos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

O Hormônio do Crescimento (GH), secretado pelos somatotrofos hipofisários, 

tem estrutura molecular de 191 aminoácidos e peso molecular de 22.000 daltons. 

Encontramos de 3 a 5 mg de GH em uma hipófise normal, que secreta diariamente 

500 a 875 ηg de GH (Thorner, 1992; Greenspan; Strewlwer, 1997; Fauci et al., 

1998).  

Após ser produzido e liberado pelos somatotrofos hipofisários, cerca de 

metade do GH circulante na corrente sangüínea liga-se a uma proteína de alta 

afinidade de ligação, a GHBP (Proteína de ligação do Hormônio do Crescimento), 

cuja estrutura representa a parte extracelular do receptor do GH (GHR) (Greenspan; 

Strewlwer, 1997; Boguszewski, 2001).  

A deficiência do GH (GHD) pode ser classificada em esporádica ou familiar 

(Salvatori et al., 2001). A GHD familiar pode ser isolada (IGHD) ou associada a 

déficits de múltiplos hormônios hipofisários (MGHD). A IGHD é pouco freqüente, 

ocorrendo em cerca de 1:3.480 a 1:10.000 nascidos vivos, sendo que três diferentes 

tipos de herança são descritas (Philips et al., 1981) : 

 Tipo I – Autossômica recessiva: 

• Tipo Ia - Autossômica recessiva com níveis séricos ausentes de GH  

• Tipo Ib - Autossômica recessiva com níveis séricos bastante reduzidos 

de GH ( mais freqüente) 

 Tipo II - Autossômica dominante 

 Tipo III - Ligada ao cromossomo  

Em Itabaianinha, município do estado brasileiro Sergipe, no povoado de 

Carretéis especificamente, existe um modelo homogêneo (tipo Ib) de deficiência 

genética isolada e grave do GH, o que faz com que essa coorte de indivíduos de 

Itabaianinha seja o grupamento familiar mais importante já descrito, constituindo-se 

em uma população ideal para definir, com precisão, as conseqüências da IGHD não 

tratada em adultos (Souza, 2004). 
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2.1 Hormônio do Crescimento na formação dos tecidos periodontais 
 

 

A localização intra-citoplasmática e nuclear do GH, da proteína de ligação e 

do receptor suportam a teoria de que o receptor do GH e a proteína de ligação estão 

envolvidos na transdução de sinais intracelulares durante o desenvolvimento 

dentário embrionário, conforme tem sido proposto em tecidos adultos (Lobie et al., 

1991; Lobie et al., 1994). A influência local do GH na odontogênese é suportada por 

estudos usando imunohistoquímica com anticorpo específico monoclonal, que 

mostram que o receptor do GH / proteína ligada é expressa em células 

odontogênicas de incisivos e molares adultos de ratos (Waters et al., 1991; Zhang et 

al., 1992). 

Este Hormônio é importante por aumentar a proliferação celular no interior do 

epitélio dentário, papila dentária e da bainha epitelial de Hertwig, anterior à 

citodiferenciação dos odontoblastos (Young et al., 1992; Young et al., 1995) e à 

proliferação do mesênquima odontogênico (Young et al., 1993).  

Além de atuar nos fibroblastos mesenquimais durante o densenvolvimento 

fetal tardio e pós-natal, promovendo a formação de tecidos como o osso, cartilagem, 

rim, pulmão, pele, cabelo e órgãos reprodutivos (Hogan, 1996) (onde seus 

receptores estão presentes) (Waters, 1999), pode afetar, direta ou indiretamente, a 

proliferação das células que formam o ligamento periodontal (Yonemura et al., 

1992). Isto é comprovado pelo fato de que o seu receptor foi detectado em tecidos 

do periodonto, sugerindo que ele influencia na diferenciação e função celular durante 

a formação da raiz e estabelecimento do ligamento periodontal (Waters et al., 1991).  

Este fenômeno foi observado através da investigação da distribuição 

imunohistoquímica do GH, sua proteína de ligação e seu receptor, no 

desenvolvimento embrionário de germes dentários de ratos. No dia 17 do 

desenvolvimento, quando os germes dentários estavam em fase de botão, foram 

encontradas células espalhadas positivas para a proteína de ligação e para o 

receptor do GH. Em adição, a imunoreatividade para o GH mostrou estas células 

presentes nos primórdios osteogênicos do futuro osso, subjacente aos germes 

dentários (Zhang et al., 1997). 

No estágio de capuz, dia 18, osteoblastos no novo osso da mandíbula 

formado marcaram intensivamente ao GH, à proteína de ligação do GH e ao 
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receptor do GH. Germes dentários nos dias 20/21 estavam na fase inicial de 

campânula. Tanto o epitélio dentário interno, o externo, bem como o tecido 

mesenquimal entre o epitélio dentário e o osso foram positivos para o GH e para a 

proteína de ligação.  O GH, a proteína de ligação do GH e o receptor do GH foram 

coincidentes com a diferenciação inicial dos pré-odontoblastos da papila dentária. O 

folículo dentário (futuro ligamento periodontal) e osteoblastos do osso alveolar foram 

positivos para as 3 proteínas. Portanto, GH, proteína de ligação do GH e receptor do 

GH são expressos em células odontogênicas, passando por morfodiferenciação, 

histodiferenciação e dentinogênese (Zhang et al., 1997). 

 

 

2.2 Hormônio do Crescimento no metabolismo dos tecidos periodontais 

 
 

O GH aumenta a formação óssea e de tecidos duros do dente (dentina, 

cemento e esmalte). Os receptores do GH são expressos nestes tecidos e medeiam 

resposta local ao crescimento (Li et al., 1998). Além disso, os cementoblastos, 

osteoblastos e células do ligamento periodontal respondem ao estímulo do GH tanto 

através do aumento no número destas células, bem como da expressão das 

proteínas ósseas morfogenéticas BMP-2 e BMP-4, do receptor da proteína óssea 

morfogenética tipo I, da fosfatase alcalina óssea, da osteocalcina e da osteopontina 

(Barnard et al., 1991; Rosen et al., 1995; Ohlsson et al., 1998; Li et al., 2001). 

