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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e severidade da doença periodontal 

em amostra populacional da província de Maputo, Moçambique. Foram avaliados 

120 voluntários de 15 a 72 anos quanto às medidas de profundidade de sondagem, 

recessão ou hiperplasia, nível de inserção, índice de sangramento gengival e índice 

de placa.  Os indivíduos foram divididos em quatro grupos de acordo com a faixa 

etária: Grupo 1- indivíduos de 15 a 24 anos (n=30); Grupo 2- indivíduos de 25 a 34 

anos (n= 30); Grupo 3- indivíduos de 35 a 44 anos (n= 30); Grupo 4- indivíduos com 

idade ≥45 anos (n=30). Os hábitos de higiene, cuidados de saúde bucal e condições 

de saúde sistêmica foram investigados por meio da aplicação de questionário de 

saúde. A maioria dos indivíduos apresentava baixa frequência diária de escovação e 

não usava fio dental. A profundidade de sondagem média foi de 2,5 ± 0,51mm, sem 

diferenças significativas entre os grupos (p> 0.05; ANOVA pós-teste Tukey). O nível 

de inserção clínica foi de 1,21 ± 0,87 mm, sendo maior na faixa etária mais velha (p< 

0.0001; ANOVA pós-teste Tukey). O índice de sangramento gengival foi de 0,17 ± 

0,14, sem diferenças entre os grupos (p= 0.68; Kruskal-Wallis) e o índice de placa foi 

de 0,27 ± 0,26, também sem diferenças entre os grupos (p= 0.78; Kruskal-Wallis). 

Houve 100% de prevalência de doença periodontal, considerando-se a presença de 

sangramento à sondagem em pelo menos 1 sítio da cavidade bucal. A prevalência 

de periodontite, definida pela presença de pelo menos dois sítios com perda de 

inserção ≥3 mm e 2 sítios com profundidade de sondagem ≥4 mm em dentes 

diferentes, foi de 83,33%, influenciada significativamente pelo nível de instrução (p= 

0.049; ANOVA a dois critérios/Tukey) e renda familiar mensal (p< 0.0001; ANOVA a 

dois critérios/Tukey). Do total avaliado, 58 (48,33%) indivíduos apresentaram perda 

de inserção ≥3 mm em mais de 5% dos sítios proximais presentes.  Esses achados 

sugerem que a prevalência e extensão da doença periodontal são altas na amostra 

populacional de Moçambique, levando à necessidade de adoção de estratégias 

preventivas eficazes. 

 

Palavras-chave: Doença Periodontal. Epidemiologia. Fatores de risco.África. 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Prevalenceof periodontal diseaseat Maputo Province,  Mozambique 

 

The aim of this study was to investigate the prevalence and severity of periodontal 

disease in a sample population of Maputo Province, Mozambique.A total of 120 

individuals aged 15-72 years were examined according to pocket probing depth, 

gingival recession or hyperplasia, clinical attachment level, gingival bleeding index 

and plaque index.Volunteers were divided into four groups according to age range: 

Group 1- 15 to 24 years (n=30); Group 2- 25 to 34 years (n= 30); Group 3- 35 to 44 

years (n= 30); Group 4- ≥45 years (n=30).Hygiene measures, oral health care and 

systemic conditions were investigated by the application of a health 

questionnaire.Most individuals showed a low frequency of oral hygiene and did not 

report flossing. Mean probing depth was 2.5 ± 0.51mm, with no significant differences 

between groups (p> 0.05; ANOVA post-testTukey). Clinical attachment level was 

1.21 ± 0.87 mm, being greater at Group 4 (p< 0.0001; ANOVA post-testTukey). 

Gingival bleeding index was 0.17 ± 0.14, with no significant differences between 

groups (p= 0.68; Kruskal-Wallis) and plaque index was 0.27 ± 0.26, also with no 

differences between groups (p= 0.78; Kruskal-Wallis). There was a 100% prevalence 

of periodontal disease, considering the presence of bleeding on probing in at least 

one site. The prevalence of periodontitis, defined by at least 2 sites showing 

attachment level ≥3 mm and 2 sites showingprobing depth ≥4 mm in different teeth, 

was 83.33%, significantly influenced byeducational level (p= 0.049; ANOVA two way 

criteria/Tukey) and monthly family income (p< 0.0001; ANOVA two way 

criteria/Tukey). From the total, 58 (48.33%) individuals showed attachment loss ≥3 

mm in more than 5% proximal sites. Thesefindings suggest a high prevalence and 

extension of periodontal disease in a population sample of Mozambique, leading to 

the need of adopting effective preventive measures. 

 

 

Palavras-chave: Periodontal disease. Epidemiology. Riskfactors. Africa. 
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1INTRODUÇÃO 

 

A doença periodontal é uma das duas principais doenças bucais que afetam 

diferentes populações ao redor do mundo (Papapanou, 1999; (Petersen, 2003); 

(Petersen e Ogawa, 2005). Aproximadamente, 10 a 15% da população adulta do 

mundo apresenta bolsas periodontais com profundidade de sondagem de 6 mm ou 

mais(Petersen e Ogawa, 2005). 

A prevalência e severidade da doença periodontal não é homogênea, 

podendo ser influenciada pela idade, gênero e etnia.  Alguns estudos indicam que a 

raça negra apresenta risco três vezes maior de desenvolvimento de doença 

periodontal do que indivíduos de raça branca da mesma faixa etária(Petersen e 

Ogawa, 2005). 

Os fatores etiológicos primários da doença periodontal são a presença de 

placa ou biofilme bacteriano e sua interação com a resposta do hospedeiro.  

Diferentes fatores de risco podem modificar a qualidade da placa e/ou a resposta do 

hospedeiro, incluindo fumo, localização geográfica, obesidade, doenças sistêmicas 

(ex.: diabetes mellitus), idade, sexo, raça, fatores genéticos, condição 

socioeconômica e cultural, deficiências nutricionais e etilismo, além de fatores locais, 

como mau posicionamento dentário, morfologia da gengiva, do osso alveolar e dos 

dentes, dentre outros (Albandar, 2002); (DallaVecchiaet al. 2005);(Petersen e 

Ogawa, 2005); (Elamin et al., 2010); (Holtfreter et al., 2010); (Slots, 2012);(Haytac, 

Ozcelik e Mariotti, 2013). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), as doenças bucais 

permanecem como um dos maiores problemas de saúde pública ao redor do mundo, 

embora seja considerada de baixa prioridade em países africanos, cujas condições 

levam à destinação dos recursos existentes para condições que coloquem em risco 

a vida da população.  Embora as doenças bucais não levem a óbito na maioria das 

vezes e sejam na maioria das vezes assintomáticas, elas representam um problema 

de saúde pública bastante importante devido à alta prevalência e impacto na saúde 

geral dos indivíduos acometidos.  
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Em países africanos, de forma geral, observa-se que os sistemas de saúde 

apresentam características gerais comuns, incluindo predomínio de hospitais e 

cuidados especializados de saúde em áreas urbanas, enquanto que a maioria da 

população vive nas zonas rurais(Jordan et al., 2011). Existem aproximadamente até 

2 dentistas para cada 100.000 habitantes no continente africano (Ana 1971; WHO 

2001), com distribuição heterogênea dos serviços odontológicos especializados 

dentre os diferentes países, com maior concentração de dentistas na zonal urbana, 

embora a maioria da população resida na zona rural (Ana 1976; Ntabayeet et al. 

1988; Poulsen et al. 1999). Na década de 80, aproximadamente 14.800 cirurgiões 

dentistas atuavam na África e, dentre estes, 79% atuavam em três países apenas 

(Egito, África do Sul e Argélia). 

Dados confiáveis relativos à saúde bucal no continente africano são 

escassos, mas a prevalência das doenças bucais parece estar aumentando na 

África, assim como suas morbidades associadas (Ndiye, 2005).  Apesar disso, a 

verba destinada à saúde bucal é limitada, levando a OMS a estimar que as 

despesas per capita relacionadas à saúde em países africanos em 1995 são, em 

média, de quarenta dólares americanos, podendo ser reduzido para dez dólares 

americanos, comparativamente a US$ 2.500,00 para os Estados Unidos e US$ 

700,00 para a Europa (Baelum e Scheutz, 2002). 

A despeito dos esforços para promover e organizar a área de saúde bucal e 

adoção de resoluções relevantes pela OMS, a saúde bucal ainda não é parte 

integral dos serviços de saúde existentes.  Estudos prévios realizados no continente 

africano não puderam evidenciar as prioridades epidemiológicas da região e não 

encontraram estratégias confiáveis que pudessem abordá-las corretamente.  Existe 

uma falta aguda de dados recentes válidos, confiáveis e comparáveis para a região 

africana; o tratamento das doenças bucais é essencialmente curativo e aborda 

principalmente cárie e doença periodontal e o acesso a serviços de saúde bucal que 

sejam financeiramente acessíveis e de boa qualidade são limitados (Ndiaye, 2005), 

o que requer a realização de estudos epidemiológicos válidos e confiáveis para que 

se possa atingir os objetivos preconizados pela Organização Mundial de Saúde para 

o século 21, dentre os quais merece destaque o controle, prevenção e tratamento de 

doenças não transmissíveis(Petersen, 2003; Petersen e Ogawa, 2005). 
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Alinhado a esses objetivos e visando a melhora na prestação de serviços na 

área de saúde bucal, a OMS traçou uma estratégia visando a Saúde Bucal para o 

período de 1999-2008, tendo como principal objetivo em longo prazo que todas as 

populações da África desfrutem, dentro dos próximos 25 anos, de melhores níveis 

de saúde bucal, como resultado da diminuição significativa na prevalência de 

doenças bucais, acesso equitativo ao custo efetivo, alta qualidade no cuidado à 

saúde bucal e adoção de estilos de vida saudáveis (Ndiaye, 2005).  Os objetivos 

listavam cinco prioridades: desenvolvimento e implementação de estratégias 

nacionais, integração da saúde bucal dentro de programas de saúde, oferecimento 

de serviços, educação regional e abordagem de treinamento e desenvolvimento de 

sistema de gerenciamento da informação em saúde oral (OMS, 2008). 

Para tanto, é essencial se conhecer quais são os principais problemas de 

saúde bucal que afetam as diferentes populações. Em países africanos, a cárie 

dentária e a doença periodontal parecem não ser tão prevalentes ou graves quanto 

em países desenvolvidos. O perfil de saúde bucal do continente africano hoje parece 

ser bem diferente daquele observado há alguns anos, não sendo homogêneo 

através dos países. Desta forma, as doenças existentes em cada comunidade 

precisam ser avaliadas individualmente em termos de epidemiologia, prevalência e 

severidade, o que se constitui em pré-requisito para a enumeração lógica das 

necessidades de tratamento das comunidades e o desenvolvimento de programas 

de intervenção para seu tratamento. 

Dentre os problemas mais graves de saúde bucal nos países africanos estão 

o NOMA ou cancro oral e a gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA), 

frequentemente associada a essa condição. O NOMA atinge cerca de 20 crianças 

em cada 100.000, levando a óbito cerca 90% das mesmas sem tratamento.  Além 

destas condições, observou-se nos últimos anos aumento na prevalência de câncer 

oral, com possível associação ao aumento no uso do tabaco e álcool. Ainda é 

notável a alta prevalência de infecções relacionadas à AIDS (OMS, 2000). 

A prevalência de doença periodontal é muito alta em países africanos, 

atingindo crianças, adolescentes e adultos (Kamagateet al. 2001; OMS, 2012), onde 

se observa pobre condição de higiene oral, com grande acúmulo de placa e cálculo 

em todas as faixas etárias (Baelum, Fejerskov e Karring, 1986); (Enwonwu 1981); 



22  Introdução 

 

(Frencken et al., 1999); (Hobdell e Cabral 1980); (Lembaritiet al. 1988); (Mathesis et 

al. 1986);(Clerehugh, Laryea e Worthington, 1995), além de acesso limitado a 

serviços especializados de saúde em decorrência da escassez de recursos 

humanos e físicos (Kamagate et al. 2001). Estudos epidemiológicos realizados em 

diferentes países do continente africano demonstraram alta prevalência de cálculo 

em adolescentes na faixa etária de 15-19 anos e em adultos na faixa etária de 35-44 

anos (Baelum e Scheutz, 2002). Embora esses índices sejam elevados, diversos 

métodos de higiene bucal são descritos para a população africana, incluindo desde o 

uso de escovas de dentes convencionais, com ou sem dentifrícios, e o uso de 

palitos, esponjas mascáveis, caules e folhas de plantas (Addo-Yoboet al. 1991); 

(Bult, Dumming 1986); (Clerehugh, Laryea e Worthington, 1995); (Ng’Ang’A, 

Valderhaug 1991; Normark, Mosha 1989ª; Norton, Addy 1989). 

Diferentes estudos reportaram alta prevalência de gengivite severa (Baelumet 

al. 1986, 1988; Mathesiset al. 1986) em diferentes populações africanas, com baixo 

percentual de pacientes saudáveis periodontalmente, segundo avaliação pelo 

CPITN, e maior prevalência de bolsas rasas, (Baelum e Scheutz, 2002)enquanto 

que a prevalência de bolsas profundas é menor que 0.5% na faixa etária de 35-44 

anos (Freckenet al.  1999); (Haikel et al., 1989); (Miyazakiet al. 1991); (Moshaet al. 

1994).   

Dados relativos às condições de saúde bucal são bastante escassos em 

Moçambique.  Recentemente, Mapengo (2010) avaliou a prevalência de cárie 

dentária e fluorose em adolescentes das regiões urbana e suburbana do município 

de Maputo, em Moçambique, identificando ainda sua associação com placa 

bacteriana, condição nutricional, frequência do consumo de açúcar e concentração 

de flúor na água de abastecimento. O índice CPOD médio observado foi 0.99 ± 1.65, 

com menor prevalência de cárie em crianças vivendo na zona urbana. O padrão de 

higiene bucal foi considerado como deficiente, de acordo com o índice PHP.  
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No entanto, não existem dados relativos à prevalência de doença periodontal 

na população de Moçambique, sendo, portanto, necessário determinar sua 

prevalência e fatores de risco associados para, posteriormente, permitir a adoção de 

estratégias preventiva e curativa eficazes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para melhor contextualização e percepção dos resultados deste trabalho, 

será apresentado abaixo, um resumo sobre Moçambique, a Província de Maputo e 

Município da Matola, onde o estudo foi desenvolvido. 

 

Moçambique 

 

Moçambique localiza-se na costa sudeste da África, com área aproximada de 

799.380 Km2, faixa costeira de cerca de 2470 km, banhado pelo oceano Índico. Faz 

fronteira ao norte com a República da Tanzânia, a noroeste com Malawi e Zâmbia, a 

oeste com o Zimbabwe e a República da África do Sul e ao sul com a Suazilândia e 

África do Sul. Está dividido em 11 províncias e 144 distritos.  Sua capital é a Cidade 

de Maputo e a língua oficial é o português, havendo muitos dialetos diferentes em 

cada província. As províncias da Zambézia e Nampula são as mais populosas com 

40% da população e a capital do país com cerca de 1,5 milhões de habitantes. O 

clima é predominantemente tropical úmido. 

Em 2013 a população estimada foi de 23.700.715 milhões de habitantes 

(projeções do censo de 1997, INE), dos quais 9.842.760 são homens e 10.524.035 

mulheres. O país apresenta taxa de crescimento anual de 2,7%, com estrutura 

demográfica característica de país em desenvolvimento, sendo a sua pirâmide 

demográfica de base muito larga e achatada no topo (Mapengo, 2010). Cerca de 

40% da população é menor de 15 anos de idade, e 16,6% está abaixo de 5 anos de 

idade. As pessoas em idade reprodutiva (15-49 anos) constituem aproximadamente 

49% da população. A idade média da população foi estimada em 17,4 anos (MISAU, 

2012). 

A densidade populacional média é de 20 habitantes/Km², com 

aproximadamente 31,2% da população vivendo nas zonas urbanas (Global 

Finance,2010). O valor do IDH para Moçambique aumentou, comparado com o ano 

2010, de 0,317 para 0,322 em 2012. Ao avaliarmos as mudanças desde 2010, fica 

claro que houve melhorias consideráveis no IDH, como a esperança de vida 

estimada, que aumentou significativamente em 1,8 anos, ou seja, de 48,4 para 50,2 
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anos (MISAU, 2012), enquanto que o PIB per capita passou a ser de 1055 USD em 

2012 (INE).  

