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Resumo 
 

 

A cárie dentária compreende um conjunto de sinais e de sintomas resultantes da 

dissolução química (desmineralização) da estrutura dentária, que ocorre como 

consequência da produção de ácidos pelo metabolismo bacteriano dos hidratos 

de carbono. 

A diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença crónica imunomediada, caracterizada 

pela perda de células β-pancreáticas produtoras de insulina, que aparece em 

indivíduos geneticamente suscetíveis. A terapêutica de Infusão Subcutânea 

Contínua de Insulina visa a reposição dos níveis de insulina circulantes nestes 

doentes e apresenta vantagens sobre a terapêutica com injeções múltiplas 

diárias. 

Apesar de estarem descritos alguns fatores de risco para o desenvolvimento de 

lesões de cárie dentária em doentes com diabetes mellitus, os resultados dos 

diferentes estudos mostram-se controversos. 

A presente tese foi dividida em três componentes: uma de revisão sistemática, 

uma in vitro, recorrendo a culturas primárias de fibroblastos gengivais humanos, e 

uma clínica, que compreendeu um estudo experimental controlado. A componente 

de investigação in vitro teve como objetivo a avaliação da citotoxicidade de um 

colutório de clorohexidina a 0,2% e de um colutório enzimático. Os objetivos da 

componente de investigação clínica compreenderam a avaliação do efeito da 

diabetes mellitus do tipo 1 na prevalência de lesões de cárie e na existência de 

alterações no biofilme dentário e na saliva. Foi ainda objetivo avaliar os efeitos da 

utilização de um colutório de clorohexidina a 0,2% e de um colutório enzimático 

na saliva e no biofilme dos doentes com diabetes mellitus.  

As revisões sistemáticas foram realizadas recorrendo às bases de dados da 

Medline, Embase, Scopus, Web of Science e Cochrane Library. As perguntas de 

pesquisa foram formuladas seguindo a estratégia PICOT e a qualidade da 

metodologia dos estudos de intervenção foi averiguada utilizando as guidelines da 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. 
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A atividade metabólica dos fibroblastos expostos aos colutórios foi avaliada 

através do ensaio do MTT e a viabilidade celular através do ensaio da SRB. A 

citometria de fluxo foi utilizada para avaliar o ciclo e os tipos de morte celulares. O 

estado oxidativo foi avaliado através dos marcadores DCF, DHE e GSH e o 

potencial de membrana através da sonda JC-1.  

Foram incluídos 60 doentes com diabetes mellitus do tipo 1, portadores de bomba 

infusora de insulina, e 60 indivíduos não diabéticos. A avaliação de lesões de 

cárie foi realizada através da utilização do ICDAS e a higiene oral foi avaliada 

através do Índice de Placa Simplificado de Greene e Vermillion. Foi realizada a 

colheita de saliva total não estimulada e de biofilme dentário supragengival. Os 

doentes diabéticos foram aleatoriamente distribuídos por três grupos: 1 - 

terapêutica com um colutório enzimático; 2 - terapêutica com um colutório de 

clorohexidina a 0,2%; 3 - controlo negativo. Trinta dias após a distribuição por 

grupos foram recolhidas novas amostras de saliva e de biofilme dentário. 

O DNA total foi extraído das amostras e foi realizada a quantificação de bactérias 

totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp. pela técnica de qPCR. 

O colutório à base de clorohexidina e o colutório enzimático apresentaram uma 

citotoxicidade significativa em fibroblastos gengivais humanos. O colutório à base 

de clorohexidina apresentou uma citotoxicidade superior, sendo que os seus 

efeitos nos fibroblastos foram identificados a concentrações muito inferiores às 

utilizadas na prática clínica. Ambos os colutórios apresentaram uma citotoxicidade 

dependente do tempo de exposição e da concentração testada.  

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram uma maior prevalência 

de dentes e superfícies com lesões de cárie dentária, restauradas e perdidas por 

cárie, quando comparados com elementos do grupo controlo. Aos doentes com 

diabetes mellitus foi associado um maior número de fatores de risco para o 

desenvolvimento de lesões de cárie dentária, nomeadamente um menor fluxo 

salivar não estimulado e uma maior carga bacteriana na saliva e no biofilme 

dentário.  

Não foram identificadas diferenças na composição bacteriana (bactérias totais, 

Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da saliva e do biofilme dentário após a 
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utilização de um colutório de clorohexidina a 0,2% ou de um colutório enzimático. 

A utilização destes colutórios como agentes anticariogénicos deve ser 

cuidadosamente ponderada, uma vez que a evidência científica existente sobre 

os seus benefícios é muito limitada.  

Um diagnóstico precoce associado à avaliação do perfil de risco do doente 

diabético torna-se, assim, imperativo, permitindo que a abordagem das lesões de 

cárie seja analisada através de uma perspetiva preventiva (com modificação dos 

fatores de risco, educação e motivação do doente), de controlo e de intervenção 

minimamente invasiva. 
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Abstract 
 

 

Dental caries comprises a set of signs and symptoms resulting from the chemical 

dissolution (demineralization) of the dental structure, which occurs as a result of 

the production of acids by the bacterial metabolism of carbohydrates. 