Através deste estímulo, dá-se seguimento à expansão clonal das células, 

promovendo a diferenciação ao longo da linhagem osteogênica (Haase et al., 2003). 

A bainha epitelial de Hertwig determina a dimensão da raiz através da 

proliferação do epitélio, por meio da indução dos odontoblastos de células 

adjacentes à papila dentária. Dentina radicular longa e áreas largas de dentina 

radicular em ratos gigantes sugerem que a ação excessiva do GH estimula atividade 

mitótica maior na bainha epitelial de Hertwig, aumentando, então, a extensão e a 

indução da diferenciação dos odontoblastos na papila dentária. Por outro lado, 

dentina radicular mais curta e mais estreita em ratos anões sugerem que a 

deficiência do GH diminui a atividade mitótica na bainha epitelial de Hertwig. O 

receptor do GH é detectado nas células da bainha epitelial de Hertwig adjacentes à 

futura dentina, anterior à diferenciação dos odontoblastos (Zhang et al., 1992). O GH 
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influencia no tamanho/forma da dentina não somente durante o crescimento 

aposicional, como também durante a morfogênese da raiz e da coroa, antes da 

dentinogênese (Smid et al., 2007). 

Além de existir matriz de esmalte não mineralizada no primeiro molar de ratos 

Lewis com deficiência do GH durante a odontogênese (sugerindo um atraso na 

maturação do esmalte), a formação da raiz é também atrasada nestes animais. A 

administração do GH aumenta a maturação do esmalte e o desenvolvimento da raiz. 

Estes efeitos podem ser produzidos tanto diretamente pela ação do hormônio, como 

indiretamente pelos fatores de crescimento regulados pelo GH, em particular, pelo 

IGF-I (Symons; Seymour, 2000). 

Existe evidência de que o GH influencia na cementogênese. Ratos que 

receberam injeções de GH por muitos meses desenvolveram hipercementose nos 

molares (Becks et al., 1948). Cementoblastos nos sítios de nova formação de matriz 

mostraram reatividade ao anticorpo contra o receptor, enquanto que cementócitos e 

odontoblastos maduros em estágio tardio de desenvolvimento dentário foram 

negativos ou reagiram pobremente ao anticorpo contra o receptor (Zhang et al., 

1992).  

Nos cementoblastos, GH aumenta a expressão da BMP-2 e BMP-4 (proteínas 

ósseas morfogenéticas que regulam a expressão de genes de mineralização nos 

cementoblastos (Saygin et al., 2000)) e das proteínas relativas ao osso, osteocalcina 

e osteopontina (Li et al., 2001). 

O tratamento com GH de ratos anões com deficiência do mesmo causou um 

aumento na proliferação do mesênquima odontogênico do órgão dentário, onde 

existem precursores dos cementoblastos (Young et al., 1993). Os pré-

cementoblastos e cementoblastos respondem ao GH com um aumento na síntese 

de proteínas e, conseqüentemente, com formação da matriz de cemento (Hansson 

et al., 1978; Zhang et al., 1992; Clayden et al., 1994). A ação combinada do GH para 

promover proliferação e diferenciação, juntamente com o aumento na secreção da 

matriz pelos cementoblastos maduros, pode explicar a notável ação do GH na 

promoção da cementogênese (Smid et al., 2004). 

No metabolismo, na densidade e no conteúdo mineral ósseo, o Hormônio do 

Crescimento tem efeitos benéficos muito claros (Wüster et al., 1998). Em crianças 

com deficiência do GH, é encontrada uma relativa osteopenia antes do início do 

tratamento exógeno com GH, um efeito que é próprio de um atraso na maturação do 
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esqueleto (Ferrandez et al., 1970; Shore et al., 1980; Kaufman et al., 1992). O 

aumento da prevalência de osteoporose foi relatado em estudos de pacientes jovens 

com deficiência do hormônio de crescimento (Wüster et al., 1991; Johansson et al., 

1992; Rosen et al., 1993). 

As conseqüências da baixa densidade óssea mineral em adultos com 

deficiência do hormônio do crescimento foi mostrada através de estudo que 

encontrou taxa de fratura 2 a 3 vezes mais alta em pacientes adultos com a 

deficiência, quando comparada com controles saudáveis (Rosen et al., 1997). 

 Em ratos, a administração do GH aumenta a formação do calo ósseo e o 

poder de cicatrização de fraturas (Koskinem, 1959; Zilkens et al., 1980). Em estudo 

realizado com 3 pacientes com osteoporose primária e secundária, que foram 

tratados com GH, foi observado aumento na formação do novo osso periosteal 

(Kruse; Kuhlencordt, 1975). Ainda em humanos, a análise histológica mostrou que 

pacientes de idade jovem com deficiência do hormônio de crescimento têm uma 

mineralização óssea deficiente, a qual é resolvida após o tratamento com GH 

(Bravenboer et al., 1995), que atua na remodelação óssea. 

Ao ser realizado tratamento com GH durante 2 anos em 24 homens e 20 

mulheres com deficiência deste, houve um aumento substancial na atividade de 

remodelação óssea e ganho de densidade óssea mineral em muitos locais do 

esqueleto (Johansson et al., 1996). 

Observando a consolidação da regeneração óssea na distração osteogênica 

em porcos, verificou-se que a administração sistêmica do hormônio de crescimento 

homólogo recombinante acelera a ossificação da regeneração óssea, havendo um 

aumento nos níveis séricos de IGF-I de 440% em relação ao nível basal. No grupo 

controle, não houve mudanças nos níveis séricos de IGF-I (Raschke et al., 1999). 