A prevalência de HIV soropositivos em adultos com idade entre 15 e 49 anos 

reduziu de 16,2%para 11,5% no país, sendo a região sul a mais afetada com 25,1% 

de soropositivos. No geral, 13,1% das mulheres e 9,2% dos homens desta faixa 

etária apresentam infecção por HIV. A prevalência é mais elevada em mulheres do 

que em homens tanto na zona rural quanto na zona urbana, enquanto as zonas 

urbanas concentram a maior parte dos casos (15,9% vs. 9,2% nas zonas rurais). As 

mulheres são infectadas em idades mais jovens comparativamente aos homens 

(MISAU 2012), mas sua prevalência aumenta com a idade tanto em homens quanto 

em mulheres, alcançando pico na faixa etária de 25-29 anos para mulheres (16,8%) 

e de 35-39 anos para homens (14,2%) (MISAU, 2012). 

A moeda local é o Metical e o sistema político é democrático multipartidário. 

Moçambique ficou independente em 25 de Junho de 1975, depois do domínio 

colonial de cerca de 500 anos.  A economia local se baseia na pesca, cultura de 

algodão e extração de minérios e gás natural. Moçambique possui uma reserva de 

gás natural equiparada a da Algéria, que é a 10ª maior reserva de gás no mundo 

(Global Finance, 2013). Apesar de ser rico em recursos naturais, o país está entre 

os 15 países mais pobres do mundo, sendo que  81,77% da população 

moçambicana vive com menos de 2 USD por dia, com taxa de alfabetização de 55 

% em 2010 (Global Finance, 2010 ). 

Além do gás natural, seus recursos naturais incluem energia elétrica, carvão, 

minerais (ex.: titânio, grafite), madeiras, pesca, tendo como principais produtos de 

exportação camarão, algodão, caju, açúcar e chá (Portal do Governo, 2010). 

O Programa Nacional de Saúde Oral (PNSO) é um dos programas da 

Direcção Nacional de Assistência Medica e dispõe das seguintes componentes: 

Promoção e Prevenção; Assistencial; Logística, infraestrutura e Manutenção; 

Recursos Humanos, Formação, Monitoria e Avaliação (MISAU 2012).  

O Programa Nacional de Saúde Bucal tem suas atividades articuladas com a 

Direção Nacional de Saúde Pública, mais especificamente com o Departamento das 

Doenças não transmissíveis, Repartição de Saúde Escolar, Departamento de 
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Promoção para Saúde e outros Programas e Departamentos da Direção Nacional de 

Assistência Médica (MISAU 2012). 

 

Serviços de Odontologia  

 

Dentre 1430 unidades sanitárias, Moçambique possui um total de 238 

Serviços de Odontologia em diferentes níveis de atenção, com cobertura em todas 

as sedes distritais. De acordo com o Diploma Ministerial, todas as unidades 

sanitárias deveriam possuir serviço de Odontologia, com exceção do Centro de 

Saúde tipo II. Porém, por falta de recursos, a expansão não tem acompanhado o 

crescimento da rede sanitária geral (MISAU, 2012 ). 

 

Recursos Humanos  

 

Os serviços de Odontologia existentes no país são assegurados tanto por 

profissionais qualificados (que possuem formação de base em Saúde Bucal: 

Médicos Dentistas, Técnicos de Odontologia, Técnicos de Prótese Dentária e 

Agentes de Odontologia), assim como outros profissionais, como enfermeiros 

básicos capacitados em extração dentária (MISAU, 2012). Moçambique possui 416 

Profissionais de Saúde Bucal para atender uma população estimada de 23 milhões 

de pessoas, sendo que a proporção dentista/habitante é de 1/57.500, o que indica 

uma proporção significativamente alta, segundo a OMS, que recomenda a proporção 

de 1 dentista para cada 1500 habitantes (MISAU, 2012 ). 

A província de Maputo  localiza-se a sul do país e é a mais meridional das 

províncias de Moçambique. Sua capital é a cidade de Matola e situa-se a apenas 10 

Km à oeste da capital do País, cidade de Maputo. Tem área aproximada de 22.693 

Km2. Faz fronteira ao norte com a província de Gaza, a leste com o oceano Índico e 

com a cidade de Maputo, a sul com a província sul-africana de Kwazulu-Natale a 

oeste com Swazilandia e com a província sul-africana de Mpumalanga. Tem 

população estimada de cerca de 1.206.000 habitantes, segundo o censo de 2007, e 

densidade populacional de cerca de 53.130 habitantes por Km2. A província de 

Maputo possui sete distritos e três municípios (Portal do Governo de Maputo, 2012). 
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Essa pesquisa foi realizada no município da Matola, capital da província do 

Maputo, e faz fronteira com os distritos de Marracuene ao norte, Moamba a 

noroeste, Boane ao sul e sudoeste e cidade de Maputo, a sudeste. Tem área total 

de 375 Km2 e aproximadamente 675.422 habitantes, sendo 322.382 homens e 

353.040 mulheres, segundo o censo geral da população de 2007. O município está 

dividido em três postos administrativos, nomeadamente: Matola-Sede, Machava e 

Infulene, que por sua vez se subdividem em 42 bairros (http://www.cm-

loures.pt/artigo.aspx?displayid=198#topo). 

Dispõe do maior parque industrial de Moçambique e um dos mais bem 

situados terminais portuários de carvão, exportação de alumínio, descarga de 

cereais e açúcar. Possui também um dos maiores centros de depósito de 

combustíveis (http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=198#topo). Graças à 

sua privilegiada localização na confluência do rio Matola com o oceano Índico, 

oferece um grande potencial para desenvolvimento de atividades turísticas. 

A cidade de Matola constitui uma das portas de entrada de todo o manancial 

turístico da República da África do Sul e da Swazilândia, sendo por isso um cartão 

de visita (http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=198#topo).  

A indústria é base da economia do Município da Matola, o qual possui o maior 

parque industrial do país, concentrando cerca de 60% da indústria nacional. As mais 

de 500 unidades industriais que constituem este parque têm alto grau de 

diversificação, que vai de produtos agroindustriais a confecções metalomecânicas e 

materiais de construção. O desenvolvimento da cidade esteve sempre ligado à 

relação comercial entre Moçambique e a África do Sul, da qual são exemplos 

o Complexo Portuário da Matola e o Corredor de Maputo 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Matola#Economia).  

Apesar do rápido processo de urbanização, em 2009 apenas 39% da 

população da Matola residia na zona urbana, 14% na zona rural e os 47% restantes 

na zona periurbana ou suburbana.  O dinamismo econômico aliado à disponibilidade 

de terra urbanizável levou a que a população do município fosse estimada em 

827.000 habitantes no início de 2013, podendo chegar a 1.000.000 até o final do ano 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Matola#Economia ). 
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A Matola é caracterizada por uma miscelânea de grupos étnicos. A etnia 

nativa desta região é a dos rongas, pertencentes ao grande grupo dos tsongas, mas 

existem ainda os chopes, os bitongas e os tswasou 

tsuas(http://pt.wikipedia.org/wiki/Matola#Economia). 

Quanto às línguas faladas, o chiTsonga é predominante nesta região, seguido 

pela língua portuguesa, falada principalmente nas zonas urbanas e periurbanas. São 

falados também os dialetos xiChope, biTonga e xiTswa 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Matola#Economia ). 

A província de Maputo conta com quinze dentistas generalistas, sete técnicos 

em odontologia, oito agentes em odontologia e sete enfermeiros capacitados em 

matéria de extrações dentárias e emergências odontológicas, perfazendo total de 37 

profissionais para um total de 1.206.000 habitantes. A província assistiu em 2012 a 

mais ou menos 62.593 doentes na área de odontologia, dos quais 37.631 

terminaram em extração dentária (MISAU, 2012).  

Tendo em vista esse cenário da Província deMaputo em relação à 

disparidade entre o número de profissionais e o número de habitantes, pode-se 

entender a dificuldade de atendimento odontológico que resulta em uma grande 

prevalência de doença periodontal na população em geral.  
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Mapa de Moçambique 
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Conceitos de doença periodontal 

 

Nos Estados Unidos (Albandar, Brunelle e Kingman, 1999), avaliaram a 

prevalência e extensão de recessão, sangramento gengival e cálculo, usando dados 

coletados da pesquisa nacional de saúde III (NHANES III). Foram obtidas de 

recessão, sangramento à sondagem e cálculo em duas superfícies (mesiovestibular 

e centro da face vestibular) em dois quadrantes aleatoriamente selecionados, sendo 

um superior e outro inferior, em 9689 pessoas de 30 a 90 anos. A condição gengival 

foi determinada em duas categorias de acordo com a prevalência: gengivite extensa 

(5 ou mais dentes ou 50% dos dentes examinados com sangramento) e gengivite 

limitada (2 a 4 dentes ou 25 a 50% dos sítios com sangramento). De acordo com 

esta metodologia, foi estimado que 23,8 milhões de pessoas apresentavam uma ou 

mais superfícies com recessão gengival de 3mm (22,5%), 53,2 milhões (50,3%) 

apresentavam sangramento gengival, 58,3 milhões (55,1%) apresentavam cálculo 

subgengival. A prevalência, extensão e severidade da recessão gengival aumentou 

com a idade, assim como a extensão de dentes com cálculo e sangramento 

gengival. A doença foi ainda mais prevalente em homens e em negros americanos. 

Em 2003, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Academia 

Americana de Periodontia (CDC - AAP) nomeou um grupo de trabalho para 

desenvolver critérios padronizados de definição de casos de periodontite em 

levantamentos epidemiológicos. Essa classificação define periodontite severa e 

periodontite moderada em termos de profundidade de sondagem e nível de inserção 

clínica para melhorar os critérios de definição de caso e ainda demonstrar a 

importância dos limites da profundidade de sondagem e nível de inserção clínica e o 

número de sítios afetados ao determinar sua prevalência.A periodontite severa foi 

definida pela presença de dois ou mais sítios interproximais com NIC≥6 mm em 

dentes diferentes e um ou mais sítios interproximais com PS ≥5 mm.  A periodontite 

moderada foi definida pela presença de dois ou mais sítios interproximais com NIC 

≥4 mm em dentes diferentes ou dois ou mais sítios interproximais com PS ≥5 mm 

em dentes diferentes. 

Com o objetivo de identificar novas categorias clínicas que representassem 

fenótipos biológicos distintos (Offenbacher et al., 2007), avaliaram 6758 indivíduos 

que fizeram parte do estudo NHANES segundo parâmetros clínicos, fenotípicos, 
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microbiológicos e imunológicos e inflamatórios. A amostra foi dividida em 5 grupos 

de acordo com os critérios de doença estabelecidos na interface gengiva-biofilme 

(BGI). A categoria BGI-H (saúde) foi definida por profundidade de sondagem de até 

3 mm e sangramento gengival em até 10% dos sítios; a categoria BGI-G (gengivite) 

foi definida por profundidade de sondagem até 3 mm e sangramento gengival em 

mais de 10% dos sítios; a categoria BGI-LB (baixo sangramento) foi definida pela 

presença de uma ou mais bolsas com profundidade de sondagem de 4mm ou mais 

e sangramento à sondagem em até 10% dos sítios; a categoria BGI-MB 

(sangramento moderado) foi definida pela presença de bolsas >3mm e sangramento 

em 10% a 49% dos sítios; a categoria BGI-SB (sangramento severo) foi definida 

pela presença de bolsas >3mm e sangramento em mais de 50% dos sítios. Do total, 

14,3% dos indivíduos foram classificados como BGI-H, 15,1% BGI-G, 18% BGI-LB, 

39,7% BGI-MB e 12,9% BGI-SB. No grupo periodontite severa, os principais fatores 

determinantes de fenótipo de risco foram raça branca, homens, presença de 

diabetes, Campylobacterrectus e secreção de altos níveis de IL-1 e PGE2. 

Várias definições de casos de periodontiteutilizadas em levantamentos 

epidemiológicos foram revisadas e resumidas por (Page e Eke, 2007). Para o efeito, 

levantamentos epidemiológicos de doença periodontal na população americana 

desde 1960 a 2000 foram feitos, juntamente comoutrosestudosrelacionados, foram 

revistos e resumidos.  Em estudos epidemiológicos antigos não havia classificação 

de doenças periodntais ou critérios de medição da doença. Gengivite e doença 

periodontal eram combinadas e consideradas a mesma doença, sendoa inflamação 

gengival o foco dos estudos epidemiológicos. Novas técnicas de medição da doença 

e conceitos foram desenvolvidos, como foi o caso do índice periodontal de Russell 

(PI ) e o  índice de doença periodontal (PDI), ambos baseados no conceito de que a 

gengivite era o estágio inicial da doença periodontal e que sem tratamento progredia 

para doença periodontal. Mais tarde surgiu o CPITN. O primeiro e segundo 

levantamento epidemiológico dos EUA, nomeadamente em (1960 – 1962) composto 

por 6675 voluntários e o outro em (1971 – 1974) composto por 13.645 voluntários, 

não havia definição de casos de periodontite e o indice usado foi o de Russell (PI). 

Em 1960-1962 os homens tiveram valores de PI de 1,34 enquanto que as mulheres 

tiveram 0,92. Já no segundo levantamento em 1971-1974, o PI para homens foi de 

1,28 e de 0,92 para mulheres. Apartir do 3º levantamento (NHANES III, 1981), a PS 
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já era medida junto com o indice modificado de Russell. Havia definição de casos de 

periodontite e os resultados foram de prevalência de periodontite em 36,0%,em 

todas faixas etárias, sendo que a periodontite  moderada foi de 28,0% e periodontite 

avançada de 8,0%.   No quarto levantamento feito pelo NIDR (1985 – 1986), com um 

total de mais ou menos 100 milhões de indivíduos da classe trabalhadora, com 

idadesentre os 18-64 anos, parámetros periodontais como NIC, REC e PS foram 

avaliados. NIC ≥3 mm foi prevalente em 43,8% da amostra total, PS 4-6 mm em 

13,4% e REC ≥3 mm em 17,1%. No levantamento epidemiológico 

realizadopeloNHANES (1988-1994) com amostra probabilística em múltiplos 

estágios composta por 9689 voluntários com idades entre os 30-90 anos, dois 

quadrante foram selecionados aleatoriamente. Medidas de NIC, PS e lesão de furca 

foram tiradas.  Resultados obtidos indicaram que 35% dos participantes tinham 

periodontite, sendo que 25% tinham periodontite leve, 9,5% periodontite moderada e 

3,1% apresentou periodontite avançada, 53,1% apresentou um ou mais dentes com 

NIC ≥3mm. Para diagnóstico e definição de casos de periodontite para practica 

clínica, existe a classificação aprovada pelo workshop internacional para 

classificação de doenças periodontais e condições. Critérios padronizados para 

definição de casos de periodontite em levantamentos epidemiológicos foram 

estabelidos pelo CDC-AAA e incluem definição de periodontite moderada e 

periodontite severa. Considerando-se periodontite severa quando ha dois ou mais 

sítios interproximais com NIC ≥6 mm, não no mesmo dente, e um ou mais sítios 

interproximais com PS ≥5 mm. Para periodontitemoderada foi definida como sendo 

dois ou mais sítios interproximais com NIC ≥4 mm, não no mesmo dente, ou dois ou 

mais sítios interproximais com PS ≥5 mm, não no mesmo sítio. 

Para melhor abrangência nos critérios usados para definição de periodontite 

em levantamentos epidemiológicos e para captação de casos incipientes de 

periodontite antes de alcançar o estado moderado da doença, uma nova definição 

foi proposta por (Eke, Paul I. et al., 2012). Essa definição inclui casos de periodontite 

leve determinada pela presença de dois ou mais sítios interproximais com NIC ≥3 

mm e dois ou mais sítios interproximais com PS ≥4 mm em dentes diferentes ou um 

sítio com PS ≥5 mm.  
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Epidemiologia da Doença Periodontal 

 

No Sri Lanka (Loe et al., 1986), estudaram a história natural da doença 

periodontal em população desprovida de quaisquer cuidados de saúde bucal. Foram 

avaliados 480 plantadores de chá no período de 1970 a 1985.O estudo foi concluído 

com 161 participantes. Foram identificados três grupos de pacientes de acordo com 

a progressão estimada de doença periodontal por meio da perda dentária e perda de 

inserção interproximal: 8% dos pacientes apresentaram rápida progressão da 

doença periodontal e perda de toda a dentição aos 45 anos; 81% apresentaram 

progressão moderada da doença periodontal e perda de 7 dentes, em média, aos 45 

anos; 11% não apresentaram progressão da doença periodontal, embora também 

apresentassem sinais de inflamação gengival, sem perda dentária aos 45 anos de 

idade.  

 

Doença Periodontal na Europa 

 

A susceptibilidade para doença periodontal avançada não é universal; existe 

uma moderada prevalência de doença periodontal destrutiva e, mais importante, a 

prevalência global da doença periodontal severa é muito baixa. Gengivite moderada 

é comum e muitos adultos demonstram algum tipo de perda de suporte ósseo e 

perda de inserção clínica, sendo que a periodontite não é a maior causa de perda 

dentária na população adulta(Sheiham e Netuveli, 2002).  

No Reino Unido (Morris, Steele e White, 2001), num levantamento 

epidemiológico nacional,examinaram 3517 indivíduos com idade entre os 16 e ≥ 65 

anos de idade, com o objetivo de avaliar a prevalência de placa, cálculo, PS e NIC.  

