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RESUMO 

 
A Doença Periodontal (DP) é uma condição inflamatória, causada pelo acúmulo de biofilme bacteriano na 
região gengival do dente que induz uma resposta imunoinflamatória. Essa condição é considerada a principal 
causa de perda do elemento dental e vem sendo relacionada com diversas doenças sistêmicas. Sabe-se que 
durante o curso da doença, ocorre indução de citocinas pró-inflamatórias e estresse oxidativo. Dentre as 
relações da DP com outras condições crônicas, destaca-se seu envolvimento com a Doença de Parkinson. 
Estudos tem demonstrado alta prevalência de DP em pacientes com Doença de Parkinson que até o momento 
tem sido associadas a alteração motora, no entanto, busca-se averiguar se existe alguma via fisiopatológica 
envolvida na associação destas condições. Objetivo: Avaliar a possível interação entre a presença da 
Doença Periodontal e o desenvolvimento da Doença de Parkinson. Método: Estudo observacional e 
transversal e a coleta de dados ocorrerá no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (Ponta 
Grossa/PR) no setor de Odontologia Hospitalar, os grupos igualmente em dois, Periodontal e Controle (n=50), 
será realizada avaliação da condição clínica bucal para avaliação da doença periodontal e posteriormente, 
verificação de sinais pré-motores e motores encontrados na doença de Parkinson. Resultados esperados:  
Espera-se que os pacientes com diagnóstico de Doença Periodontal apresentem sinais e sintomas 
condizentes com o diagnóstico de Doença de Parkinson e que quanto maior a gravidade da condição clínica 
da doença periodontal, maior a relação entre estes fatores. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Avaliação; Doença de Parkinson; Doença Periodontal. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Doença Periodontal (DP) é uma condição inflamatória, causada pelo acúmulo de 

biofilme bacteriano na região subgengival de um dente, induzindo uma resposta 
imunoinflamatória local com destruição dos tecidos de suporte e sustentação dentários e 
evoluindo para perda da inserção do ligamento periodontal e perda óssea alveolar. 
Atualmente essa patologia é considerada a principal causa de perda do elemento dental, a 
segunda doença mais prevalente relacionada a saúde bucal e ainda, vem sendo 
relacionada com a patogênese de diferentes doenças sistêmicas, tais como infarto, artrite 
reumatoide, doenças respiratórias dentre outras (SOLARI, 2015). 

A prevalência da DP é divergente em diferentes regiões. Para países desenvolvidos, 
estima-se de variação de 14 a 47%, em contrapartida, em territórios em desenvolvimento, 
esse valor varia de 36 a 63%. No Brasil, a prevalência da doença periodontal apresenta-se 
elevada, chegando a 85% em casos de severidade leve e quando avaliado a forma leve a 
moderada a prevalência é de 70% (MACEDO, 2006; ZHANG, 2010). 

Sabe-se que a DP é considerada de etiologia multifatorial, ou seja, tem o 
envolvimento de fatores ambientais, genéticos e externos, além disso, é dependente da 
resposta do hospedeiro frente a presença dos microrganismos. Durante a vigência da 



 

 

 
 

 
 
 

doença, ocorre a produção de citocinas pró-inflamatórias e indução de estresse oxidativo e 
por este motivo, esta condição tem sido relacionada com doenças crônicas a exemplo da 
diabetes mellitus, artrite reumatoide, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares e 
infecções respiratórias (TOMOFUGI, 2011; DAHIYA, 2013; KLOKKEVOLD, 2011). 

Dentre as relações da DP com outras condições crônicas, destaca-se seu 
envolvimento com a Doença de Parkinson. Estudos tem demonstrado alta prevalência de 
DP em pacientes com Doença de Parkinson, até o momento tem sido relacionado com 
alterações motoras manifestadas na vigência da doença de Parkinson que acarretam em 
comprometimento da higiene bucal diária. Ademais, a medicação para o tratamento pode 
causar a diminuição da saliva que corrobora com esta associação. No entanto, busca-se 
averiguar se existe alguma via fisiopatológica envolvida na associação destas condições 
(PRADEEP, 2013). 