 

 

2.3 Atuação imunológica do Hormônio do Crescimento 
 
 

 O GH tem importantes funções imunoregulatórias (Clark, 1997) que podem 

influenciar a resposta inflamatória crônica. O aumento da ativação dos monócitos 

(Serri et al., 1999) associado a elevadas concentrações de citocinas inflamatórias 

circulantes (Serri et al., 1999; Sesmilo et al., 2000) têm sido reportados em adultos 
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com GHD. A presença de GHR em diferentes subpopulações de linfócitos e 

neutrófilos sugere que, em adição ao efeito endócrino, existe uma ação imune para 

este hormônio (Rapaport et al., 1995).  

Isto é evidenciado pelo fato de que existe a necessidade de uma integridade 

funcional do eixo GH para que haja a manutenção da função tímica (timo é o 

responsável por gerar as células T e os antígenos naturais regulatórios das células 

T) normal em humanos adultos (Morrhaye et al., 2009). 

A administração do GH aumenta a concentração de hemoglobina em 

pacientes com GHD e aumenta a função das células mielóides e dos neutrófilos 

(Rapaport et al., 1995). Em adição, alguns autores mostram que GHD reduz a 

atividade de células natural killer, a síntese de anticorpos e predispõe a defeito na 

imunidade celular (Kiess et al., 1986; Edwards et al., 1991).  

Em Itabaianinha, a expectativa de vida em indivíduos com IGHD é menor do 

que a da população geral. Quando estratificada por sexo, esta diferença persiste em 

mulheres, devido a alta freqüência de mortes em mulheres entre 4 e 20 anos, 

provavelmente devido a doenças infecciosas como desidratação induzida por 

diarréia (Aguiar-Oliveira et al., 2010). Além disso, o volume do baço (um órgão que 

participa do sistema imune), corrigido pela área da superfície corporal, é reduzido 

nestes indivíduos (Oliveira et al., 2008), sugerindo disfunção imune associada à 

deficiência isolada e severa do GH. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 

O objetivo deste estudo foi investigar possíveis associações entre a 

Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento e a Perda Clínica de Inserção 

Periodontal (PCI) em uma população presente no Nordeste do Brasil. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 
4.1 População e desenho do estudo 
 
 

Os sujeitos com IGHD da população do estudo foram identificados em uma 

larga família com a deficiência. Ela compreende aproximadamente 105 indivíduos 

(ao longo de 7 gerações, em uma população total de 32.000, correspondendo a uma 

prevalência de 1 caso de nanismo para cada 304 habitantes), com idades entre 5 e 

84 anos (Salvatori et al., 1999). Esta coorte única (a maior coorte de indivíduos com 

a IGHD descrita até o momento) reside no município de Itabaianinha, que está 

localizado no nordeste do Brasil, no estado brasileiro de Sergipe (Figuras 4.1 e 4.2).  

Artesanato, agricultura e pequenos negócios são as suas principais atividades. A 

propagação da mutação nesta área é facilitada pela limitada mobilidade dos 

indivíduos (limitado deslocamento geográfico) da mesma e pela alta prevalência de 

casamentos consangüíneos (21,7% de 322 uniões examinadas) (Salvatori et al., 

1999).  

 

 

                                 
 

 
Figura 4.1 – Localização geográfica do município de Itabaianinha em relação ao estado brasileiro 

Sergipe, bem como à sua capital Aracaju 
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Figura 4.2 - Imagem representativa do município Itabaianinha 

 

Dos 105 indivíduos descritos em 1999 (Salvatori et al., 1999), 75 foram 

identificados recentemente, já que o nanismo é relatado há 200 anos e os dados de 

alguns indivíduos que faleceram no passado remoto não puderam ser recuperados. 

Destes, 53 estavam vivos e 22 mortos (Aguiar-Oliveira et al., 2010). Alguns 

indivíduos não foram incluídos na proposta do estudo devido à perda de contato do 

endereço e telefone (n=4). Os critérios de exclusão foram: idade menor que 12 anos 

(World Health Organization, 1997) (n=3), edentulismo (n=5), tratamento periodontal 

(n=0) ou terapia de reposição do GH (n=8) previamente à realização deste estudo. A 

idade de 12 anos foi considerada limite por representar a idade na qual, na maioria 

dos casos, a dentição permanente já está completamente erupcionada. Portanto, 

dos 49 indivíduos com IGHD contatados, a amostra final elegível do estudo ficou 

composta por 33 indivíduos (21 homens e 12 mulheres) com IGHD. 

 Os indivíduos sem a deficiência foram selecionados no mesmo momento que 

os casos, através do critério da vizinhança (para que os casos e controles sejam 

representativos da mesma base de experiência) (Miettinen, 1985), que é: quando um 

caso for contatado, vizinhos vivos (vizinhos que conhece há muitos anos) com 

aproximadamente as mesmas características serão inseridos numa lista, sorteados e 

contatados. Nos casos em que o contato não foi possível ou quando algum controle 
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não estava disposto a participar, o próximo foi sorteado e contatado. Trinta e três 

indivíduos de Itabaianinha sem a deficiência foram pareados com os indivíduos com 

IGHD por idade, gênero, condição sócio-econômica, hábito de fumo e diabetes. 

Devido aos critérios rigorosos do pareamento, alguns indivíduos (n=15) foram 

examinados, mas não foram incluídos no estudo como controles. 