A PS foi definida usando as categorias do CPI. Para PS e NIC foi usada a sonda 

periodontal do CPITN. Para avaliação deplaca foi usada visualização direta, sem o 

uso de nenhum instrumento e para o cálculo foi também usada visualização direta e 

sonda periodontal do CPITN. A placa foi prevalente em 72% dos examinados, sendo 

que na faixa dos 25-35 foi de 30% e na faixa dos ≥65 foi de 44%. 73% dos 

examinados tiveram cálculo em pelo menos um dente, havendo tendência de agravo 

com a idade. Bolsas abaixo de 3.5 mm foram presentes em 46%, bolsas acima de 

3.5 mm foram presentes em 54%, bolsas acima de 5.5 mm encontradas em 5% e 
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bolsas acima de 8.5 encontradas em 1%. Cerca de 54% dos examinados 

apresentaram bolsas moderadas ( mais de 3.5 mm ). Havendo tendência de agravar 

com a idade. Nível de inserção inferior a 3.5 mm foi observado em 57%, NIC ˃3,5 

mm observado em 43%, NIC ˃ 5,5 em 8% e NIC ˃8,5% em 2%. Apesar de esforços 

aparentes, a população adulta do Reino Unido não apresenta um controle de placa 

eficiente. Todos os padrões periodontais tiveram tendência de piorar com a idade. 

 

Doença Periodontal na América do Norte 

 

Nos EUA (Eke, P. I. et al., 2012), estimaram a prevalência, severidade e extensão 

da periodontite na população adulta, com base nos dados de 2009 e 2010 do 

NHANES. A amostra foi composta por 3742 adultos com idades  ≥30 anos, da 

popula civil, não institucionalizada, tendo um ou mais dentes naturais. NIC e PS 

foram medidos em seis sítios por dente em todos os dentes (exceto os terceiros 

molares). Para prevalência de periodontite, critérios sugeridos pelo CDC-AAP para 

definições de casos de periodontites em levantamentos epidemiológicos foram 

usados (Page e Eke, 2007; Eke, P. I. et al., 2012). Os resultados mostraram que 

mais de 47% da amostra apresentou periodontite, sendo que a periodontite leve ( 

8,7% ), periodontite moderada ( 30% ) e periodontite severa ( 8,5% ), quando 

analisado por categorias. De forma geral a porcentagem foi em torno de 24,4% em 

adultos entre os 30-34 anos e 70,1% em adultos com ≥65 anos. A prevalência de 

NIC foi 86% em adultos com ≥1 sítio com NIC ≥3 mm, 96,7% de prevalência 

cabendo aos adultos com ≥ 65. A periodontite foi mais prevalente em homens do 

que em mulheres, mais alta entre mexicanos americanos comparado com outras 

raças e etnias estudadas, mais alta em pessoas com pouca escolaridade, pessoas 

com certo nível de pobreza e também alta em fumantes. A prevalência da 

severidade de NIC de ≥3 mm a ≥7 mm aumentou com a idade, enquanto que a PS 

de ≥3 mm a ≥7 mm manteve-se estável ao longo de todas as faixas etárias. A 

prevalência de periodontite total e periodontite moderada aumentou com a idade 

entre adultos, enquanto que a prevalência da forma leve e severa manteve-se 

relativamente estável em menos de 15% entre os grupos. 

No Canadá, província de Quebec (Benigeri et al., 2000), investigaram a 

prevalência de PS, NIC, SS e cálculo em 2110 indivíduos,  com idades entre os 35 - 
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44 anos de idade. Para tal, foi usado o índice CPITN. Apenas 8,5% dos adultos 

apresentou um dente com com PS ≥6 mm quando foi medido em apenas dois sítios, 

enquanto que se a medição era feita em seis sítios,  a percentagem subia para 

21,4%. O registro parcial de PS ( em 10 dentes índices ou em dois quadrantes 

escolhidos aleatoriamente ) resultou em subestimação de prevalência de indivíduos 

com pelo menos um dente com bolsa periodontal ( código 3 e 4 do CPITN ). Entre 

indivíduos com pelo menos um dente com PS ≥6 mm, 12% não foram detectados 

quando se usou os índices dentários, e 25% também foram subestimados com a 

avaliação de dois quadrantes. O uso de porcentagens de indivíduos com bolsas 

periodontais superou a prevalência de bolsas profundas se comparado com a 

medição em sextantes. Cerca de 30% dos sextantes não apresentaram necessidade 

de tratamento, apenas 5,2% dos indivíduos nesta categoria. Igualmente, 7,7% dos 

sextantes apresentaram pelo menos um dente com bolsa ≥6 mm, enquanto que 

existe três vezes mais pessoas nesta categoria ( 21,4% ).  

 

Doença Periodontal na Ásia e Oceania 

 

A condição periodontal de uma população rural no sul da Tailândia, foi 

descrita por (Baelum et al., 2003). A amostra foi composta por 359 indivíduos 

dentados, divididos em grupos de 30 – 39 anos e 50 – 59 anos, respectivamente. 

Avaliação de placa e cálculo foi feita em seis dentes índices ( Ramfjord, 1967 ), 

sangramento à sondagem, PS e NIC foram feitos em seis sítios por dente, com 

exceção dos 3º molares. Os participantes responderam também a um questionário 

de saúde e social. As condições de higiene bucal foram tidas com sendo pobres, 

com abundante acúmulo de placa e cálculo. Para placa, valores percentuais entre 

65.6% e 81.3% foram obtidos para os dois grupos. Os valores para cálculo foram de 

46.6% e 75.3%, respectivamente, sendo que os homens no grupo etário de 30 – 39 

anos tiveram maior prevalência de placa e cálculo. Sangramento à sondagem foi de 

95,5% e 98,1% , sendo valor  médio de sítos sangrantes de 100% em ambos os 

grupos. Prevalência de NIC ≥1 mm foi de 100% em ambos os grupos, NIC  ≥4 mm 

foi de 92,0% e 100%, respectivamente,  NIC ≥7 mm foi de 26,0% e 74,0% para os 

dois grupos. PS ≥4 mm foi observado em 84,0% e 93,0%, enquanto que PS  ≥ 7 mm 

foi presente em 10,0% e 28,0%, respectivamente. Os praticantes de fé budista 
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tiveram menos sítios com cálculo e sangramento à sondagem, mas tiveram mais 

sítios com NIC ≥4 mm e PS ≥4 mm em relação aos praticantes da fé islâmica.  

 

Doença Periodontal na América Latina 

 

No Brasil, (Susin e Albandar, 2005), em estudo realizado em jovens de uma 

zona urbana, na faixa etária dos 14-29 anos de idade, com o objetivo de avaliar a 

prevalência da periodontite agressiva e os riscos associados, foi constatado que, 

dos 612 participantes, 5,5% apresentavam a doença. Não houve diferenças 

significantes em relação ao sexo, embora a doença tenha sido duas vezes mais 

prevalente entre os indivíduos que não pertenciam a raça branca. Nas faixas etárias 

entre 20-24 anos e 25-29 anos, houve perda dentária de 40,4%-90,2% e 43,4%-

86,1%, respectivamente, com percentual significativo de sítios com placa 

(p<0.0001), sangramento gengival (p<0.05) e cálculo supragengival (p<0.0001), 

quando comparados a pacientes saudáveis. 

Em uma zona urbana do Brasil (Susin et al., 2004), realizaram um estudo em 

1400 moradores, com idades entre os 14 a 70 anos, com objetivo de avaliar a 

prevalência de recessão gengival e fatores de risco associados aesta condição. O 

resultado demonstrou que 51,6% dos sítios apresentavam recessão ≥3 mm e 22% 

apresentaram recessão ≥5mm. A prevalência, extensão e severidade da recessão 

foram correlacionadas com a idade, sendo maior na faixa de 25 - 50 anos, e entre 

homens acima dos 30 anos.. 

Ainda no Brasil (Corraini et al., 2008), investigaram a prevalência, extensão e 

severidade da perda de inserção clínica, sua relação com aspectos demográficos, 

socioeconómicos e fatores de risco para a doença periodontal. 

Aamostraeracomposta por 214 voluntários com idades apartir de 12 anos. Os dados 

obtidos sugeriram que 8% da população de 12-19 anos e todos os pacientes 

dentados acima de 50 anos apresentavam perda de inserção  ≥5mm em pelo menos 

um sítio.  Houve perda de inserção ≥7mm em 5% da população com idade entre 12-

19 anos de idade e 85% na população com  ≥50 anos. A PS ≥4mmfoi em54% dos 

voluntários e bolsas ≥6 mm em 83%, respectivamente.    
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No Chile, (Gamonal et al., 2010), avaliaram a prevalência e extenção do NIC 

em 1.092 adultos jóvens com idades entre 35 e 44 anos e 469 adultos idosos com 

idades entre 65 e 74 anos, respectivamente. Os voluntários também responderam a 

um questionário com questões sociais e de saúde. Outros parámetros periodontais 

também foram avaliados em seis sítios por dente, tendo sido excluídos os 3º 

molares. 93,45% dos adultos jóvens tiveram ≥ 1sítiocom NIC ˃3 mm comparado 

com 97,58% dos adultos idosos. NIC ˃6 mm foi prevalente em 38,65% em adultos 

jóvens e 65,35% em adultos idosos . A média de PS e NIC foram para a faixa etária 

dos 35 – 44 anos de 2,1mm e 2,7 mm, respectivamente. Na faixa etária dos 65 – 74 

anos as médias foram 2,1 mm e 3,8 mm, respectivamente. Sangramento à 

sondagem foi de 50,4% na faixa etária dos 35 – 44 anos de idade 55,6% na faixa 

etária dos 65 – 74 anos. Desta forma, a população adulta chilena mostrou alta 

prevalência e extensão do NIC com a idade, sexo, nível de educação e o tabagismo, 

sendo estes os principais fatores de risco encontrados para umasevera perda de 

inserção.  

Com o objetivo de avaliar a prevalência dos diferentes biótipos periodontais 

dentre os pacientes atendidos na Faculdade de Odontologia de Bauru, 

correlacionando-os com as condições sistêmicas dos pacientes e a relação entre os 

fenótipos clínicos e os achados microscópicos clássicos relacionados à patogênese 

da doença periodontal (Garcia, 2011 ), avaliou 313 pacientes com idades entre os 12 

a 76 anos de idade, subdividos em cinco grupos, de acordo com a classificação 

proposta por (Offenbacher et al., 2007). Os resultados obtidos demonstraram que 

7,67% dos pacientes foram classificados no grupo BGI-H, 12,46% no grupo BGI-G, 

15,02% no grupo BGI-LB, 41,85% no grupo BGI-MB e 23% no grupo BGI-SB. 

 

Epidemiologia da doença periodontal naÁfrica 

 

Em Moçambique ( Hobdell e Cabral, 1978 )  avaliaram a experiência de cárie 

e gengivite em 1803 escolares dos 6 aos 12 anos de idade nas províncias de Tete, 

Zambézia, Niassa e Maputo, tendo observado para doenças periodontais a 

prevalência de gengivite crônica em 96% dos escolares. 

Na Swazilandia, (Kalusen e Fanӧe, 1979 ) realizaram um inquérito de saúde 

bucal para fornecer informações de base para o Ministério da Saúde,para ser usado 
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no planejamento de futuros programas de saúde bucal. Foram selecionados nove 

pontos de amostragem, situados em zonas geográficas diferentes. Quatro grupos 

etários foram selecionados: escolares de 7-14 anos e adultos de 20-24 e 35-44 

anos, respectivamente, totalizando 480 crianças e 400 adultos. Foram também 

avaliadas 100 crianças frequentadoras da escola particular mais cara de Mbabane, 

cujos resultados foram considerados atípicos e não incluídos na estatística do 

estudo transversal. A higiene bucal foi classificada com sendo deficiente em todas 

as idades, com depósitos de matéria alba em todas as faixas etárias, com variações 

entre os 95% a 99,2%. O cálculo foi raro em crianças menores, mas com tendência 

de agravo com a idade, sendo na faixa dos 35-44 anos, de 85,4%. Gengivite intensa 

foi verificada variando dos 72,9% nas faixas dos 14 anos para os 96,5% na faixa dos 

35-44 anos de idade.  Doença periodontal avançada estava presente na maioria dos 

adultos dos 35-44 anos de idade com 66,8%. De forma geral, indivíduos das zonas 

remotas foram as mais afetadas. No grupo das crianças de melhor condição 

econômica foi encontrada diferença somente ao nível da cárie com os seus 

companheiros da mesma idade.   

Em estudo transversal realizado numa população adulta da Tanzania com 

idades entre os 30-69 anos, (Baelum, Fejerskov e Karring, 1986), investigaram a 

condição periodontal, avaliando a presença de placa dental, cálculo, gengivite, perda 

de inserção, bolsas periodontais e perda dentária. A amostra foi composta de 170 

indivíduos.  Os resultados indicaram que 90% das superfícies dentárias 

apresentaram placa e 50% apresentaram depósitos de cálculo. Estes achados foram 

predominantes nas faixas etárias mais velhas. O sangramento gengival afetou cerca 

de 30% das faces dentárias em todas as faixas etárias. Menos de 35% de todas as 

superfícies exibiram perda de inserção ≥4 mm e menos de 10% tinha perda de 

inserção superior a 6mm. Perda de inserção clínica era acompanhada pela recessão 

marginal da gengiva e bolsas com mais de 3mm foram encontradas em menos de 

10% de todas as superfícies. A média de perda de inserção no grupo dos 35-39 

anos de idade foi de 1,73 mm e no grupo dos 40-49 anos de idade foi de 1,7 mm. 

Ainda na Tanzania (Mumghamba et al., 2004), realizaram um estudo 

transversal numa população adulta com o objectivo de demonstrar a validadee 

praticidade do uso dos dentes índice de Ramfjord em pesquisas odontológicas para 

prever o estado periodontalem relação ao uso de todos os dentes. A amostra foi 
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composta por 192 indivíduos, comidades entre os 15 a 77 anos. O único parâmetro 

periodontal avaliado foi a profundidade de sondagem nos dentes de Ramfjord (16, 

21, 41 24, 36, 44) e o exame completo de todos os dentes. As médias de PS obtidas 

foram de 1,46 – 5,77mm, sendo a média de 2,65mm. A diferença da média de PS 

usando- se todos os dentes e os dentes de Ramfjord foi de 0,00092mm ( p=0,95 ).  

A correlação foi alta ( 0,98 ) quando todos os dentes estavam presentes e 

relativamente baixa ( 0.94 ) quando 3-5 dentes estavam ausentes e um ligeiro 

aumento quando ≥6 dentes estavam ausentes ( 0,97 ). Não houve diferenças entre 

homens e mulheres. Com a concordância obtida nos resultados, pode-se validar o 

uso dos dentes de Ramfjord nas pesquisas. 

No Sudão (Elamin et al., 2010), examinaram 1200 estudantes sudaneses do 

ensino secundário, com idades entre os 13 a 19 anos de idade, com o objetivo de 

avaliar a prevalência da perda de inserção clínica e da periodontite agressiva, sua 

relação com a etnia que cada um pertencia. Os estudantes pertenciam a duas 

etnias, nomeadamente afro-arábico e afro-tribal. Os estudantes eram provenientes 

de escolas públicas e privadas. O resultado global encontrado foi de que 3,4% 

apresentavam periodontite agressiva, 16,3% e 8,2% dos indivíduos apresentavam 

pelo menos um dente com ≥4mm  e  ≥5mm de perda de inserção clínica, 

respectivamente. Uma percentagem significativa de afro-tribal 19,8% apresentou 

perda de inserção clínica, se comparado com 14,7% de afro-arábico. Em relação à 

periodontite agressiva também houve uma grande diferença entre as duas etnias, 

sendo que a afro-tribal teve 6% e a afro-arábico 2,3%. Quando comparado entre os 

dois gêneros, o gênero masculino apresentou alta porcentagem (4,9%) de 

periodontite agressiva e o género feminino (2%). Na perda de inserção clínica, não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois gêneros, sugerindo 

que a etnia africana e gênero masculino são fatores de risco para periodontite 

agressiva.   

Na Líbia (Byahatti e Ingafou, 2011), investigaram as causas de perda dentária 

na população da região oriental do país. A amostra foi composta por 8514 

indivíduoscom idades entre os 10-80 anos, selecionados aleatoriamente, entre 

Janeiro de 2007 a Março de 2008 nos serviços do departamento de cirurgia oral da 

faculdade de odontologia daUniversidadeGaryounis. A doença periodontal foi 

considerada como a segunda maior causa de perda dentária (34,42%), sendo os 
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dentes molares os mais afectados, depois da cárie (55,90%). Oshomens foram 

osmais acometidos pela doença em relação as mulheres. 