 A Doença de Parkinson é considerada uma doença neurodegenerativa, 
caracterizada, primeiramente, pela presença dos sintomas não motores, que incluem, 
depressão, isolamento sem motivo aparente, dificuldade de concentração, sialorreia, 
irritabilidade e prejuízo às memórias procedurais e pelas manifestações motoras que 
caracterizam o espectro clínico da doença, são eles: bradicinesia, rigidez muscular, 
instabilidade postural e tremor em repouso. Toda sintomatologia, é resultado da diminuição 
de neurônios dopaminérgicos na substância negra pars compacta.  A etiologia desta 
condição, permanece incerta, sugere-se o envolvimento e associação de fatores ambientais 
e genéticos como desencadeantes do processo degenerativo e além disso, estudos tem 
apontado a importância da geração de espécies reativas a oxigênio (JELLINGER, 1998; 
MELLO, 2007; FRANCARDO, 2011; PAVESE, 2012). 

Com base no exposto, acredita-se que a maior prevalência de indivíduos com DP 
que tenham doença de Parkinson esteja relacionada a presença do estresse oxidativo, 
presente em ambos processos fisiopatológicos e que esta interação esteja relacionada ao 
aumento de mediadores pró-inflamatórios e este evento acarrete em ativação de células da 
micróglia que inicia a cascata de neurodegeneração, podendo ser o desencadeante da 
Doença de Parkinson. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

I. CARACTERISTICAS DO ESTUDO E AMOSTRA  
O estudo será de característica observacional e transversal e a coleta de dados 

ocorrerá no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (Ponta Grossa/PR) no setor 
de Odontologia Hospitalar após submissão e aprovação do trabalho no comitê de ética da 
Plataforma Brasil e do local de estudo.  

Para a execução da pesquisa os participantes serão num primeiro momento, 
informados de forma detalhada sobre a pesquisa e deverão assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). A amostra será obtida de forma sequencial, 
sendo a coleta de agosto a novembro de 2019, estima-se 50 participantes em cada grupo 
mencionado. 

Os grupos serão divididos em dois, o grupo controle e os portadores de DP em 
todos estadiamentos. Esses grupos serão pareados de acordo com o sexo, idade e número 
de dentes.  Os critérios de inclusão no estudo: acima de 18 anos, com TCLE assinado e 
diagnóstico de DP. São critérios de exclusão: ausência de dentes, presença de doença 
neurodegenerativa prévia, alteração cognitiva e doença neurológica prévia. 

II. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA PERIODONTAL 
A forma diagnóstica fornece informações em relação ao prognóstico do paciente. 

Para o diagnóstico da doença periodontal será utilizado o índice periodontal comunitário 
(CPI) preconizado pela Organização Mundial da Saúde que consiste na avaliação de três 
principais indicadores: sangramento gengival, acúmulo de cálculo e profundidade de 



 

 

 
 

 
 
 

sondagem. São examinados 10 dentes, seis códigos são anotados, um para cada sextante 
sendo que a pior condição é anotada para cada sextante. A sonda que será utilizada será 
a preconizada pela OMS com uma esfera de 0,5mm no final de sua ponta ativa e marcações 
de 3,5mm, 5,5mm, 8,5mm e 11,5mm. A realização desta etapa diagnóstica e clínica será 
conduzida por um profissional da Odontologia, professor da instituição, com a colaboração 
de alunos de Odontologia da UniCesumar.  

III. AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DA DOENÇA DE PARKINSON 
Buscando realizar avaliação de sintomas motores e não motores, na primeira 

avaliação será investigada a presença de sintomas depressivos e ansiogênicos. A presença 
da depressão e da ansiedade será avaliada a partir da escala de Hamilton, separadamente 
que possui 21 e 14 domínios, respectivamente com alternativas e essas alternativas 
preenchidas auxiliam na formação do escore final do instrumento. Posteriormente a 
avaliação de sintomas não motores será avaliação possível comprometimento motor pelo 
critério estabelecido pelo MDS Clinical Diagnostic Criteria for PD (Anexo 3), verificar a 
presença de bradicinesia associado com tremor em repouso e/ou rigidez, avaliar se 
presença de sinais de exclusão.  

IV. ANÁLISE DOS DADOS  
Os dados serão pareados de acordo com a idade, sexo e número de dentes. Os 

resultados serão avaliados pela média e erro padrão da média. As análises serão realizadas 
pelo software GraphPad Prism 7.04. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Espera-se que os pacientes com diagnóstico de Doença Periodontal no serviço de 
saúde mencionado, apresentem sinais e sintomas condizentes com o diagnóstico de 
Doença de Parkinson e que quanto maior a gravidade da condição clínica da doença 
periodontal, maior a relação entre estes fatores. 
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