 

 

4.2 Considerações Éticas 
 
 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe e, em seguida, ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (protocolo no 0073.0.107.017-08) 

(Anexos A e B). Todos os indivíduos que participaram do estudo foram informados 

sobre a sua natureza e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo C), que foi lido a todos os indivíduos elegíveis. A todos os indivíduos que 

aceitaram a participação no estudo, foi solicitada a assinatura do mesmo após o 

completo entendimento do seu conteúdo. Aos que não assinavam, a aceitação foi 

comprovada pela impressão digital. No caso de menores de idade, foi solicitada a 

um responsável legal a assinatura.  

Os participantes foram beneficiados, através do presente projeto, com o 

diagnóstico clínico e exame periodontal de boca completa. Como o estudo contou 

com a presença de um consultório odontológico portátil1, tratamentos urgenciais 

foram realizados, de acordo com as necessidades individuais.  

 

 

4.3 Diagnóstico da Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento 
 
 

 O diagnóstico dos indivíduos portadores da deficiência do Hormônio de 

Crescimento, no município Itabaianinha, foi realizado pela equipe de Endocrinologia 

da Universidade Federal de Sergipe, coordenada pelo Prof. Dr Manuel Hermínio de 
                                                 
1 Consuldent, Brasil 
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Aguiar Oliveira, em parceria com a Johns Hopkins University School of Medicine. 

Para diagnosticar clinicamente a Deficiência Isolada do GH, foram avaliados 

diversos parâmetros clínicos e laboratoriais. Dentre eles, alterações fenotípicas 

(peso e altura de acordo com gênero e idade, tomando-se como referência as 

curvas populacionais de estatura, peso e velocidade de crescimento), o genótipo 

familiar e testes sangüíneos de estímulo farmacológico da secreção do GH 

(clonidina e hipoglicemia insulínica).  

Os critérios diagnósticos utilizados para definir os indivíduos como 

deficientes isolados do GH foram (Burman et al., 1995): 

1) Altura menor do que -2 desvio padrão (DP); 

2)  Velocidade de crescimento menor do que 4,5 cm/ano; 

3)  Ausência de resposta em um dos testes farmacológicos (pico de GH 

abaixo de 7 ng/ml). 

 

 

4.4 Coleta de dados 
 
 
4.4.1 Dados demográficos, antropométricos e bioquímicos 

 

 

Todos os indivíduos que consentiram em participar do estudo foram 

convidados a comparecer à Associação dos Anões de Itabaianinha (Figura 4.3) e 

convidados a participar de uma entrevista realizada por um único entrevistador, 

baseado em um questionário estruturado (Anexo D). As seguintes informações 

foram coletadas durante as entrevistas: idade (em anos), gênero, profissão, estado 

civil, altura (em m), peso (em kg), endereço, número de indivíduos vivendo na 

mesma residência (aglomeração familiar), presença de renda monetária (sim/não), e, 

se aplicável, seu valor mensal aproximado, em reais. Os indivíduos também foram 

questionados quanto à possibilidade de ler e escrever (sim/não), anos de 

escolaridade, se recebeu tratamento odontológico durante a vida (sim/não). A 

freqüência de higiene bucal diária, utilização de algum medicamento (se sim, 

descrição do medicamento), gravidez no momento (para mulheres) e hábitos de 

tabagismo também foram questionados. As questões relacionadas ao tabagismo 
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incluíram situação atual ou passada de tabagismo (sim/não), duração do hábito para 

fumantes e ex-fumantes (em anos), tempo desde o término do hábito para ex-

fumantes (em anos), tipo de hábito de tabagismo, bem como o número de itens 

fumados diariamente para fumantes e ex-fumantes. 

 

 

 

 
 

Figura 4.3 – Associação dos Anões, local onde eram realizadas as coletas de dados 

 

Medidas antropométricas, como altura (em metros) e peso (em kg) foram 

obtidas. Altura, distância perpendicular entre o topo da cabeça e a base do pé, foi 

obtida com o auxílio de um estadiômetro portátil2, com os indivíduos em pé no centro 

da base e com as costas voltadas para o aparelho. Para coletar peso foi utilizada 

uma balança portátil3. O diagnóstico de diabetes mellitus (realizado em todos os 

indivíduos) foi avaliado pela determinação da glicemia capilar plasmática (GCP) 

casual, em mg/dL, utilizando o dispositivo Accu-Check4, baseando-se no seguinte 

critério (The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes 

Mellitus, 2003) (Tabela 4.1) 

                                                 
2 Estadiômetro Portátil Welmy, 2008 
3 Balança Portátil Filizola, 2008 
4 Accu-Chek Active, Roche, Brazil 



29 
 

 
Tabela 4.1 – Valores de glicose plasmática (mg/dL) para diagnóstico de Diabetes Mellitus e seus 

estágios pré-clínicos 
 

Categorias Jejum1 2h após 75g de 
glicose Casual2 

Glicemia de jejum 

alterada 
>100 e < 126 < 140 (se realizada)  

Tolerância à glicose 

diminuída 
< 126 ≥ 140 e < 200  

Diabetes Mellitus ≥ 126  ≥ 200 

≥ 200 (com 

sintomas 

clássicos)3 

             
1 O jejum é definido como a falta de ingestão calórica de, no mínimo, 8 horas. 
2 Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem observar o 

intervalo da última refeição. 
3 Os sintomas clássicos do Diabetes Mellitus incluem poliúria, polidipsia e perda inexplicada de peso. 

Nota: O diagnóstico do Diabetes Mellitus deve, sempre que possível, ser confirmado pela 
repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com 
descompensação metabólica aguda ou sintomas óbvios de Diabetes Mellitus.  

 

 

4.4.2 Dados Clínicos 

 

 

Os exames clínicos foram realizados por um único examinador treinado e 

calibrado (IB). Foram realizados em consultório odontológico portátil (Figura 4.4), 

que foi instalado na associação dos anões, no município de Itabaianinha. Os 

indivíduos que não puderam comparecer ao local foram atendidos em sua própria 

residência. Nestes casos, o consultório odontológico portátil foi deslocado até a 

mesma, com o auxílio do micro-ônibus cedido pela Universidade Federal de Sergipe. 