No Gana (Aberg et al., 2012), investigarama frequência de genótipos JP2 e 

não JP2 em 500 adolescentes ganianos de 10 a 19 anos de idade em estudo 

transversal em escolas públicas e particulares, com o objetivo de avaliar a 

frequência de genótipos JP2 e não JP2 de Aggregatibacteractinomycetemcomitans 

(Aa) e a presença de perda de inserção clínica. Foram avaliadas também as 

condições socioeconómicas e a condição de higiene bucal dos mesmos. Foi 

detectada uma taxa global de portadores de Aa de 54,4% e 8,8% e genótipo JP2 

altamente leucotóxico; 21,4% dos participantes tiveram mais do que um dente com 

perda de inserção  ≥3mm. Destes, 80,1% que apresentavam Aa e 91,6% que 

apresentaram doença periodontal eram estudantes de escolas públicas. 

Na Gambia, com o objetivo de avaliar o grau de higiene bucal e condições 

periodontais de uma população rural, (Jordan et al., 2011), realizaram um estudo 

transversal usando as recomendações da OMS para levantamentos epidemiológicos 

na área de Odontologia. A amostra foi composta de 162 voluntários, alocados 

aleatoriamente, com idades entre os 20-54 anos, idades deduzidas uma vez 

tratando-se de pessoas analfabetas e sem assento de nascimento. Os voluntários 

responderam a um questinário de identificação e examinados periodontalmente a 

boca toda. Os índices utilizados foram: OHI, GI, CPI e GPM/T index. O OHI 

aumentou com a idade, de 6,9 para 9,2 (p < 0,05) e mostrou altos níveis em homens 

(p < 0,05). Houve também um aumento com a idade do indice GPM/T de 20,5 a 

25,4, significativamente no número de periodontite moderada e dentes perdidos (p < 

0,05). No indice GPM/T, os homens novamente demonstraram ter mais dentes 

acometidos pela doença periodontal do que as mulheres. Não houve diferenças 

estatísticamente significativas entre grupos étnicos ou para diferentes formas de 

higienização bucal. Os autores concluíram que a prevalência de periodontite ligeira a 

moderada é indicação de necessidade de tratamento que deveria se ter em conta a 

quando da elaboração do plano nacional dos cuidados de saúde bucal na Gambia. 

Na África do Sul (Reddy et al., 1985), investigaram a prevalência e severidade 

da doença periodontal numa zona com alto teor de flúor em 71 indivíduos com 

idades acima dos 15 anos. Os participantes responderam a um questionário 
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demográfico. Presença de placa foi avaliada usando o índice proposto por Lӧe 

(1967). A presença de cálculo foi determinada da seguinte forma: ausência de 

cálculo= 0, cálculo supragengival= 1, cálculo subgengival = 2 e cálculo supra e 

subgengival= 3. PS foi determinada em milímetros, NIC, mobilidade dentária foi 

estimada de acordo com o método descrito por MILLER. Todas as medidas foram 

feitas em quatro sítios por dente (M, B, D e L). O índice de placa revelou uma média 

de 1.34, havendo apenas 15% de superfícies livres de placa. O IG foi de 

aproximadamente 1.6. 45,0% das superfícies não apresentaram cálculo. A média de 

PS foi de 2.5 mm, apenas 8% apresentou PS entre 4 – 5 mm e menos de 1% 

apresentou PS ≥6 mm.  A média de NIC foi de 1.0 mm, sendo que NIC de 3 – 5 mm 

foi prevalente em 14% e menos de 2.0% teve NIC ≥6 mm. Não houve mobilidade 

significante nesta população, 85,0% teve mobilidade zero e apenas 5,0% teve 

valores de mobilidade de 2 e 3. 

Mapengo, 2010, em estudo transversal, descritivo e analítico com o objetivo 

de avaliar a prevalência de cárie e de fluorose dentária em adolescentes das regiões 

urbana e suburbana do município de Maputo e identificar a sua associação com 

placa bacteriana, estado nutricional, frequência do consumo de açúcar e 

concentração de flúor na água de abastecimento,601 adolescentes com doze anos 

de idade foram examinados. Para este estudo, foi usado o índice CPOD, índice de 

fluorose, PHP e IMC. Também foi aplicado um questionário para registrar o consumo 

de açúcar. O CPOD encontrado foi de 0,99 sendo que as crianças de escolas 

urbanas apresentaram menor prevalência de cárie dentária (CPOD = 0.83) em 

relação às crianças de escolas suburbanas (CPOD = 1.14). Apenas 8,15% 

apresentaram graus de fluorose entre muito leve a moderada. A maioria das 

crianças apresentou higiene bucal deficiente. Houve casos de desnutrição em 

escolas suburbanas (n= 109; 36,22%) do que nas escolas urbanas (n= 66; 22%) A 

frequência de consumo do açúcar foi maior em escolas urbanas do que nas 

suburbanas. O nível de flúor na água de consumo nas escolas urbanas foi de 0,4 

ppm, superior ao nível de flúor nas escolas suburbanas (0,2 ppm). Face os 

resultados obtidos, a cárie dentária não foi considerada um problema de saúde 

pública. 

Em Moçambique (De Carvalho Sales-Peres et al., 2012), avaliaram 90 

pacientes com idades entre os 1.7 anos a 16 anos de idade, sendo que 81,0% 
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estava em TARV, no Hospital Pediátrico DIA de Maputo com o objectivo de 

identificar a prevalência das manifestações bucais em pacientes HIV+/AIDS. Foram 

avaliados cárie dentária (índice ceod/CPOD), mucosas e fluxo salivar. Informações 

sobre alimentação e habitos de higiene bucal foram coletadas por meio de um 

questionário elaborado para a pesquisa. O fluxo salivar foi medido em 59 crianças, 

sendo que 72,2% apresentaram baixo fluxo. A lesão oral comumente encontrada foi 

a candidíase oral (5,5%) e o aumento da glândula parótida foi a segunda maior 

manifestação da doença acometendo 23,0% dos participantes. Lesões da mucosa 

associadas à condição de saúde foram prevalentes em 13,3%, com destaque para a 

queilite angular que esteve em 4,0% das crianças. A média do CEOD foi 2.6 dentes, 

alta em relação ao CPOD (0.6 dentes), com diferenças estatisticamente 

significantesentre os grupos (p<0.05). Crianças que estavam em TARV 

apresentaram menos lesões da mucosa bucal, embora cáries rampantes fossem 

mais frequentes neste grupo. De forma geral, crianças HIV+ apresentaram maior 

risco para cárie na dentição decídua. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo tem como objetivo primário investigar a prevalência e severidade 

da doença periodontal em adolescentes/jovense adultos da Província de Maputo. 

Os objetivos secundários do estudo são: 

• Avaliar o padrão de higiene bucal da população estudada, bem como 

investigar os métodos de higienização utilizados; 

• Investigar a presença de outras doenças sistêmicas não contagiosas que 

possam estar associadas à doença periodontal (ex.: obesidade; diabetes 

mellitus, doenças cardiovasculares), bem como fatores de risco associados à 

doença periodontal e outras doenças sistêmicas (ex.: fumo, etilismo); 

• Investigar a presença de doenças sistêmicas infecto-contagiosas (ex.: AIDS, 

tuberculose) que possam estar associadas ao desenvolvimento ou 

agravamento da condição periodontal dos pacientes; 

• Investigar a correlação entre idade, sexo, raça, nível de instrução, profissão e 

renda familiar mensal média com os parâmetros periodontais clínicos 

(profundidade de sondagem, nível de inserção, índice de sangramento do 

sulco e índice de placa) 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Esta pesquisa foi submetida à apreciação e aprovada no Comitê Nacional de 

Bioética para Saúde do Ministério da Saúde de Moçambique (processo nº 

283/CNBS/11; Anexo I) e no Comitê de Ética em Pesquisa da FOB-USP (processo 

nº 165/2011; Anexo II), tendo recebido parecer favorável da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa – CONEP (parecer nº 258/2012; Anexo III) previamente ao seu 

início. Todos os pacientes receberam informações verbais e por escrito 

relativamente à natureza do estudo e aqueles que concordaram em participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo IVA e IVB), tendo 

garantido seu direito de se retirar da pesquisa em qualquer momento sem prejuízo 

de seu tratamento. 

 

 

4.1 População: critérios de inclusão e exclusão 

 

 Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, de qualquer raça, 

com idade variável entre 15 e 72 anos, que procurassem atendimento nos serviços 

de saúde da Machava II, Matola II e Ndlhavela, província de Maputo, no período 

compreendido entre 30 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013. 

 Foram excluídos da amostra indivíduos desdentados totais, menores do que 

15 anos de idade, aqueles que forneceram informações duvidosas, aqueles 

submetidos a tratamento periodontal ou uso de antibióticos nos 6 meses 

precedentes à pesquisa, gestantes e doentes terminais. 

 

 

4.2 Cálculo e tamanho da amostra 

 

 Para o cálculo do tamanho da amostra, foi adotada estimativa de desvio-

padrão das medidas de profundidade de sondagem investigadas na população 

brasileira (Ribeiro, 2011), considerando-se que não existe estimativa da prevalência 

e severidade de doença periodontal na população de Moçambique disponível na 
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literatura.  Assim, adotando-se o desvio-padrão de 1.55, para intervalo de confiança 

de 95%, com erro máximo da medida de 2 mm na medida de profundidade de 

sondagem, o número de sujeitos incluídos no estudo foi de 120 pacientes, sendo 30 

pacientes em cada grupo de avaliação.  

 

 

4.3 Amostragem 

 

 A amostra foi composta por 120 voluntários, usuários dos serviços de saúde 

estatais, de ambos os sexos, em atendimento nos centros de saúde da Matola II, 

Machava II e Ndlavela, divididos em quatro grupos de acordo com a faixa etária: 

 

• Grupo 1: indivíduos com idade entre 15 e 24 anos (n= 30); 

• Grupo 2: indivíduos com idade entre 25 e 34 anos (n= 30); 

• Grupo 3: indivíduos com idade entre 35 e 44 anos (n= 30); 

• Grupo 4: indivíduos com 45 anos de idade ou mais (n=30). 

 

 

4.4 Desenho do estudo 

 

 Este estudo foi de natureza transversal, retrospectiva, observacional, analítica 

e descritiva, visando primariamente investigar a condição periodontal de amostra 

populacional da província de Maputo. 

 

4.4.1 Coleta dos dados 

 

Para investigar as condições de saúde geral e higiene bucal dos voluntários, 

foram aplicados questionário de identificação (Anexo V), anamnese (Anexo VI) e 

história odontológica e de condição de higiene bucal (Anexo VII). As entrevistas para 

resposta aos questionários foram dirigidas pela pesquisadora principal, em local 

fechado, visando garantir o sigilo dos dados informados.  As respostas foram 

anotadas na ficha pela pesquisadora principal, responsável pela coleta e 

armazenamento dos dados em códigos, dificultando sua identificação. 
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4.4.2 Exame clínico intra-bucal 

 

A presença de lesões de tecido mole ou duro na cavidade bucal, incluindo 

leucoplasia, abcessos endodônticos ou periodontais, edema, líquen plano, dentre 

outras, foi anotada como nota de observação no prontuário clínico dos voluntários 

(Figura 1). 

 
Figura 1- Vista frontal da língua de voluntário examinado, apresentando língua geográfica. 

 

4.4.3 Exame clínico periodontal 

 

 O exame periodontal, conforme ilustrado pela Figura 2, foi realizado por 

examinador único, previamente treinado, em todos os dentes presentes na cavidade 

bucal, com exceção dos 3º molares. Os exames de profundidade de sondagem 

(PS.), nível de inserção clínica (NIC), índice de sangramento gengival(ISG) foram 

realizados em 6 sítios/dente (mesiovestibular- MV, centro da face vestibular- V; 

disto-vestibular- DV; mesiolingual- ML; centro da face lingual- L; disto-lingual- DL), 

enquanto que o índice de placa – IPl foi obtido a partir da análise em 4 sítios/dente 

(MV, V, DV e L).  Para o exame clínico, foi utilizada sonda periodontal convencional, 

com marcações a cada milímetro, de acordo com os seguintes parâmetros: 

• Profundidade de sondagem (P.S.): distância da margem gengival ao fundo do 

sulco ou bolsa, em milímetros. Para tanto, a sonda foi introduzida no sulco 

gengival paralelamente ao longo eixo do dente, com pressão suave 

(aproximadamente 25g), até perceber resistência dos tecidos à introdução da 
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sonda, observando-se ligeira isquemia do tecido gengival. Quando a medida 

ficasse localizada entre duas marcas, o valor foi arredondado de acordo com 

a menor medida (Ramfjord 1967) e anotado em ficha clínica individual (Anexo 

VIII); 

• Recessão (REC) ou Hiperplasia (HP): distância da margem gengival à junção 

cemento-esmalte, medida com sonda periodontal milimetrada, posicionando-

se a sonda o mais paralelamente possível ao longo eixo do dente.  As 

medidas de recessão foram anotadas na ficha clínica do voluntário (Anexo 

VIII) com sinal positivo, enquanto as medidas de hiperplasia serão anotadas 

na ficha com sinal negativo (em milimetros); 

• Índice de sangramento gengival (ISG): determinado pela presença (1) ou 

ausência de placa (0), observadas até 10 segundos após a remoção da 

sonda do interior do sulco, conforme proposta de Ainamo e Bay (1975); 

• Índice de placa (IPI): determinado pela presença (1) ou ausência de placa (0), 

por meio de investigação visual, conforme preconizado por O’Leary et al. 

(1972). 

 

Após a obtenção dessas medidas, o nível de inserção clínica (NIC), 

representando a distância (em mm) da junção cemento-esmalte ao fundo do sulco 

ou bolsa foi determinada de acordo com a aplicação da fórmula: 

 

��� = �. �. −	� 

ou 

��� = �. �. +��� 

 

 Os dados obtidos foram anotados em ficha clínica individual para posterior 

análise estatística (Anexo VIII).  
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Figura 2- Vista intra-bucal de voluntário parcialmente desdentado apresentando recessão 
da margem gengival, medida da junção cemento-esmalte à margem gengival (face 
mesiovestibular) com sonda periodontal milimetrada 

 

 Uma vez constatada a presença de doenças sistêmicas e bucais, os 

pacientes foram encaminhados para tratamento específico nos centros de Saúde 

(Matola II, Machava II e Ndlavela). Todos os pacientes receberam medidas de 

instrução de higiene bucal após a finalização do exame clínico e aplicação do 

questionário de anamnese. 

 

 

4.5 Prevalência de periodontite 

 

A prevalência de periodontite foi relatada de acordo com os critérios de 

definição de doença periodontal sugeridos pelo Centro de Controle de Doenças 

(Centers of Disease Control- CDC) em parceria com a Academia Americana de 

Periodontia (AAP) para investigação epidemiólogica da doença periodontal (Page e 

Eke, 2007; Eke et al. 2012): 

• Periodontite severa: presença de 2 ou mais sítios interproximais com NIC≥ 6 

mm em dentes diferentes e 1 ou mais sítios interproximais com P.S.≥ 5 mm. 

• Periodontite moderada: presença de 2 ou mais sítios interproximais com 

NIC≥ 4mm (em dentes diferentes) ou 2 ou mais sítios interproximais com PS. 

≥ 5 mm (também em dentes diferentes); 
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• Periodontite leve: presença de 2 sítios interproximais ou mais com NIC≥ 3 

mm (em dentes diferentes) e 2 ou mais sítios com PS. ≥4 mm ou 1 sítio com 

PS.≥ 5 mm. 

 

A prevalência total de periodontite foi determinada pela soma dos casos de 

periodontite leve, moderada e severa.  A severidade da periodontite foi relatada 

também como média de perda de inserção e profundidade de sondagem, enquanto 

que a extensão da doença foi relatada por meio de severidade da doença em 5, 10 

e 30% dos sítios (Eke et al. 2012). 

A definição de gengivite foi determinada pela presença de pelo menos 1 sítio 

com sangramento à sondagem na ausência de bolsas periodontais (Ronderos e 

Michalowicz, 2004). Os casos que não corresponderam a nenhuma das definições 

de periodontite, mas apresentavam bolsas ≥3 mm e sangramento à sondagem em 

mais de 1 sítio também foram classificados como gengivite. 