Os exames foram realizados em diferentes horários do dia, da noite e da semana, 
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com a finalidade de aumentar a aderência ao estudo. Para evitar cansaço excessivo 

do examinador, levando em consideração a variação na acuidade visual e no senso 

tátil (World Health Organization, 1997), foram realizados, no máximo, 10 exames 

clínicos por dia. 

 

 
 
Figura 4.4 - Consultório Odontológico Portátil instalado na Associação dos Anões,  

para que os dados clínicos fossem coletados 
 
 
 Utilizando um espelho clínico plano5 e uma sonda periodontal milimetrada 

manual6, posicionada paralelamente ao longo eixo de cada dente, os sulcos/bolsas 

foram examinados em 6 sítios por dente (mésio-vestibular, vestibular, disto-

vestibular, mésio-lingual/palatina, lingual/palatina e disto-lingual/palatina) em todos 

os dentes permanentes, com exceção dos terceiros molares e dentes em processo 

de erupção. Quantidades excessivas de cálculo que dificultaram um correto registro 

dos parâmetros pela sonda foram removidas previamente com o auxílio de curetas7. 

Os parâmetros clínicos registrados foram (Anexo E): 

 

1. Profundidade Clínica de Sondagem (PCS): distância (mm) compreendida entre 

a margem gengival e o fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal. 
                                                 
5 Mirror #5, Hu-Friedy, Chicago, lL, USA 
6  PCPUNC-15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA 
7 Gracey curettes 5/6, 11/12, 13/14 Hu-Friedy, Chicago, IL, USA 
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2. Sangramento à Sondagem: Positivo caso o sangramento tenha ocorrido 

dentro de 15 segundos após a medição da PCS. 

3. Distância da junção esmalte-cemento à margem gegival (JEC-MG): 

distância (mm) que vai da linha esmalte-cemento à margem gengival. Se a 

LEC estiver localizada apicalmente à margem gengival, o parâmetro 

recebeu um valor negativo. 

4. Nível Clínico de Inserção (NCI): é o valor correspondente à soma8 dos 

valores de PCS e JEC-MG. 

 

Dois sítios por dente (vestibular e lingual/palatina) foram avaliados para as 

seguintes variáveis: 

 

5. Índice de placa visível (Ainamo; Bay, 1975): foram considerados dentes 

com placa aqueles que apresentaram, no mínimo, 1 sítio (vestibular ou 

lingual/palatina) com placa visível a olho nu. Sítios com ou sem placa 

visível foram classificados como 1 ou 0, respectivamente. 

6. Ausência/Presença de cálculo supra-gengival: cálculo supra-gengival foi 

definido como depósitos calcificados localizados em uma coroa exposta 

e/ou superfícies radiculares que se extenderem em até 1mm abaixo da 

margem gengival livre (Susin, 2004). 

 

 

4.5 Avaliação da reprodutibilidade das variáveis 
 
 

Em torno de 12% da população total a ser avaliada (8 indivíduos) foram 

convidadas a participar de uma entrevista realizada por um único entrevistador. Foi 

aplicado um questionário pré-teste, com a finalidade de adequá-lo àquela população. 

Com a finalidade de aumentar a aderência ao estudo, os indivíduos selecionados 

para aplicação do questionário pré-teste foram os que já haviam recebido tratamento 

com GH em outro estudo paralelo da área médica e que, por este motivo, não foram 

                                                 
8 NCI=PCS + (JEC-MG) 

 



32 
 

incluídos na amostra. Alguns procedimentos foram adotados com a finalidade de 

garantir a melhor consistência dos dados obtidos, como: exercício de uma atitude 

permissiva e amigável (Bowling, 2005), uniformidade nas perguntas (Susin, 2004) e 

posicionamento semelhante frente às respostas nos 2 grupos estudados (Schulz; 

Grimes, 2002). 

O único examinador também foi calibrado por um examinador com 

experiência em pesquisa de campo (PC) para realizar o exame clínico (15 dias antes 

e 4 meses após o início do estudo), sob as mesmas condições em que realizou a 

mensuração dos parâmetros clínicos. A concordância intra-examinador para PCS e 

PCI foi avaliada por exames duplicados em quadrantes contra-laterais de todos os 

dentes em, aproximadamente, 12% do valor total da amostra (8 indivíduos). O 

exame foi repetido 7 dias após o primeiro exame (Beck; Löe, 1993). O coeficiente de 

correlação intra-classes (CCI) (Shrout; Fleiss, 1979) para PCS e PCI em nível de 

sítio foi 0,94 e 0,97 respectivamente, variando de 0,93 a 0,96 para PCS e entre 0,96 

e 0,97 para PCI. 

 

 

4.6  Análise dos dados 
 

 
4.6.1 Armazenamento dos dados 

 

 

Os dados obtidos pelo exame clínico e pelas entrevistas foram transformados 

em dados eletrônicos após a coleta em campo, por meio do programa Epidata para 

Windows XP9. Os dados eletrônicos foram impressos e então comparados com os 

dados originais em papel, para correção de possíveis erros de digitação. 

 

 

 

 

                                                 
9 Epidata Entry version 2.0, Odense, Denmark 
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4.6.2 Análise Estatística 

 

 

A proposta da análise estatística foi comparar a associação entre PCI e IGHD 

em indivíduos com IGHD e em indivíduos controles. A prevalência e extensão de 

indivíduos com IGHD e controles foi descrita para PCI ≥ 5mm e PCI ≥ 7mm. A 

prevalência de perda de inserção periodontal foi definida como a porcentagem de 

indivíduos que apresentaram no mínimo 1 sítio com a determinada condição 

(Albandar et al., 1999; Brown et al., 1996; Susin et al., 2004). A extensão foi descrita 

como porcentagem de sítios por indivíduo com uma determinada condição (Brown; 

Brunelle; Kingman, 1996). Características clínicas, demográficas e comportamentais 

pareadas e não-pareadas foram também descritas para os indivíduos com IGHD e 

para os controles. 
  