Além da classificação anterior, a categorização da doença na população 

estudada foi também realizada segundo os critérios propostos por Offenbacher et 

al. (2007) para determinação da condição de saúde e doença na interface biofilme-

gengiva: 

• Grupo BGI-H (saúde): ausência de bolsas com profundidade de 

sondagem >3mm e sangramento à sondagem em até 10% dos sítios;  

• Grupo BGI-G (gengivite): ausência de bolsas com profundidade de 

sondagem >3mm e sangramento à sondagem ≥ 10% dos sítios; 

• Grupo BGI-LB (sangramento leve): presença de bolsas periodontais 

>3mm e sangramento à sondagem em até 10% dos sítios; 

• Grupo BGI-MB (sangramento moderado): presença de bolsas 

periodontais >3mm e sangramento à sondagem em 10-49% dos sítios; 

• Grupo BGI-SB (sangramento severo): presença de bolsas periodontais 

>3mm e sangramento à sondagem em, no mínimo, 50% dos sítios. 
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4.6 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada no programa GraphPad Prism 5.0 para 

Windows, adotando-se, em todos os testes, nível de significância de 5%. 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por métodos descritivos, 

determinando-se as medidas médias ± desvio-padrão de P.S., NIC, ISS e IPl.  A 

prevalência de bolsas rasas (3 mm), moderadas (4-5 mm) e severas (≥6 mm) foi 

determinada e demonstrada em valores percentuais. 

As medidas de P.S. e NIC foram investigadas comparativamente entre os 

grupos investigadas por meio de ANOVA post hoc Tukey.  Os índices de 

sangramento do sulco e de placa foram comparados entre os grupos de acordo com 

o teste Kruskal-Wallis post hoc Dunns.  A correlação entre os diferentes parâmetros 

clínicos periodontais foi avaliada por meio do teste de correlação de Spearman.  

A prevalência de doença periodontal nos diferentes grupos foi investigada por 

meio de análise de variância múltipla a dois critérios post test Bonferroni, com nível 

de significância de 5%. 

A severidade da doença, expressa por meio da prevalência de sítios 

saudáveis ou com bolsas rasas, moderadas e profundas, foi investigada 

comparativamente entre os grupos e dentro do mesmo grupo (análise intra-grupo) 

por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis post hoc Dunn, com nível de 

significância de 5%. 

A extensão da doença, expressa por meio do percentual de sítios 

apresentando perda de inserção ≥3 mm nas faces interproximais, foi analisada por 

meio do teste Kruskal-Wallis, com pós-teste de Dunn.  Da mesma forma, a extensão 

da doença nas faces livres, expressa por meio do percentual de faces vestibulares e 

linguais apresentando perda de inserção ≥ 3 mm, foi analisada por meio do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, com pós-teste de Dunn. 
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O número de dentes perdidos foi comparado entre os grupos de acordo com 

ANOVA post hoc Tukey, com nível de significância de 5%. 

Os dados qualitativos foram analisados por métodos descritivos e por meio de 

ANOVA a dois critérios post hoc Tukey, com nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características gerais 

 

 Neste estudo, foram avaliados 120 voluntários com idade variável de 15 a 72 

anos (35,06 ± 11,56), sendo 66 homens (55%) e 54 mulheres (45%), todos da raça 

negra (100%).  Os voluntários foram divididos em 4grupos (n= 30) de acordo com a 

faixa etária, como demonstrado na Tabela 1, a seguir, estão descritos os dados 

socioeconômicos, culturais e demográficos principais da amostra populacional 

investigada. 

 A análise estatística por meio de ANOVA post hocTukey mostrou diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos em relação à idade (p< 0.0001).Não 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em 

relação à renda familiar mensal (p= 0.13). 

As demais variáveis qualitativas foram analisadas por métodos descritivos, 

com valores expressos em números absolutos e percentuais. A maioria dos 

voluntários (n= 65; 54,17%) tinha entre 1 e 8 anos de estudo, enquanto que 53 

(44,17%) tinham de 9 a 12 anos de estudo e apenas 2 (1,66%) apresentavam mais 

de 12 anos de estudo. Em relação à ocupação profissional, 2 (1,66%) eram 

profissionais liberais,  6 (5%) eram estudantes, 77 (64,17%) eram assalariados, 

recebendo salário fixo mensal pela ocupação exercida, 19 (15,83%) eram 

autônomos, cuja renda mensal era variável dependendo da demanda e 16 (13,33%) 

estavam desempregados. A maioria (n= 103; 85,83%) dos voluntários se declarou 

solteiro, enquanto que 14 (11,67%) eram casados, 1 (0,83%) divorciado e 2 (1,67%) 

viúvos. 
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Tabela 1- Análise descritiva dos dados sociodemográficos da amostra populacional 
investigada 

 Grupo 1 

(15-24 anos) 

Grupo 2 

(25-34 anos) 

Grupo 3 

(35-44 anos) 

Grupo 4 

(≥ 45 anos) 

Idade  21,57 ± 1,54 29,77 ± 2,81 37,63 ± 2,82 51,27 ± 5,81 

Sexo  

Masculino 

Feminino 

 

21 (70%) 

9 (30%) 

 

14 (46,67%) 

16 (53,33%) 

 

12 (40%) 

18 (60%) 

 

19 (63,33%) 

11 (36,67%) 

Raça 

Negra 

 

30 (100%) 

 

30 (100%) 

 

30 (100%) 

 

30 (100%) 

Estado civil  

Solteiro (a) 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Viúvo (a) 

 

30 (100%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

28 (93,33%) 

2 (6,67%) 

0 

0 

 

26 (86,67%) 

3 (10%) 

1 (3,33%) 

0 

 

19 (63,33%) 

9 (30%) 

0 (0%) 

2 (6,67%) 

Escolaridade  

1-8 anos 

9-12 anos 

≥ 12 anos 

 

13 (43,33%) 

17 (56,67%) 

0 (0%) 

 

15 (50%) 

14 (46,67%) 

1 (3,33%) 

 

15 (50%) 

14 (46,67%) 

1 (3,33%) 

 

22 (73,33%) 

8 (26,67%) 

0 (0%) 

Profissão  

Desempregado 

Estudante 

Assalariado 

Autônomo 

Professor 

Prof liberal 

 

9 (30%) 

4 (13,33%) 

11 (36,67%) 

4 (13,33%) 

2 (6,67%) 

0 (0%) 

 

2 (6,67%) 

2 (6,67%) 

22 (73,33%) 

4 (13,33%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

2 (6,67%) 

0 (0%) 

19 (63,33%) 

6 (20%) 

1 (3,33%) 

2 (6,67%) 

 

3 (10%) 

0 (0%) 

20 (66,67%) 

5 (16,66%) 

2 (6,67%) 

0 (0%) 

Renda familiar  

0-100 USD 

101-300 USD 

301-500 USD 

501-1000 USD 

1001-2000 USD 

>2000 USD 

 

2 (6,67%) 

25 (83,33%) 

1 (3,33%) 

2 (6,67%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

4 (13,34%) 

21 (70%) 

1 (3,33%) 

3 (10%) 

0 (0%) 

1 (3,33%) 

 

1 (3,33%) 

17 (56,67%) 

7 (23,34%) 

1 (3,33%) 

3 (10%) 

1 (3,33%) 

 

2 (6,67%) 

21 (70%) 

3 (10%) 

4 (13,33%) 

0 (0%) 

0 (0%) 
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5.2 Condições de saúde sistêmica 

 

5.2.1 Índice de massa corpórea (IMC) 

 

 A prevalência de obesidade (IMC≥ 30), sobrepeso (IMC: 25-29.9), peso 

normal  (IMC: 18.5-24.9) ou abaixo do normal (IMC< 18.5) foi investigada com o 

objetivo de determinar sua possível influência na condição periodontal dos 

pacientes. Na Tabela 2, observa-se o IMC médio ± desvio-padrão de cada grupo, 

bem como a frequência de pacientes com peso abaixo do normal, normal, 

sobrepeso e obesidade. 

 

Tabela 2-  Índice de massa corpórea  

IMC G1 G2 G3 G4 Total  

Média±dp * 21,76 ± 4,42a 23,81 ± 

3,86a,b 

25,82 ± 6,10b 24,48 ± 

3,55a,b 

23.97 ± 4.77 

< 18.5 4 (13,33%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 0 (0%) 6 (5%) 

18.5-24.9 23 (76,67%) 18 (60%) 14 (46,67%) 19 (63,34%) 74(61,67%) 

25-29.9 1 (3,33%) 8 (26,67%) 10 (33,33%) 7 (23,33%) 26 (21,67%) 

≥30  2 (6,67%) 3 (10%) 5 (16,67%) 4 (13,33%) 14 (11,66%) 

*ANOVA pós-teste Tukey: p< 0.01 

 

 

5.2.2 AIDS 

 

 Do total de voluntários incluídos, 28 (23,33%) eram HIV positivos, sendo 11 

homens e 17 mulheres, com idade variável entre 22 e 55 anos. A maioria estava em 

tratamento com anti-retrovirais. Alguns eram portadores da doença há mais de 5 

anos. Na tabela 3, estão descritas as principais características dos pacientes 

portadores do vírus. 
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Tabela 3 - Características gerais dos portadores do vírus HIV 

Grupo 

(cod) 

Idade Sexo  Estado 

civil 

Tempo de 

diagnóstico 

TARV Contagem de 

células CD4+ 

(ppm 3) 

Carga viral  

G1 (49) 22 Fem Solteira NI Sim 200-499  NS 

G2 (07) 29 Masc Solteiro NI Não >500 NS 

G2 (16) 25 Fem Solteira 15 dias Sim 200-499 Detectável 

G2 (22) 33 Fem Solteira 1 ano Sim  <200 NS 

G2 (39) 26 Fem Solteira 15 dias Sim <200 Detectável 

G2 (53) 28 Fem Solteira NI Sim 200-499 NS 

G2 (63) 30 Fem Solteira 4 anos Sim >500 NS 

G2 (65) 28  Masc Solteiro 2 anos Sim <200 NS 

G2 (69) 28  Masc Solteiro 2 anos Sim 200-499 NS 

G3 (01) 35 Fem Solteira 4 anos Sim 200-499 NS 

G3 (10) 40 Fem Solteira 2 anos Sim 200-499 NS 

G3 (21) 44 Fem Solteira 9 anos Sim 200-499 Indetectável 

G3 (27) 35 Fem Solteira 2 anos Sim 200-499 NS 

G3 (60) 37 Fem Solteira 3 anos Sim >500 NS 

G3 (66) 37 Fem Solteira 2 anos Sim >500 NS 

G3 (71) 38 Fem Solteira <1 ano Sim <200 NS 

G3 (110) 38 Masc Solteiro 4 anos Sim 200-499 NS 

G3 (111) 37 Masc Casado NI Sim >500 NS 

G4 (20) 50 Masc Solteiro 5 anos Sim 200-499 Indetectável 

G4 (25) 45 Masc Solteiro 2 anos Sim 200-499 NS 

G4 (55) 51 Fem Solteiro 5 anos Sim 200-499 NS 

G4 (76) 55  Fem Casado <1 ano Sim NS NS 

G4 (79) 46 Fem Solteiro <1 ano Sim 200-499 NS 

G4 (80) 51 Masc Solteiro 6 anos Sim NS NS 

G4 (81) 50 Fem Solteiro 4 anos Sim NS NS 

G4 (84) 52 Masc Solteiro 9 anos Sim 200-499 NS 

G4 (86) 53 Masc Solteiro 4 anos Sim 200-499 NS 

G4 (97) 52 Masc Solteiro <1 ano Sim <200 NS 

NI- não informado; NS- não sabe 
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5.2.3- Outras condições 

 

 Na tabela 4, estão descritas as demais condições de saúde dos voluntários 

investigadas por meio da aplicação do questionário de anamnese. 

 

Tabela 4- Condições de saúde geral dos voluntários 

 G1 G2 G3 G4 Total  

Malária ∗∗∗∗ 3 (10%) 3 (10%) 1 (3,33%) 3 (10%) 10 (8,33%) 

Tuberculose ∗∗∗∗∗∗∗∗ 11 

(36,67%) 

10 

(33,33%) 

7 (23,33%) 14 

(46,66%) 

42 (35%) 

Diabetes  0 (0%) 1 (3,33%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,83%) 

Hipertensão /DCVs 2 (6,67%) 1 (3,33%) 4 (13,33%) 8 (26,66%) 15 (12,5%) 

Síndrome febril  2 (6,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,66%) 

Fumo  1(3,33%) 4 (13,33%) 5 (16,66%) 3 (10%) 13 

(10,83%) 

Etilismo  0 (0%) 0 (0%) 0% 1 (3,33%) 1 (0,83%) 

Anticoncepcional  2 (6,66%) 4 (13,33%) 6 (20%) 0 (0%) 12 (10%) 

∗voluntário apresenta ou relatou ter apresentado nos últimos anos; ∗∗ voluntário apresenta, 
apresentou ou conviveu com alguém que tivesse tuberculose; DCV- doenças cardiovasculares 

 

 

5.3 Hábitos de higiene bucal 

 

 A maioria dos voluntários relatou escovar os dentes com escova convencional 

e pasta de dentes (119; 99,17%). Apenas um voluntário, do grupo 4, relatou fazer 

uso da “ mulala” para realização da higiene bucal.  Apenas 1 paciente, pertencente 

ao grupo 3, relatou fazer uso do fio dental (0,83%). A maioria (96 voluntários; 80%) 

relatou escovar os dentes 2 vezes ao dia, enquanto 13 relataram realizar a 

escovação apenas uma vez ao dia (10,83%) e 11 relataram a realização de 

escovação 3 vezes ao dia (9,17%). 
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5.4 Condições periodontais 

 

5.4.1 Variáveis contínuas 

 

5.4.1.1 Profundidade de sondagem 

 

 A profundidade de sondagem (média ± desvio-padrão) da população 

estudada (todos os grupos) foi de 2.5 ± 0.51 milímetros. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos em relação à medida média da 

profundidade de sondagem (p= 0.46; análise de variância múltipla post hoc Tukey), 

como observado no Gráfico 1. 

 

 
 

Gráfico 1- Profundidade de sondagem (média ± desvio-padrão), de acordo com os grupos. 
Onde PS1- profundidade de sondagem no grupo 1; PS2- profundidade de sondagem no 
grupo 2; PS3- profundidade de sondagem no grupo 3; PS4- profundidade de sondagem no 
grupo 4. Letras iguais sobre as colunas indicam ausência de diferenças estatisticamente 
entre os grupos (ANOVA post hoc Tukey). 

 

  

a 
a a 

a 
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5.4.1.2 Nível de inserção clinica 

 

 O nível de inserção clínica da amostra populacional investigada foi de 1.21 ± 

0.87 milímetros (média ± desvio-padrão). A análise estatística por meio de 

ANOVAposthocTukey mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos (p= 0.0001), como observado no Gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2- Nível de inserção clínica, de acordo com os grupos. Onde NIC1- nível de 
inserção clínica no grupo 1; NIC2- nível de inserção clínica no grupo 2; NIC3- nível de 
inserção clínica no grupo 3; NIC4 nível de inserção clínica no grupo 4. Letras iguais sobre as 
colunas indicam ausência de diferenças estatisticamente entre os grupos; letras diferentes 
nas colunas representam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (ANOVA 
post hoc Tukey). 

  

a 
a 

a,b 

b 
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5.4.1.3 Índice de sangramento gengival 

 

 O índice de sangramento gengival (média ± desvio-padrão) da amostra 

populacional investigada foi de 0.17 ± 0.14, sem diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos, conforme analisado por meio do teste Kruskal-Wallis 

post hocDunn (p= 0.68).  Os resultados estão representados no Gráfico 3. 

 

 

 

Gráfico 3- Índice de sangramento gengival (média ± desvio-padrão), de acordo com os 
grupos. Onde ISG1- índice de sangramento gengival no grupo 1; ISG2- índice de 
sangramento gengival no grupo 2; ISG3- índice de sangramento gengival no grupo 3; ISG4- 
índice de sangramento gengival no grupo 4. Letras iguais sobre as colunas indicam 
ausência de diferenças estatisticamente entre os grupos (Kruskal-Wallispost hoc Dunn). 

  

a 

a 
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5.4.1.4 Índice de placa 

 

O índice de placa (média ± desvio-padrão) da amostra populacional 

investigada foi de 0.27 ± 0.26, sem diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos, conforme analisado por meio do teste Kruskal-Wallis post hocDunn (p= 

0.76).  Os resultados estão representados no Gráfico 4. 

 

 

 

Gráfico 4- Índice de placa (média ± desvio-padrão), de acordo com os grupos. Onde IPL1- 
índice de placa no grupo 1; IPL2- índice de placa no grupo 2; IPL3- índice de placa no grupo 
3; IPL4- índice de placa no grupo 4. Letras iguais sobre as colunas indicam ausência de 
diferenças estatisticamente entre os grupos (Kruskal-Wallis post hoc Dunn). 

  

a 
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5.4.1.5 Correlação entre os parâmetros periodontais  clínicos 

 

 A análise pelo teste de correlação de Spearman demonstrou que todos os 

parâmetros periodontais clínicos estão correlacionados positivamente, conforme 

demonstrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5-  Correlação entre os diferentes parâmetros periodontais clínicos na 
amostra da população estudada, segundo análise pelo teste não paramétrico de 
Spearman 

  P.S. NIC ISS IPL 

P.S. r --- 0,8375855 0,6378375 0,4266511 

p --- < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

NIC r 0,8375855 --- 0,5041353 0,3845021 

p < 0.0001 --- < 0.0001 < 0.0001 

ISS r 0,6378375 0,5041353 --- 0,4975924 

p < 0.0001 < 0.0001 --- < 0.0001 

IPL r 0,4266511 0,3845021 0,4975924 --- 

p < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- 

Onde: P.S.- profundidade de sondagem; NIC- nível de inserção clínica; ISS- índice de sangramento 
do sulco; IPL- índice de placa; r- coeficiente de correlação; p- valor do p (significante se p< 0.05). 
Valores positivos de r implicam em correlação positiva entre os parâmetros; valores negativos de r 
implicam em correlação negativa entre os parâmetros investigados. 

 

 

5.5Prevalência das doenças periodontais 

 

 A prevalência total de diferentes formas de doença periodontal na amostra da 

população de Moçambique foi de 100%, ou seja, nenhum dos indivíduos analisados 

estava saudável periodontalmente, segundo os critérios adotados para diagnóstico 

de gengivite (1 sítio ou mais com sangramento à sondagem; ausência de bolsas ≥ 

3mm).A prevalência de periodontite foi de 83,33% (100 voluntários), segundo 

estimativa de periodontite proposto pelo CDC-AAP (EKE et al. 2012; PAGE e EKE, 

2007). 
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 A análise por meio de análise de variância a dois critérios pós-teste Bonferroni 

não detectou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos influenciada 

pelas diferentes formas de doença definidas de acordo com os critérios CDC-

AAP(p= 0.62) e por Ronderos e Michalowiczou pela faixa etária (p= 1.000), como 

representado pelo Gráfico 5. 

 

 

 

Gráfico 5- Prevalência de doença periodontal na amostra populacional estudada, de acordo 
com os grupos (n- número absoluto) 

 

A análise por meio de análise de variância a dois critérios pós-teste Bonferroni 

detectou efeito extremamente significativo das diferentes categorias de doença (p< 

0.0001) definidas por Offenbacheret al. (2007), sem diferenças influenciadas pelos 

diferentes grupos representativos das faixas etárias (p= 1.000), como representado 

pelo Gráfico 6. 
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Gráfico 6- Prevalência de doença periodontal na amostra populacional estudada, segundo 
os critérios de Offenbacheret al. (2007), de acordo com os grupos (n- número absoluto) 

 

 

Prevalência de gengivite e periodontite de acordo c om as características 

gerais da amostra 

 

 Nográfico7 e na Tabela 6, observa-se a prevalência das diferentes formas de 

doença periodontal segundo dados demográficos, socioeconômicos e culturais. Não 

houve diferenças estatisticamente significantes na prevalência de gengivite e 

periodontite de acordo com o sexo (p= 0.41; ANOVA a dois critérios post hocTukey), 

embora homens apresentem maior frequência de periodontite moderada e severa do 

que mulheres. Por outro lado, o nível de instrução exerceu influência significante (p= 

0.049) na incidência de gengivite e periodontite, assim como a renda familiar mensal 

média (p<0.0001), segundo o teste de ANOVA a dois critérios post hocTukey. 
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Tabela 6- Frequência (n) de gengivite, periodontite leve, moderada e severa de 
acordo com características demográficas, socioeconômicas e culturais da amostra 
populacional investigada 

 Gengivite  

 

n= 20 

(16,67%) 

Periodontite 

leve 

n= 29 

(24,17%) 

Periodontite 

moderada 

n= 38 (31,67%) 

Periodontite 

severa 

n= 33(27,5%) 

Sexo 

• Feminino 

• Masculino 

 

9 (7,5%) 

11 (9,16%) 

 

16 (13,33%) 

13 (10,83%) 

 

18 (15%) 

20 (16,67%) 

 

11 (9,17%) 

22 (18,33%) 

Nível de instrução  

• 1-8 anos 

• 9-12 anos 

• ≥ 12 anos 

 

6 (5%) 

13(10,83%) 

1 (0,83%) 

 

12 (10%) 

16 (13,33%) 

1 (0,83%) 

 

18 (15%) 

20 (16,67%) 

0 (0%) 

 

27 (22,5%) 

5 (4,17%) 

1 (0,83%) 

Renda familiar  

• < 100 USD 

• 101-300 USD 

• 301-500 USD 

• 501-1000 USD 

• > 1000 USD 

 

4 (3,33%) 

10 (8,33%) 

2 (1,67%) 

3 (2,50%) 

1 (0,83%) 

 

1 (0,83%) 

23 (19,17%) 

0 (0%) 

3 (2,50%) 

2 (1,67%) 

 

2 (1,67%) 

31 (25,83%) 

4 (3,33%) 

1 (0,83%) 

1 (0,83%) 

 

2 (1,67%) 

21 (17,5%) 

6 (5%) 

2 (1,67%) 

2 (1,67%) 

USD- Dólares americanos 
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Gráfico 7- Prevalência das doenças periodontais (gengivite e periodontite) de 
acordo com as características demográficas, socioeconômicas e culturais da 
amostra populacional investigada (ANOVA a dois critérios post hocTukey). 
 

 

 

5.6 Severidade da doença  

 

Foram analisados no total 18.406 sítios em 120 pacientes. Deste total, 9.308 

(50,57%) apresentaram profundidade de sondagem de até 2mm, 7.074 (38,43%) 

apresentaram profundidade de sondagem de 3mm (bolsas rasas), 1.792 (9,74%) 

apresentaram profundidade de sondagem de 4 a 5mm e 232 (1,26%) apresentaram 

profundidade de sondagem de 6mm ou mais. Na tabela 7, a seguir, a distribuição de 

sítios saudáveis e com bolsas rasas, moderadas e profundas está apresentada de 

acordo com os grupos de faixas etárias. 

Houve maior frequência (número absoluto) de sítios saudáveis no grupo 1 

(15-24 anos), seguido dos grupos 2 (25-34 anos), 3 (35-44 anos) e 4 (≥ 45 anos), 

com diferenças estatisticamente significantes, segundo ANOVA post hoc Tukey, do 

grupo 1 em comparação ao grupo 4 (p= 0.02).  Não houve diferenças na frequência 

de bolsas rasas, moderadas ou severas entre os grupos (p> 0.05). 

  

p< 0.001 

p= 0.049 
p= 0.41 p= 0.049 p= 0.41 
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Tabela 7- Distribuição de sítios saudáveis e com bolsas rasas, moderadas e 
profundas na amostra populacional estudada, de acordo com os grupos de faixas 
etárias (número absoluto) 

 Sítios saudáveis  

(n= 9.308) 

Bolsas rasas  

(n= 7074) 

Bolsas 

moderadas 

(n= 1792) 

Bolsas 

profundas 

(n=232) 

G1 (15-24) 2.679a 1.797a 497 a 34 a 

G2 (25-34) 2.373a,b 1.735 a 472 a 67 a 

G3 (35-44) 2.199a,b 1.813 a 343 a 53 a 

G4 (≥ 45) 2.057b 1.729 a 480 a 78 a 

p 0.02 0.93 0.32 0.75 

Letras iguais nas colunas representam diferenças não significantes; letras diferentes nas 
colunas representam diferenças significantes. 

 

 A análise estatística pelo método não paramétrico de Kruskal-Wallis 

complementada pelo teste de Dunn demonstrou que não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos em relação à prevalência (%) de sítios 

saudáveis (P.S. ≤ 2 mm), com bolsas rasas (3 mm), moderadas (4-5 mm) ou 

profundas (≥ 6 mm) entres os grupos, conforme descrito na Tabela 8. 

 A análise intra-grupos realizada pelo método não paramétrico de Kruskal-

Wallis complementada pelo teste de Dunn demonstrou a existência de diferenças 

estatisticamente significantes (p< 0.0001) nos grupos relativamente à maior 

prevalência de sítios saudáveis ou com bolsas rasas em relação aos sítios com 

bolsas de moderadas a profundas. 
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Tabela 8- Prevalência de sítios saudáveis (P.S.≤ 2 mm) e com bolsas periodontais 
rasas (P.S.= 3 mm), moderadas (P.S.< 6mm) e profundas (P.S.≥ 6 mm), de acordo 
com os grupos de faixas etárias (percentual) 

 % 0-2 

(n= 30) 

%3 

(n= 30) 

%4-5 

(n= 30) 

%6 

(n= 30) 

p 

P  0.57 0.39 0.52 0.02 --- 

Grupo 1  

(15-24) 
53,45 ± 15,07●a 36,26 ± 9,63♦a 10,01 ± 8,09▪b 0,69 ± 1,90§c < 0.0001 

Grupo 2  

(25-34) 
50,71 ±17,56●a 

37,40 ± 

12,10♦a 
10,23 ± 6,80▪b 1,48 ± 5,02§c < 0.0001 

Grupo 3  

(35-44) 
49,62 ± 16,38●a 

40,63 ± 

12,29♦a 
8,10 ± 6,80▪b 1,74 ± 7,70§c < 0.0001 

Grupo 4  

(≥45) 
47,18 ± 18,86●a 

39,53 ± 

13,30♦a 
11,36 ± 8,56▪b 1,93 ± 4,03§b < 0.0001 

Símbolos iguais nas colunas representam não significante; letras diferentes nas linhas 
representam diferenças significantes; letras iguais nas linhas representam não significante; 
P- análise inter-grupos (resultados nas colunas); p- análise intra-grupo (resultados nas 
linhas) 

 

 

5.7 Extensão da doença 

 

A análise do percentual médio de sítios proximais apresentando perda de 

inserção ≥3 mm nos diferentes grupos por meio de Kruskal-Wallis post hocDunn 

demonstrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p= 0.0002), 

conforme observado no Gráfico 8. 

No grupo 1, 4 pacientes apresentaram de 10% a 29% dos sítios com perda de 

inserção interproximal ≥ 3mm (13,33%) e 5 pacientes apresentaram de 5% a 9,9% 

dos sítios com perda de inserção interproximal ≥3 mm. 

No grupo 2, 1 (0,83%) paciente apresentou perda de inserção interproximal 

≥3 mm em mais de 30% dos sítios, 5 (16,66%) pacientes apresentaram de 10% a 

30% dos sítios com perda de inserção ≥3 mm e outros 5 (16,66%) apresentaram 

perda de inserção ≥3 mm em 5% a 9,9% dos sítios. 
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No grupo 3, 1 (0,83%) paciente apresentou perda de inserção interproximal 

≥3 mm em mais de 30% dos sítios, 6 (20%) pacientes apresentaram de 10% a 30% 

dos sítios com perda de inserção ≥3 mm e outros 8 (26,66%) apresentaram perda de 

inserção ≥3 mm em 5% a 9,9% dos sítios. 

No grupo 4, 4 (13,33%) pacientes apresentaram perda de inserção 

interproximal ≥3 mm em mais de 30% dos sítios, 14 (46,66%) pacientes 

apresentaram de 10% a 30% dos sítios com perda de inserção ≥3 mm e outros 5 

(16,66%) apresentaram perda de inserção ≥3 mm em 5% a 9,9% dos sítios. 

Assim sendo, do total de voluntários investigados, 23 (19,17%) pacientes 

apresentaram perda de inserção ≥3 mm em 5% a 9,9% dos sítios proximais, 29 

(24,16%) apresentaram perda de inserção ≥3 mm em 10% a 30% dos sítios 

proximais e 6 (5%) apresentaram perda de inserção ≥3 mm em mais de 30% dos 

sítios proximais. 

 
 
Gráfico 8- Percentual de sítios proximais apresentando perda de inserção ≥3 mm nos 
diferentes grupos (média ± desvio-padrão). Letras iguais sobre as colunas indicam ausência 
de diferenças estatisticamente entre os grupos (Kruskal-Wallis post hoc Dunn) 

  

a 

a,b 

b,c 

c 



b 
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5.9 Dentes perdidos 

 

 O número médio de dentes perdidos na população avaliada foi de 2,25 ± 3,18), com 

o máximo de 17 dentes perdidos. NoGráfico 10, observa-se a prevalência de dentes 

perdidos nos diferentes grupos de faixas etárias na população estudada. Houve maior perda 

dentária (p<0.0001) nos grupos 3 (3,70 ± 3,70) e 4 (3,70 ± 3,94) do que nos grupos 1 (0,20 ± 

0,55) e 2 (1,40 ± 1,60). No total, 64 pacientes perderam 240 dentes. As causas relatadas 

para extração dentária foram: dor (n= 51), fratura do dente (n= 12) e mobilidade acentuada 

do dente (n= 4). 

 

Gráfico 10- Número de dentes perdidos, de acordo com os grupos (média ± desvio-padrão). 
Letras iguais sobre as colunas indicam ausência de diferenças estatisticamente entre os 
grupos (Kruskal-Wallis post hoc Dunn) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo foi o primeiro a investigar as condições periodontais de amostra 

representativa da população jovem e adulta de Moçambique. O país tornou-se 

independente em 1975 e, desde então, raros estudos tem avaliado as condições de 

saúde bucal da população de Moçambique. 

A comparação dos resultados obtidos no presente estudo com outros 

publicados na literatura é difícil, já que não existem dados relativos à condição 

periodontal da população de Moçambique.  Em 2010, Mapengoet al. demonstraram 

que o índice de cárie dentária em crianças moradoras na zona urbana mostraram 

menos cárie do aquelas frequentadoras de escolas na zona suburbuna, sugerindo 

que a cárie dentária não pode ser considerada como problema principal de saúde 

bucal na população de Maputo.  Adicionalmente, a prevalência de AIDS na 

população de Moçambique é uma das mais altas no mundo. Crianças HIV-positivas 

de 1.7 a 16 anos de idade apresentaram incidência de lesões de mucosa bucal que 

incluíram queilite angular, estomatite herpética, candidíase, fístula, herpes labial e 

gengivite. Essas lesões foram mais frequentemente observadas em crianças que 

não estavam fazendo tratamento com antirretrovirais, enquanto aquelas em 

tratamento não mostraram alta prevalência dessas lesões (Sales-Peres et al. 2012). 

Assim como neste estudo, na Tanzânia a maior parte da população realizava 

higienização da boca com escovas de dente, com uso bastante infrequente do fio 

dental, sendo que a maioria dos indivíduos realizava escovação dos dentes 2 vezes 

ao dia ou mais (Mumghamba, 2009). Por outro lado, o índice de placa na população 

da Tanzânia foi maior do que aquele observado neste estudo (65-100% vs. 27%), 

assim como o índice gengival (31% vs. 17%).  Salvo raras exceções (Omar, Pitts 

1991), as populações africanas de forma geral apresentam pobre padrão de higiene 

oral, com grande acúmulo de placa e cálculo em idades bem precoces, cuja 

prevalência aumenta com a idade (Baelumet al. 1986, 1988;Enwonwu, Edozien 

1970; Frencken et al. 1989; Hobdell, Cabral 1978; Lembariti et al. 1988; Mosha, 

Langebaek 1983;Reddy et al. 1985; Sheiham 1966) . Esses achados não são 

consistentes com aqueles observados neste estudo, já que não se observou índice 
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de placa e de sangramento do sulco estatisticamente diferentes nas faixas etárias 

mais velhas.  

O protocolo utilizado para investigação da condição periodontal de amostra da 

população de Moçambique incluiu o exame de seis sítios de todos os dentes 

presentes na cavidade bucal, com exceção dos terceiros molares, conforme 

preconizado por Eke et al. (2012).  Essa análise permite a obtenção de resultados 

mais fiéis do que a análise parcial da boca, realizada por meio da avaliação em 

dentes-índice. Alguns estudos sugeriram que exames periodontais realizados em 

alguns dentes (exame parcial) usualmente subestimam a prevalência e severidade 

da periodontite (Kingman et al. 1988; Kingman, Albandar 2002; Eke et al. 2012; 

Page, Eke 2007).  A identificação de casos de periodontite em indivíduos com a real 

presença da mesma é mais crítica em indivíduos mais jovens, quando se considera 

apenas o exame parcial da cavidade bucal (Baelum, López 2012). Considerando-se 

que os indivíduos incluídos neste estudo eram na sua maioria adultos jovens, com 

menos de 50 anos de idade, esse aspecto é extremamente crítico, visto que a 

análise de dentes índice, como aquela realizada no CPITN e em outros índices de 

avaliação, poderia resultar em prevalência da doença diferente daquela que 

realmente existe (Baelum, López 2012). 

Os resultados obtidos demonstraram que 100% da amostra apresentou pelo 

menos um sítio com sangramento gengival na cavidade bucal. A periodontite leve, 

determinada pela presença de dois ou mais sítios proximais com nível de inserção ≥ 

3 mm, em dentes diferentes, e duas ou mais bolsas periodontais com profundidade 

de sondagem ≥ 4 mm ou 1 bolsa ≥ 5 mm, foi identificada em 29 indivíduos (24,17%). 