Para explorar e quantificar a associação entre a IGHD não tratada e PCI, uma 

série de análises de regressão logística múltipla condicional foram realizadas 

utilizando o procedimento clogit no software estatístico Stata 10.010 para Windows.   

O desfecho periodontal considerado foi a presença de um ou mais sítios com 

PCI ≥ 7mm. As variáveis independentes ou preditoras candidatas consideradas para 

inclusão na análise de regressão logística condicional foram:    

1) Anos de escolaridade (> 5anos) 

2) Pessoas convivendo na mesma casa (≥ 4 pessoas) 

3) Indivíduos que nunca foram submetidos a tratamento odontológico 

(sim/não)  

4) Indivíduos que nunca receberam orientação de higiene bucal ( sim / não) 

5) % sítios com cálculo supragengival (≤ 25% / > 25%).  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Stata versão 10.0 para Windows, Stata Corporation, College Station, TX, USA 
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5 RESULTADOS 
 
 
Características dos indivíduos 
 
 

Todos os indivíduos IGHD contatados responderam ao questionário 

estruturado e receberam exame clínico completo. Quando um indivíduo controle não 

podia ser contatado ou não estava disposto a participar do estudo, o próximo vizinho 

era sorteado e contatado. 

 

A tabela 5.1 descreve as características demográficas e comportamentais dos 

IGHD e controles. Por definição, idade, gênero, hábito de fumo e diabetes não 

apresentaram diferença entre os grupos. Anos de escolaridade, pessoas convivendo 

na mesma casa, indivíduos nunca submetidos a tratamento odontológico e 

indivíduos que já receberam orientação de higiene bucal (OHB) também 

apresentaram distribuição semelhante entre os grupos. Como esperado, a média de 

altura e de peso nos indivíduos IGHD foram significativamente menores do que nos 

indivíduos do grupo controle. 
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Tabela 5.1 – Características demográficas, biológicas e comportamentais pareadas e não pareadas 
dos sujeitos com IGHD (n=33) e dos controles (n=33) 

 

  * p<0,01; IC= intervalo de confiança 

 

 

 

 

 

                           Características IGHD (n = 33) Controles (n = 33) 

Características pareadas individualmente 

 

Idade 

Grupo 

[anos ; n(%)] 

12-19 1 (50,0%) 1 (50,0%) 

20-29 6 (50,0%) 6 (50,0%) 

30-39 6 (46,2%) 7 (53,9%) 

40-49 6 (50,0)% 6 (50,0%) 

50-59 8 (53,3%) 7 (46,7%) 

60+ 6 (50,0%) 6 (50,0%) 

Gênero, Masculino [n (%)] 21 (50,0%) 21 (50,0%) 

Fumantes ou ex-fumantes [n (%)] 12 (52,2%) 11 (47,8%) 

Diabetes mellitus 1 (50,0%) 1 (50,0%) 

Características não-pareadas 

> 5 anos de escolaridade [n (%)] 15 (46,9%) 17 (53,1%) 

Pessoas convivendo na mesma casa [≥ 4 pessoas, n (%)] 17 (42,5%) 23 (57,5%) 

Indivíduos nunca submetidos a tratamento odontológico  

[n (%)] 

20 (60,6%) 22 (66,7%) 

Indivíduos que nuca receberam OHB [n (%)] 15 (45,5%) 14 (42,4%) 

Média de altura (em metros) (95% IC) 1,22* (1,20-1,25) 1,63 (1,60-1,67) 

Média de peso (em kg) (95% IC) 34,6* (31,7-37,4) 65,2 (60,8-69,6) 
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Características clínicas 
 
 
 A média de número de dentes foi similar nos dois grupos (Tabela 5.2). As 

figuras 5.1 e 5.2 mostram a distribuição da freqüência cumulativa para PCI ≥ 5mm 

(5.1) e ≥ 7mm (5.2) nos dois grupos. Uma tendência para o aumento de sítios com 

PCI ≥ 5mm e ≥ 7mm pôde ser observada com diferenças entre os grupos (IGHD e 

controle). 

Prevalência PCI ≥ 5mm e ≥ 7mm foi maior no grupo IGHD em comparação 

com o grupo controle (p = 0,0006 e p < 0,0001, respectivamente). A extensão, 

expressa em porcentagem de sítios com a condição, também foi significativamente 

maior no grupo IGHD (p = 0,0001 e p = 0,0003 para PCI ≥ 5mm e ≥ 7mm, 

respectivamente) quando comparada com os controles (Tabela 5.2). O mesmo 

ocorreu para prevalência e extensão de PCS ≥ 5mm e ≥ 7mm (Tabela 5.2). 