A periodontite moderada, determinada pela presença de dois ou mais sítios 

proximais com nível de inserção ≥ 4 mm, em dentes diferentes, e duas ou mais 

bolsas periodontais com profundidade de sondagem ≥ 5 mm em dentes diferentes, 

foi identificada em 38 indivíduos (31,67%) e a periodontite severa ou grave , 

determinada pela presença de dois ou mais sítios proximais com nível de inserção ≥ 

6 mm, em dentes diferentes, e um ou mais sítios com profundidade de sondagem ≥ 

5 mm, foi identificada em 33 indivíduos (27,5%). Portanto, segundo os critérios 

aceitos pelo CDC-AAP para definição de periodontite em estudos epidemiológicos 

(Eke et al. 2012; Page e Eke 2007), 100 indivíduos (83,33%) foram diagnosticados 

com doença periodontal. 
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Essa prevalência é maior do que aquela observada no último censo de 

saúderealizado na população norte-americana,o qual empregou a mesma 

metodologia utilizada neste estudo, onde se observou prevalência de 24,4% de 

periodontite em adultos na faixa etária de 30 a 34 anos, 36,5% na faixa etária de 35 

a 49 anos e 57,3% na faixa etária de 50-64 anos. O estudo determinou que 

aproximadamente 47% dos indivíduos adultos (> 30 anos) dentados apresentaram 

periodontite (Eke et al. 2012). Dados do NHANES III (Albandaret al. 1999), realizado 

na população americana no período de 1988 a 1994, demonstraram que a 

prevalência de perda de inserção ≥ 3mm é maior em indivíduos da raça negra, o que 

pode justificar a alta prevalência de periodontite encontrada nesta população. 

A comparação dos dados com outros países africanos também é difícil de ser 

realizada, já que a maioria dos estudos investiga a prevalência e severidade de 

doença periodontal de acordo com os critérios do CPITN (WHO 2001ª,b;Tapsoba et 

al. 2000; Clerehugh et al. 1995; Addo-Yobo et al. 1991; Baelum et al. 1993, Haikel et 

al. 1989; Hargreaves et al. 1990; Mackeown et al. 1995; Petersen, Kaka 1999; 

Adegbembo, El-Nadeef 1995; Harley, Floy 1998; Brindle et al. 2000; Darout et al. 

2000).  De forma geral, esses estudos demonstraram alta prevalência do escore 2 

(sangramento gengival) nas faixas etárias de 15-19 anos e 35-44 anos. A 

prevalência do escore 4 foi menor, especialmente entre indivíduos mais jovens, 

variando dependendo da população estudada. 

Outros estudos investigaram a prevalência (%) de pessoas apresentando 

perda de inserção ≥ 4 mm e bolsas ≥4 mm (Tirwomwe et al. 1988; Darout et al. 

2000; Baelum et al. 1988). Tirwomweet al. (1988) encontraram prevalência de 44,3% 

de perda de inserção na faixa etária de 35-44 anos e de 83,7% na faixa etária de 55 

anos ou mais, enquanto que 36,4% das pessoas na faixa etária de 35-44 anos e 

57,9% na faixa etária de 55 anos ou mais apresentavam bolsas de 4mm ou mais de 

profundidade.   Esses resultados foram semelhantes àqueles observados neste 

estudo apenas quando se considera o nível de inserção ≥ 3 mm nos grupos 3 e 4, já 

que a prevalência de bolsas moderadas e profundas (≥ 4mm) foi menor no presente 

estudo. Na Tanzânia (Ali et al. 1994), foram observadas prevalências ainda mais 

altas de perda de inserção (79% na faixa etária de 30-34 anos a 98% na faixa etária 

de 50+ anos) e bolsas moderadas a profundas (45% aos 30-34 anos e 84% aos 50 

anos ou mais), semelhante ao observado no Quênia (Baelum et al. 1988), onde a 
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prevalência de perda de inserção e profundidade de sondage ≥ 4mm foi de, 

respectivamente, 99% e 95% na faixa de etária de 55-65 anos.  

Dados mais recentes apontaram que 73 a 94% dos moradores da zona rural 

do Quênia receberam código 3 ou 4 do PSR (Periodontal Screening Record), 

devendo ser examinados por completo para determinação mais precisa da 

prevalência e extensão da doença.   Na amostra da população de Moçambique, a 

maior prevalência de bolsas profundas foi observada na faixa etária ≥ 45 anos, 

porém sem diferenças significantes em relação aos demais grupos, variando de 

0,69% a 1,93%. 

O número médio de dentes perdidos na amostra da população em estudo foi 

de 2,25 ± 3,18, com 64 pacientes perdendo 240 dentes no total. Isso implica em 

retenção de 25.75 dentes, em média, o que está de acordo com outros estudos 

realizados em diferentes localidades do continente africano (Budalet al. 1985; 

Matthesen et al. 1990.; Manji et al. 1989; Macgregor 1972;Frencken et al. 1989, 

1999; Baelum, Fejerskov 1986; Lembariti et al. 1988; Tirwomwe et al. 1988), embora 

esses estudos sejam mais antigos. 

Diante dos diferentes critérios utilizados para definição dos casos de 

periodontite e do fato de que indivíduos diagnosticados com a mesma forma de 

doença apresentam características clínicas bastante diferentes entre si, 

Offenbacheret al. (2007) propuseram uma classificação de doença que refletisse as 

características fenotípicas, microbiológicas e de resposta imuno-inflamatória de 

forma mais homogênea.  Segundo esses critérios, na amostra populacional de 

Moçambique, apenas 4 pacientes foram classificados na categoria BGI-H, 

correspondente à ausência de sítios com profundidade de sondagem > 3mm e 

sangramento em até 10% dos sítios, e 1 paciente foi classificado na categoria BGI-

G, correspondente à ausência de sítios com profundidade de sondagem > 3 mm e 

sangramento em mais de 10% dos sítios, enquanto que esses valores foram, 

respectivamente, de 7,67% e 12,46% na população brasileira (Ribeiro 2011) e 

14,3% e 15,1% na população norte-americana (Offenbacher et al.). Por outro lado, a 

prevalência de sítios com profundidade de sondagem >3 mm e sangramento à 

sondagem em até 10% dos sítios (categoria BGI-LB) foi maior em Moçambique 

(40%) do que nas amostras brasileira (15,02%) e norte-americana (18%).  A 
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presença de bolsas >3 mm associada a sangramento à sondagem em 10 a 49,9% 

dos sítios (categoria BGI-MB) também foi maior em Moçambique (50%) do que no 

Brasil (41,85%) e nos Estados Unidos (39,7%), embora a presença de sangramento 

à sondagem em 50% ou mais dos sítios, associado à presença de bolsas > 3 mm foi 

observada com menor frequência em Moçambique (5,83%) do que no Brasil (23%) e 

nos Estados Unidos (12,9%).   Esses achados sugerem a alta prevalência da 

periodontite na população moçambicana, cujas diferenças em relação aos dois 

países possam ser creditadas a diferenças socioeconômicas e culturais (Gjermoet 

al. 2002; Oliver, Brown, Löe 1998). 

Segundo Offenbacheret al. (2007), o fenótipo clínico da doença periodontal 

tipicamente diagnosticada por meio de sinais e sintomas clínicos e história médica e 

odontológica, se baseia em sinais clínicos da inflamação, como sangramento à 

sondagem, e nas medidas de profundidade de sondagem, perda de inserção e 

perda óssea, o que poderia resultar em diagnósticos inconsistentes e incapazes de 

determinar o prognóstico dos casos em decorrência da variabilidade biológica 

individual. Algumas características da população de Moçambique são peculiares, o 

que pode tornar essa população particularmente de risco ao desenvolvimento de 

doença periodontal: alta prevalência de HIV-soropositivos, tuberculose e malária, 

baixa expectativa de vida, pequena frequência de escovação e uso muito 

infrequente do fio dental.Mapengoet al. (2010) demonstraram que crianças 

soropositivas em tratamento com anti-retrovirais apresentam condições de saúde 

bucal semelhantes às crianças saudáveis sistemicamente.  Como, no presente 

estudo, os indivíduos estavam em tratamento com anti-retrovirais, pode-se esperar 

que a condição bucal observada nesses indivíduos seja semelhante a de indivíduos 

saudáveis sistemicamente. 

Nas categorias de doença definidas por Offenbacheret al. (2007), a perda de 

inserção não é considerada, já que a profundidade de sondagem reflete a interface 

entre o tecido gengival e o biofilme e a doença presente, considerando-se ainda que 

a perda de inserção reflete a história acumulada de doença periodontal e pode ser 

decorrente de recessão, sem formação de bolsa (Page, Sturdivant 2002; Beck, 

Offenbacher 2002).  Vale ressaltar também que, segundo Offenbacheret al. (2007) 

cada categoria de saúde e doença apresenta características microbiológicas, 

moleculares e imunológicas definidas, que correspondem às manifestações clínicas 
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da doença. Especificamente, nas categorias BGI-G, BGI-LB, BGI-MB e BGI-SB, 

observa-se alta prevalência de placa, acometendo mais homens, brancos e 

diabéticos. Nossa amostra foi constituída apenas por indivíduos da raça negra, 

portanto comparações com os demais estudos não podem ser feitas. Além disso, 

apenas 1 paciente relatou ser portador de diabetes, o que torna a prevalência da 

doença infrequente na amostra estudada, também não permitindo comparações com 

os resultados de estudos anteriores. Do ponto de vista molecular, todas as 

categorias mostraram níveis significativamente mais elevados de IL-1B e PGE2 no 

fluido gengival e, no grupo BGI-SB, observa-se ainda níveis significativamente mais 

elevados de IL-6 e prevalência, além do C. rectus, também da 

porfiromonasgingivalis. Entretanto, esses aspectos não foram investigados neste 

estudo. 

De acordo com a OMS (2000), os principais problemas de saúde bucal que 

afetam os países africanos não incluem entre seus problemas mais comuns a cárie 

e a doença periodontal, existindo grande prevalência de NOMA, GUNA e 

traumatismos maxilofaciais. No entanto, neste estudo, observou-se alta prevalência 

de inflamação gengival e periodontite, não tendo sido identificados casos de NOMA 

ou GUNA, que afetam mais crianças em decorrência da imunodeficiência associada 

a doenças infectocontagiosas e a deficiências nutricionais graves. 

A prevalência de gengivite e periodontite moderada e severa foram 

significativamente maiores em pacientes com menor nível de instrução (p=0.049), 

investigado segundo anos de estudo, e entre indivíduos de menor renda mensal 

familiar (p< 0.0001), porém sem diferenças significantes entre homens e mulheres 

(p= 0.41), embora homens apresentassem maior prevalência de periodontite 

moderada e severa do que mulheres, e entre as diferentes faixas etárias.   Esses 

achados estão parcialmente de acordo com outros relatos da literatura que 

demonstraram maior prevalência de periodontite em homens, em indivíduos de 

baixa renda e de baixo nível de instrução (Albandar 2002; Albandar, Rams 2002; 

Ekeet al. 2012). 

As medidas de profundidade de sondagem e nível de inserçãoclínicaforam 

obtidas com sonda manual, por examinador único, previamente treinado.  A 

determinação do nível de inserção foi feita por meio de equação onde a medida da 
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recessão foi somada à medida de profundidade de sondagem, conforme sugerido 

por Ramfjord (1967). A precisão e reprodutibilidade dessas medidas são importantes 

porque as definições de casos de periodontite são amplamente dependentes das 

duas medidas e pequenas alterações nessas medidas podem resultar em grandes 

diferenças na prevalência de doença (Page, Eke 2007). 

Para a mensuração do nível de inserção ou bolsa periodontal, é necessário 

medir a distância normal da junção cemento-esmalte ao fundo do sulco ou bolsa. 

Histologicamente, esta distância foi de, em média, 1.08mm, podendo variar de 0.04 

a 3.36mm (Gargiuloet al. 1961).  Assim, as medidas de nível de inserção devem ser 

maiores do que esses valores para garantir que pacientes saudáveis não sejam 

erroneamente classificados como periodontalmente doentes (Page, Eke 2007).  

Essas duas medidas são necessárias porque, embora a perda de inserção seja 

considerada uma medida mais precisa do que a profundidade de sondagem, sendo 

considerada como o padrão de ouro para estabelecimento da severidade e 

progressão da doença, seu uso isolado poderia incluir alguns sítios saudáveis por 

engano, decorrentes de recessão da margem gengival sem formação de bolsa. O 

uso da medida de profundidade de sondagem sozinha provavelmente resulta em 

subestimativa da prevalência da doença, especialmente entre os mais velhos.  

(Page, Eke 2007). 

Por outro lado, não incluir nos critérios de definição de periodontite sítios 

vestibulares ou linguais também pode levar à subestimar sua prevalência já que 

estes sítios também estão sujeitos à inflamação relacionada à placa e não apenas à 

perda de inserção decorrente de recessão da margem gengival (Baelum, López 

2012).  

Neste estudo, pode-se perceber uma notável diferença na prevalência de 

sítios vestibulares e linguais apresentando nível de inserção ≥ 3 mm entre os grupos 

1 (15-24 anos) e 2 (25-34 anos) e os grupos 3 (35-44 anos) e 4 (≥45 anos), o que 

poderia sugerir que, entre indivíduos com idade igual ou maior que 35 anos, a 

periodontite acomete maior número de sítios da cavidade bucal e que a presença de 

recessão da margem gengival nas faces livres poderia ser resultante do processo 

inflamatório, além da recessão marginal não associada à placa (Baelum, López 

2012).  Apenas 9 indivíduos não apresentaram sítios com nível de inserção ≥3 mm 
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em sítios proximais e faces livres, sendo 5 no grupo 1, 3 no grupo 2 e 1 no grupo 3. 

Apenas 4 indivíduos apresentaram nível de inserção acima do valor crítico apenas 

nos sítios proximais, sendo 3 no grupo 1 e 1 no grupo 2, enquanto que 4 indivíduos 

apresentaram recessão sem perda de inserção interproximal, sendo 1 em cada 

grupo. Ao se analisar a prevalência de sítios com NIC> 3 mm (faces livres somadas 

às faces proximais), observa-se que 20 pacientes apresentam nível de inserção ≥3 

mm em mais de 30% dos sítios, sendo 13 no grupo 4, 4 no grupo 3, 1 no grupo 2 e 2 

no grupo 1 (dados não demonstrados), resultando em 16,66% com doença 

extensamente prevalente. Esses dados reforçam os conceitos propostos por 

Baelum, López (2012), sugerindo que considerar apenas a perda de inserção nas 

faces proximais pode subestimar a prevalência da doença. 

Da mesma forma, foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

no percentual de sítios proximais apresentando perda de inserção ≥ 3 mm no grupo 

4 em relação aos grupos 1 e 2 e no grupo 3 em relação ao grupo 1, sugerindo que a 

extensão da doença aumenta com a idade. As maiores perdas de inserção foram 

encontradas em poucos indivíduos, considerando-se que apenas 5% dos indivíduos 

apresentaram perda de inserção ≥ 3 mm em mais de 30% dos sítios, o que 

corrobora achados de estudos anteriores (Baelum et al. 1986). 

O exame periodontal completo em levantamentos epidemiológicos apresenta 

quatro dimensões: severidade em cada sítio; número e tipos de sítios afetados em 

cada dente; número e tipos de dentes afetados em cada pessoa e número de 

pessoas afetadas na população estudada, sendo em grande parte do estudo 

expressas como médias (Baelum, Scheutz 2002), como realizado também neste 

estudo. 

Em países industrializados, o melhor nível de instrução e socioeconômico 

resulta em melhora nos cuidados com higiene bucal por parte da população e maior 

acesso a cuidados odontológicos especializados, levando à redução na prevalência 

de gengivite e maior retenção dentária (Baelum, Scheutz 2002). No entanto, essa 

realidade não é aplicável à maioria dos países africanos, inclusive Moçambique, 

devido à escassez de profissionais especializados (Baelum, Scheutz 2002), o que 

levou a OMS a organizar estratégias para melhora dos cuidados com saúde 

sistêmica e geral nesses países. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde oral é um componente 

essencial da saúde geral. Considerando sua morbidade e seu impacto 

socioeconômico, as doenças orais são problema principal de saúde pública, embora 

possam ser evitadas. Suas consequências, como dor e limitação funcional, 

apresentam impacto adverso na saúde das populações e, por isso, estratégias 

regionais devem ser adotadas em países em desenvolvimento.   

Considerando-se que o padrão de higiene oral é deficiente na população 

estudada, a prevenção de gengivite pode ser realizada por meio de palestras 

motivacionais visando informar à população quanto às medidas de higiene bucal, 

especialmente relativamente ao uso do fio dental, visando especificamente o melhor 

controle de placa (Axelsson et al. 2002). Além disso, a estratégia de adoção de 

procedimentos curativos, visando a redução da placa e inflamação, seria importante 

para preservação da dentição por períodos mais prolongados, melhorando a 

qualidade de vida dos indivíduos. 