Indivíduos com IGHD apresentaram quantidade semelhante de biofilme (p = 0,32), 

menos cálculo supragengival (p = 0,01), e mais sangramento à sondagem (p < 0,01) 

em comparação aos indivíduos do grupo controle (Tabela 5.2).  
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Tabela 5.2 – Características clínicas dos sujeitos com IGHD (n=33) e dos controles (n=33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

* p<0,01; † p<0,05; IC= intervalo de confiança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Características IGHD (n = 33) Controles (n = 33) 

Média n dentes presentes (95% IC) 16,2 (13,5 – 18,9) 19,0 (17,1 – 20,9) 

Prevalência PCI ≥ 5mm (%) 100%* 69,7% 

Extenção PCI ≥ 5mm [média (95%IC)] 29,6%* (19,6-39,7) 6,5% (1,7-11,3) 

Prevalência PCI ≥ 7mm 78,8%* 12,1% 

Extenção PCI ≥ 7mm [média (95% IC)] 10,8%* (5,5 – 16,1) 0,6% (-0,4 – 1,7) 

Prevalência PCS ≥ 5mm 97%* 24,2% 

Extensão PCS ≥ 5mm [média (95% IC)] 11,1%* (7,5 – 14,8) 0,3% (0,1 – 0,5) 

Prevalência PCS ≥ 7mm 45,5%* 0% 

Extensão PCS ≥ 7mm [média (95% IC)] 1,5% (0,6 – 2,3) - 

% sítios 

Sangramento à Sondagem 

≤ 15% 30,3% 81,8% 

> 15% 69,7%* 18,2% 

% sítios 

Placa visível 

< 50% 42,4% 54,6% 

≥ 50% 57,6% 45,4% 

% sítios 

Cálculo supragengival 

≤ 25% 69,7% 39,4% 

> 25% 30,3% 60,6%† 
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Figura 5.1 – Distribuição da freqüência cumulativa de indivíduos de acordo com a presença ou não da 
IGHD, de acordo com a porcentagem de sítios com PCI ≥ 5mm  
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Figura 5.2 – Distribuição da freqüência cumulativa de indivíduos de acordo com a presença ou não da 

IGHD, de acordo com a porcentagem de sítios com PCI ≥ 7mm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Após uma série de análises de regressão logística múltipla condicional, 

ajustada para cálculo supragengival, os indivíduos com IGHD mostraram maior 

chance de apresentar Perda Clínica de Inserção Periodontal ≥ 7mm (OR = 18,1, 

95% IC = 2,4 – 137,2, p = 0,005) (Tabela 5.3). 

 

 

 
Tabela 5.3 – Modelo final de regressão logística múltipla condicional para a variável de desfecho 

prevalência PCI ≥ 7mm 
 

 

Variável Independente 

 

Níveis 

PCI ≥ 7mm 

OR 95% IC 

IGHD Não ref - 

Sim 18,1 [2,4-137,2] 

Cálculo Supragengival 

 % 

≤ 25% ref - 

> 25% 0,3 [0,1-11,1] 

                 p<0,01; OR = razão de chance 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*

*
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Não encontramos estudos que descrevessem a condição periodontal ou 

doença periodontal destrutiva em indivíduos com GHD. Este, possivelmente, foi o 

primeiro estudo que avaliou perda de inserção periodontal em indivíduos com 

Deficiência Isolada do Hormônio do Crescimento congênita e não tratada. Os 

resultados deste estudo demonstram que a prevalência de Perda Clínica de 

Inserção Periodontal ≥ 7mm é significativamente maior nos sujeitos com IGHD em 

comparação com os controles.  

Em relação à epidemiologia das doenças periodontais em indivíduos 

brasileiros com níveis normais de GH (controles históricos), só existem 2 estudos 

que utilizaram metodologia semelhante, avaliando perda clínica de inserção 

periodontal em 6 sítios por dente em toda a boca. Um deles foi conduzido em uma 

população isolada de Cajaíba, na costa sudeste do Brasil (Corraini et al., 2008), e o 

outro em uma amostra representativa da população urbana da região Sul do Brasil 

(Susin et al., 2004). A prevalência de PCI ≥ 5mm foi 83% e 79% respectivamente, e 

para PCI ≥ 7mm foi 52% em ambas populações. No presente estudo, a prevalência 

de PCI ≥ 5mm e ≥ 7mm no grupo controle foi 69,7% e 12,1%, respectivamente. Esta 

reduzida prevalência observada nos controles do presente estudo pode ser devida a 

fatores ambientais, genéticos e/ou ao pequeno tamanho da amostra. Além disso, é 

importante lembrar que os controles do presente estudo foram selecionados 

baseados nos indivíduos com IGHD e, portanto, válidos para a comparação com o 

nosso grupo de casos. Este fator, com certeza, pode ter influenciado na diferença 

observada na prevalência de PCI do presente grupo controle em relação à 

prevalência de PCI observada nos 2 estudos acima citados. 

No entanto, utilizando as 2 populações brasileiras (Corraini et al., 2008;  Susin 

et al., 2004) como possíveis controles, o grupo IGHD apresentou prevalência e 

extensão de PCI ≥ 5mm e ≥ 7mm numericamente mais altas (prevalência: 100% 

versus 79% (Corraini et al., 2008) e 83% (Susin et al., 2004)  para PCI ≥ 5mm, e 

78.8% versus 52% (Susin et al., 2004; Corraini et al., 2008) para PCI ≥ 7mm; 

extensão: 29,6% versus 25% (Corraini et al., 2008) para PCI ≥ 5mm e 10,8% versus 

11% (Corraini et al., 2008) para PCI ≥ 7mm. 
Existe um estudo (Lima et al., 2009) que avaliou a situação periodontal de 16 
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indivíduos acromegálicos (acromegalia é uma desordem metabólica causada por um 

aumento na secreção do GH e, portanto, situação oposta aos nossos indivíduos do 

estudo, com IGHD) em comparação com 20 indivíduos controles. De acordo com os 

autores, nenhum indivíduo com a desordem apresentou bolsa periodontal e, 

conseqüentemente, não há relato de periodontite no grupo acromegálico, em 

contraste a presença de periodontite em 50% dos indivíduos do grupo controle. No 

entanto, é importante salientar que os indivíduos só foram pareados por idade e 

condição sócio-econômica. Não foram levados em consideração, durante o 

pareamento, fatores de risco consagrados para a doença periodontal destrutiva 

como o fumo (Albandar, 2002) e a presença de Diabetes Mellitus (Emrich et al., 

1991).  

No presente estudo, o grupo com IGHD apresentou menor quantidade de 

cálculo supragengival e mais sítios com sangramento à sondagem do que o grupo 

controle. Estas observações, especialmente em relação ao sangramento à 

sondagem, pode sugerir que, em adição aos efeitos endócrinos, a função imune 

(Rapaport et al., 1995) é influenciada pela severa falta do GH como evidenciado por: 

1) redução do volume do baço corrigido pela área da superfície corporal (órgão que 

participa do sistema imune) nestes indivíduos com IGHD (Oliveira et al., 2008); 2) 

aumento da função das células mielóides e dos neutrófilos após a administração do 

GH em indivíduos com GHD (Kotzman et al., 1996; Derfalvi et al., 1998; Sohmiya; 

Kato, 2001); 3) aumento das citocinas pró-inflamatórias (IL-6) em GHD (Leonsson et 

al., 2003); e 4) influência do GH na função tímica (timo é responsável por gerar as 

células T, bem como os antígenos específicos naturais regulatórios das células T) 

(Morrhaye et al., 2009). 

IGHD foi significativamente associada com PCI ≥ 7mm no modelo final de 

regressão múltipla condicional (OR = 18,1). Comparados aos controles, indivíduos 

com IGHD apresentaram de 2 a 100 vezes maior probabilidade de apresentar pelo 

menos um sítio com perda de inserção severa. As razões para estes achados 

podem ser somente especuladas, e podem ser devido ao efeito do GH nos tecidos 

periodontais e/ou ser mediada pelos efeitos da redução severa do GH na função 

imune. A causa provável para o amplo valor do intervalo de confiança observado 

neste estudo é o pequeno número de indivíduos examinados. Este fato é 

plenamente justificado quando observamos que esta é a maior população do mundo 

com esta deficiência isolada, congênita e não tratada, descrita até o momento 
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(Aguiar-Oliveira et al., 2010). Entretanto, apesar do amplo intervalo de confiança, a 

análise foi possível devido ao procedimento de pareamento, que foi muito preciso. 

(Schlesselman, 1982; Rothman et al., 2008). 

Uma limitação deste estudo é que, obviamente, o examinador não pode ser 

cego. Devido a isto, vieses de mensuração podem ter afetado a prevalência e 

extensão estimada nos dois grupos (Schulz; Grimes, 2002). Por outro lado, a 

exposição (IGHD) pôde ser acessada com alto nível de precisão, já que se trata de 

uma exposição genética e ao longo de toda a vida (Salvatori et al., 1999). 

Em relação ao desenho do estudo, é praticamente impossível selecionar os 

casos (IGHD) pelo desfecho (devido ao padrão extremamente raro desta exposição). 

Por este motivo, os casos foram selecionados pela exposição (Wacholder et al., 

1992). Como já relatado, para evitar problemas na análise dos dados, um 

procedimento de pareamento muito preciso foi adotado com a finalidade de controlar 

os indicadores múltiplos potenciais da doença periodontal. O acompanhamento 

prospectivo e a avaliação imunológica destes indivíduos com IGHD são necessários 

para que os resultados do presente estudo sejam confirmados e explicados. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Com base nos resultados encontrados neste estudo, podemos concluir que os 

indivíduos com IGHD severa e congênita possuem maior chance de apresentar 

Perda Clínica de Inserção Periodontal. 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

PROJETO DE PESQUISA  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: 

“Perda de Inserção Periodontal em uma população brasileira com Deficiência 
Isolada do Hormônio do Crescimento”  

Sr. (a)  
Estamos estudando os seus dentes, a sua gengiva e o tecido que sustenta os 

seus dentes. Este estudo é feito pela aluna de mestrado da Universidade de São 
Paulo Isabella Maria Porto de Araujo Britto, sendo orientada pelo Prof. Dr Francisco 
Emílio Pustiglioni e pelo Prof. Dr. Manuel Hermínio de Aguiar Oliveira. Se você 
concordar em participar da pesquisa, os procedimentos realizados serão a coleta de 
dados (anotados em uma tabela) que serão obtidos através de um exame das suas 
gengivas com um instrumento de medida, e da realização de um índice de placa 
bacteriana, além da possível realização de fotografias da sua boca (sem mostrar a 
sua face). Dessa forma, iremos estudar a doença da sua gengiva e ver como 
podemos ajudá-lo. Este trabalho não traz nenhum tipo de dor e não oferece riscos à 
sua saúde. O (A) senhor (a) não deixará de ser atendido se não quiser participar do 
estudo. Se quiser participar, saiba que substituiremos o seu nome por um número e 
que os resultados do estudo só serão usados para buscar melhorias na sua 
qualidade de vida. O (A) senhor (a) ficará com uma cópia deste termo. 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,______________________________________________________________, 
R.G. ____________________, abaixo assinado, li todas as informações e concordo 
em participar da pesquisa intitulada “Perda de inserção periodontal em uma 
população brasileira com Deficiência Isolada do Hormônio de Crescimento”, como 
sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Prof. Dr. Manuel 
Hermínio de Aguiar Oliveira e pela pesquisadora Isabella Maria Porto de Araujo 
Britto sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos.  
ASSINATURA DO SUJEITO DE PESQUISA OU RESPONSÁVEL  LEGAL: 
__________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/___ 
ASSINATURA DO PESQUISADOR: _____________________________________ 
DATA:___/___/___ 
Telefones para contato:(0XX79)32181805– Prof.Dr.Manuel Hermínio Aguiar Oliveira 
                                    (0XX11) 30917833 – C.D.Isabella Maria Porto de Araujo Britto 
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ANEXO D – Questionário 
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ANEXO E – Ficha Clínica 

 

 
 