Os achados desse estudo pioneiro sugerem que a doença periodontal é 

altamente prevalente na população de Moçambique, sendo necessária a realização 

de outros estudos para determinar a influência de diferentes fatores de risco ao 

desenvolvimento da doença periodontal nessa população, especialmente o papel 

das doenças debilitantes, como AIDS, malária e tuberculose, bem como a influência 

do fumo, etilismo e obesidade. O conhecimento da prevalência, extensão e 

severidade da doença é extremamente importante para a implementação de 

estratégias preventivas e curativas que atendam especificamente às necessidades 

da população investigada. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Dentro da metodologia empregada, pode-se concluir que: 

 

• 100% da população apresenta pelo menos 1 sítio com sangramento 

gengival, resultando em alta prevalência de gengivite; 

• A periodontite, nas formas leve, moderada e severa, atinge mais de 

80% da população; 

• A prevalência, severidade e extensão da doença periodontal parecem 

aumentar com a idade; 

• Existe pobre padrão de higiene bucal na população estudada, com 

baixa frequência de escovação e ausência de uso do fio dental; 

• Há correlação entre prevalência de doença periodontal (periodontite) e 

baixo nível de instrução e condição socioeconômica. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Kanimambo  Muito obrigado em changana (dialeto do sul de Moçambique)  
 
Mulala  Raiz utilizada para escovação dos dentes pela população local 
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Anexo I – Parecer do Comité Nacional de Bioética para a Saúde, Ministério da Saúde, Moçambique 
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Anexo II- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru- USP  
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Anexo III- Parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Folha de informação ao participante 

 

1. Título doprotocolo: Prevalência de doenças periodontais em amostra populacional da Província de 
Maputo, Moçambique. 

2. Investigadores principais:  

- Adelina da Conceição Mendes: estudante do curso de mestrado em periodontia pela 
FOB/Universidade de São Paulo. 
 - Professora Dra. Adriana Campos PassaneziSant’ana: professora associada da disciplina de 
periodontia na FOB/Universidade de São Paulo. 

3. Justificativa e objectivos: saber qual a situaçãoperiodontal da população da provincia de Maputo com 
idade compreendida entre 15 a 74 anos de idade.  

a.  Investigar a ocorrência de outras lesões acometendo os tecidos moles ou duros da cavidade 
bucal, com exceção da cárie dentária (ex: candidíase oral, líquen plano, leucoplasia, etc.); 

b. Avaliar o padrão de higiene oral da população da província de Maputo, assim como o método 
de higienização empregado; 

c. Apurar a presença de outros factores de risco e co-morbidades à doença periodontal, como 
fumo e diabetes mellitus, etc.Co-morbidades são outras doenças que podem se desenvolver 
associadamente à doença periodontal (neste caso, o exemplo citado é o diabetes mellitus). 

4. Procedimentos: Os participantes irão responder a um questionario com duração de mais ou menos 15 
minutos para cada participante. Depois do questionário iremos examinar a suaboca ( gengivas ) através 
de uma sonda (ferramenta de dentista) e um espelho pequeno esterilizados que não envolve métodos 
invasivos (não machuca ) para ver se têm algum problema. Quer a entrevista assim como o exame 
clínico serão feitos no gabinete médico onde estarão presentes apenas o médico dentista e o assistente. 

� A entrevista e o examine clínico serão feitos no mesmo dia com duração aproximada de 1h. O 
participante será examinado uma única vez. 

� Serão examinados todos os dentes e a mucosa ( partes que compoem a nossa boca). 
� O participante poderá fazer perguntas caso haja qualquer tipo de dúvida em relação ao estudo. 

 

5. Riscos e benefícios: Os riscos inerentes a essa pesquisa são mínimos, visto que o exame de sondagem 
que será realizado pode causar pequena dor ou desconforto e sangramento, quando a gengiva estiver 
inflamada. O exame não pode ser feito em pacientes que tenham tido reumatismo no sangue ou 
endocardite bacteriana (doença no coração), a menos que seja administrado antibioticoterapia 
profilática antes. Se este for o caso, o medicamento será fornecido. Os benefícios esperados ao paciente 
(voluntário) é o diagnóstico de doenças na boca e nos dentes, as quais serão tratadas pelos médicos-
dentistas após encaminhamento específico pelo examinador. Além disso, os resultados desta pesquisa 
irão nos ajudar ( MISAU ) a traçar estrategias na prevenção, formação de mais profissionais  e 
tratamento de doenças  periodontais no país. 

6. Confidencialidade: A participação do voluntário neste estudo é confidencial e nenhum nome será 
divulgado em qualquer tipo de publicação. O que for falado ou observado no gabinete médico ficará 
entre o examinador e o participante. 

7. Voluntariedade: A participação neste estudo é livre, participa quem aceitar,podendo o participante 
retirar-se a qualquer momento e por qualquer razão, sem alguma penalidade. 

AnexoIva- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 
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8. Em caso de dúvidas entrar em contato com o Comité Nacional de Bioética para Saúde de Moçambique - 
MISAU ( 258 21 430814), sito na Avenida Eduardo Mondlane/Salvador Allende Nº 1008 ou com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da FOB-USP pelo telefone +55 14 3235-8256 ou pelo e-mail: 
mferrari@fob.usp.br, sito na Avenida Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola 9-75 – Bauru - SP, CEP 17012-
901 , ou com a pesquisadora principal Adelina da Conceição Mendes pelos telefones +258 822954950 
ou +55 14 81830331 ou pelo email: adelinamendes@usp.br; endereço físico:  Rua 30 de Janeiro, casa nº 
754, Cidade da Matola, Província de Maputo ou Rua José Ferreira Marques 10-41 Ap. 309, CEP 17012-
200, Cidade Universitária, Bauru-SP. 

Você receberá uma cópia deste documento informativo. 

NOTA: Projeto de pesquisa submetido e aprovado pelo Comitê Nacional de Bioética para a  
Saúde de Moçambique sob o nº283/CNBS/11.  A Folha de Informação ao Paciente apresentada neste projeto 
de pesquisa é aquela aprovada pelo Comitê Nacional de Bioética para a Saúde de Moçambique, onde a 
pesquisa será realizada. 

 

 

Pelo presente instrumento que atende àsexigênciaslegais,  o (a)  Sr. (a) 

_______________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

____________________________________________portador do bilhete de identidade N° ________________, 

após leitura minuciosa das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO , devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica 

claro que o sujeito da pesquisa , pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornarão-

se confidenciais e guardadas por força de sigílo profissional (Art. 9º do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Maputo ,  aos              de                               de 201  . 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Sujeito da pesquisa            Adelina da Conceição Mendes 

       ( Pesquisadora Responsável ) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Folha de informação ao participante 

 

 

9. Título doprotocolo: Prevalência de doenças periodontais em amostra populacional da Província de 
Maputo, Moçambique. 

10. Investigadores principais:  

- Adelina da Conceição Mendes: estudante do curso de mestrado em periodontia pela 
FOB/Universidade de São Paulo. 
 - Professora Dra. Adriana Campos PassaneziSant’ana: professora associada da disciplina de 
periodontia na FOB/Universidade de São Paulo. 

11. Justificativa e objectivos: saber qual a situaçãoperiodontal da população da provincia de Maputo com 
idade compreendida entre 15 a 74 anos de idade.  

a.  Investigar a ocorrência de outras lesões acometendo os tecidos moles ou duros da cavidade 
bucal, com exceção da cárie dentária (ex: candidíase oral, líquen plano, leucoplasia, etc.); 

b. Avaliar o padrão de higiene oral da população da província de Maputo, assim como o método 
de higienização empregado; 

c. Apurar a presença de outros factores de risco e co-morbidades à doença periodontal, como 
fumo e diabetes mellitus, etc.Co-morbidades são outras doenças que podem se desenvolver 
associadamente à doença periodontal (neste caso, o exemplo citado é o diabetes mellitus). 

12. Procedimentos: Você deverá responder a um questionario relativamente ao seu filho(a) com duração de 
mais ou menos 15 minutos para cada participante. Depois do questionário iremos examinar a boca 
(gengivas) de seu filho(a) através de uma sonda (ferramenta de dentista) e um espelho pequeno 
esterilizados que não envolve métodos invasivos (não machuca ) para ver se têm algum problema. Quer 
a entrevista assim como o exame clínico serão feitos no gabinete médico onde estarão presentes apenas 
o médico dentista e o assistente. 

� A entrevista e o examine clínico serão feitos no mesmo dia com duração aproximada de 1h. O 
participante será examinado uma única vez. 

� Serão examinados todos os dentes e a mucosa ( partes que compoem a nossa boca). 
� Os responsáveis ou o voluntário menor de idade poderá fazer perguntas caso haja qualquer tipo 

de dúvida em relação ao estudo. 
 

13. Riscos e benefícios: Os riscos inerentes a essa pesquisa são mínimos, visto que o exame de sondagem 
que será realizado pode causar pequena dor ou desconforto e sangramento, quando a gengiva estiver 
inflamada. O exame não pode ser feito em pacientes que tenham tido reumatismo no sangue ou 
endocardite bacteriana (doença no coração), a menos que seja administrado antibioticoterapia 
profilática antes. Se este for o caso, o medicamento será fornecido. Os benefícios esperados ao paciente 
(voluntário) é o diagnóstico de doenças na boca e nos dentes, as quais serão tratadas pelos médicos-
dentistas após encaminhamento específico pelo examinador. Além disso, os resultados desta pesquisa 
irão nos ajudar ( MISAU ) a traçar estrategias na prevenção, formação de mais profissionais  e 
tratamento de doenças  periodontais no país. 

14. Confidencialidade: A participação do voluntário neste estudo é confidencial e nenhum nome será 
divulgado em qualquer tipo de publicação. O que for falado ou observado no gabinete médico ficará 
entre o examinador e o participante. 

Anexo IVb- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de 18 anos 



122  Anexos 

 

15. Voluntariedade: A participação neste estudo é livre, participa quem aceitar,podendo o participante 
retirar-se a qualquer momento e por qualquer razão, sem alguma penalidade. 

16. Em caso de dúvidas entrar em contato com o Comité Nacional de Bioética para Saúde de Moçambique - 
MISAU ( 258 21 430814), sito na Avenida Eduardo Mondlane/Salvador Allende Nº 1008 ou com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da FOB-USP pelo telefone +55 14 3235-8256 ou pelo e-mail: 
mferrari@fob.usp.br, sito na Avenida Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola 9-75 – Bauru - SP, CEP 17012-
901 , ou com a pesquisadora principal Adelina da Conceição Mendes pelos telefones +258 822954950 
ou +55 14 81830331 ou pelo email: adelinamendes@usp.br; endereço físico:  Rua 30 de Janeiro, casa nº 
754, Cidade da Matola, Província de Maputo ou Rua José Ferreira Marques 10-41 Ap. 309, CEP 17012-
200, Cidade Universitária, Bauru-SP. 

Você receberá uma cópia deste documento informativo. 

NOTA: Projeto de pesquisa submetido e aprovado pelo Comitê Nacional de Bioética para a  
Saúde de Moçambique sob o nº283/CNBS/11.  A Folha de Informação ao Paciente apresentada neste projeto 
de pesquisa é aquela aprovada pelo Comitê Nacional de Bioética para a Saúde de Moçambique, onde a 
pesquisa será realizada. 

 

 

Pelo presente instrumento que atende àsexigênciaslegais,  o (a)  Sr. (a) 

_______________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

____________________________________________portador do bilhete de identidade N° ________________, 

após leitura minuciosa das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO , devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica 

claro que o sujeito da pesquisa , pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornarão-

se confidenciais e guardadas por força de sigílo profissional (Art. 9º do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Maputo ,  aos              de                               de 201  . 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pais e/ou responsáveis    Adelina da Conceição Mendes 

                         (Pesquisadora Responsável) 
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Anexo V- Identificação  

Examinador:  Adelina da Conceição Mendes  Data do exame ...../...../........ 

Data Nascimento  

Estado civil  

Naturalidade  

Nacionalidade  

Sexo  

Raça  

Escolaridade  

Ocupação/profissão  

Renda familiar  

Endereço  

Cidade  

Província  

Tel.  

Observações  
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Anexo VI-Anamnese 

 Sim Não Ñ sabe 

Está atualmente sob cuidados médicos?    

Qual o motivo?  

Está tomando algum medicamento no momento?    

Quais?       

Já tomou cortisona alguma vez?    

É alérgico a:  

anestesia dentária    

penicilina ou outros antibióticos    

Apresenta alergia a qual outro antibiótico?  

Sulfas    

Outros medicamentos    

Aspirina    

É alérgico a outras substâncias que não sejam 
medicamentos? 

   

Se sim, qual?  

Quais dessas doenças você tem ou já teve?  

Febre reumática    

Doenças cardiovasculares (problemas do coração ou na 
cabeça) 

   

Diabetes    

Se sim, que tipo de diabetes? (   ) 1   (   ) 2 
(   ) Gestacional 

 

  

Há quanto tempo é diabético?   

Você toma insulina?    

Que tipo?  

Tem algum parente diabético?    

Se sim, quem?  

Que tipo de diabetes? (   ) 1  (   ) 2 
(   ) Gestacional 
 

  

Tem tonturas?    

Tem anemia?    

Tem fraqueza, cansaço?    

Esteve doente por muito tempo nos últimos anos?    

Se sim, por quê?  

Suas juntas doem ou incham com frequência?    

Já teve úlcera no estômago ou duodeno?    

Tem algum problema com fígado ou vesícula?    

Tem ou teve tuberculose?    

Viveu com alguém com tuberculose?    

Quando você se corta a ferida sangra muito?    
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Sofreu alguma operação nos últimos 10 anos?    

Qual?    

Sofreu variação de peso ultimamente?    

Ganho ou perda?  

Já fez algum tratamento radioterápico ou quimioterápico?    

Qual região?  

Por quanto tempo?  

Tem problema com pressão arterial?    

Pressão    

Tem ou teve problema associado à menstruação    

Toma anticoncepcional?    

Se sim, há quanto tempo?  

Que tipo?  

Está grávida?    

Está na menopausa?    

É fumante?    

Há quanto tempo?  

Quantos maços/cigarrospor dia?    

Abusa de álcool?    

Usa algum tipo de droga?    

É portador de alguma doença infecto-contagiosa, incluindo 
HIV? 

   

Se sim, qual?  

Está em TARV?    

Há quanto tempo?  

Contagem de células T CD4+ (   ) >500 
pmm3 
(   ) 200-499 
pmm3 
(   ) <200 
pmm3 

  

Carga viral (   ) Detectável 
(   ) 
Indetectável 

  

IMC=    
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Anexo VII- História Odontológica e condições de higiene bucal 

 

1. Já alguma vez participou de alguma palestra sobr e saúde oral ou recebeu 
instruções de higiene oral? 

(   ) Sim;  (   ) Não;  (   ) Não sabe  

2. Quantas vezes vai ao dentista por ano? 

(   ) 1 vez;  (   ) 2 vezes; (   ) 3 vezes; (   ) + 3 vezes; (  ) Nunca 

3. Das vezes em que foi ao dentista, foi para“check up “ ou tinha um problema na 
boca? 

Checkup(  ); Tinha um problema na boca (  ) 
4. Quando escova os dentes pela manhã costuma sairs angue? 

(   ) Sim;  (   ) Não; (   ) Não sabe 
5. Sabe porquê os dentes/gengivas costumam sangrar ? 

(   ) Sim;  (   ) Não 
6. O que você faz quando sente que os dentes/gengiv as estão a sangrar ? 

Nada (  ); Vou ao dentista (   ); Tomo remédio em casa (   ) 

7. Já alguma vez sentiu que os seus dentes abanam? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Não sabe 
8. O que usa para escovar os dentes? 

Escova de dentes (   ); Mulala (   ); Outros (   ) 

9. Usa pasta de dente? 

(    ) Sim;  (    ) Não 
10. Quantas vezes escova os dentes por dia? 

1 vez (   ); 2 vezes (   ); 3 vezes (   ); + 3 vezes (   ); Nunca escova (   ) 

11. Usa fio dental? 

(    ) Sim; (    ) Não; (    ) As vezes ;  Quantas vezes/dia?(   )  
12. Quantos dentes ja extraiu? (    ) 

13. Porquê extraiu? 

(   ) dor de dente; (   ) porque ficou mole; (   ) porque quebrou 
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Anexo VIII- Ficha clínica para coleta dos parâmetros periodontais 

 P.S. REC (+) ou HP (-) NIC ISS IPL 
mv v dv Ml l dl mv v dv ml l dl mv v dv ml l dl mv v dv ml l dl m v d L 

17                             
16                             
15                             
14                             
13                             
12                             
11                             
21                             
22                             
23                             
24                             
25                             
26                             
27                             
37                             
36                             
35                             
34                             
33                             
32                             
31                             
41                             
42                             
43                             
44                             
45                             
46                             
47                             
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