Type 1 diabetes mellitus is a chronic immune-mediated disease characterized by 

the loss of insulin-producing β-pancreatic cells in genetically susceptible 

individuals. Continuous Subcutaneous Insulin Infusion therapy aims to restore the 

circulating insulin levels in these patients and offers advantages over multiple daily 

injection therapy. 

Although some risk factors for dental caries in diabetic patients are described, the 

results of the different studies are controversial. 

This thesis was divided into three components: a systematic review, an in vitro 

study using primary cultures of human gingival fibroblasts and a clinical study 

which comprised a controlled experiment. The aim of the in vitro research 

component was to evaluate the cytotoxicity of an enzymatic mouthwash and of a 

chlorhexidine mouthwash while the aim of the clinical research component was to 

evaluate the effect of type 1 diabetes mellitus on the prevalence of dental caries 

and on the existence of changes in both dental biofilm and saliva. It was also an 

aim of this study to evaluate the effects of a 0.2% chlorhexidine mouthwash and of 

an enzymatic mouthwash in the saliva and dental biofilm of patients with diabetes 

mellitus. 

Systematic reviews were performed using the Medline, Embase, Scopus, Web of 

Science and Cochrane Library databases. The research questions were 

formulated following the PICOT strategy and the methodology quality of the 

intervention studies was ascertained using the guidelines of the Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions. 

The metabolic activity of the fibroblasts exposed to each mouthwash was 

assessed by the MTT assay and the cell viability was assessed by the SRB assay. 

The flow cytometry was used to evaluate the cell cycle and the types of cell death. 
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The oxidative state was evaluated through the DCF, DHE and GSH probes and 

the membrane potential through JC-1. 

Sixty patients with type 1 diabetes mellitus with insulin pump and 60 non-diabetic 

subjects were included. The evaluation of dental caries was performed using 

ICDAS and the oral hygiene was assessed according to Greene and Vermillion's 

Simplified Oral Hygiene Index. Non-stimulated total saliva and supragingival dental 

biofilm were collected. Diabetic patients were randomly assigned to one of three 

groups: 1 - therapy with an enzymatic mouthwash; 2 - therapy with a 0.2% 

chlorhexidine mouthwash; 3 - negative control. Thirty days after group assignment, 

new samples of saliva and dental biofilm were collected. 

Total DNA was extracted from the samples and the quantification of total bacteria, 

Streptococcus spp. and Lactobacillus spp. was done by qPCR. 

The chlorhexidine mouthwash and the enzymatic mouthwash showed significant 

cytotoxicity in human gingival fibroblasts. The chlorhexidine mouthwash showed a 

superior cytotoxicity and its effects on fibroblasts were identified at lower 

concentrations than those used in clinical practice. Both mouthwashes had a 

cytotoxicity dependent on the time of exposure and on the concentration tested. 

Patients with type 1 diabetes mellitus had a higher prevalence of dental caries and 

filled and missing teeth, when compared to the control group. These patients were 

associated with a higher number of risk factors for the development of dental 

caries, namely a lower unstimulated salivary flow rate and a higher bacterial load 

in saliva and dental biofilm. 

No differences were detected in the microbiological composition (total bacteria, 

Streptococcus spp. and Lactobacillus spp.) of saliva and dental biofilm after a 

therapy with a 0.2% chlorhexidine mouthwash or an enzymatic mouthwash. Its use 

as anticariogenic agents must be carefully considered as the existing scientific 

evidence on its benefits is very limited. 

An early diagnosis associated with the evaluation of the risk profile of the diabetic 

patient is therefore imperative, allowing dental caries to be analyzed through a 

perspective of prevention (with modification of the risk factors, education and 

motivation of the patient), of control and of minimally invasive intervention. 
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aqueles que nos fazem sentir mais jovens. Por serem aqueles que dão confiança 

aos passos certos dados em caminhos incertos. Por serem aqueles que dão 

sentido à equação. 
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Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. 

Isaac Newton 
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Cárie Dentária 

 

 

A cárie dentária compreende um conjunto de sinais e de sintomas resultantes da 

dissolução química (desmineralização) da estrutura dentária, que ocorre como 

consequência da produção de ácidos pelo metabolismo bacteriano dos hidratos 

de carbono.
[1, 2]

 

A intensa investigação clínica e laboratorial permitiu, ao longo das últimas 

décadas, o conhecimento da etiologia e dos processos inerentes ao 

desenvolvimento das lesões de cárie dentária. Atualmente, a cárie é reconhecida 

como uma patologia infeciosa, transmissível, multifatorial e dinâmica, que resulta 

de um desequilíbrio entre os processos de desmineralização e de 

remineralização.
[1, 3]

 

Apesar de os sinais de desmineralização dentária serem identificados nos tecidos 

dentários, a patologia tem a sua origem no biofilme dentário, sendo afetada por 

diversos fatores, tais como o fluxo salivar, os hábitos de higiene oral, a exposição 

ao flúor ou a dieta.
[4]

  

A cárie dentária é uma das patologias crónicas mais prevalentes em todo o 

mundo e a principal causa de perda dentária, afetando todas as idades. Neste 

contexto, um indivíduo mantém-se suscetível ao desenvolvimento destas lesões 

durante toda a sua vida.
[5]

  

Apesar da significativa prevalência de cárie encontrada na maioria das 

populações, ao longo das últimas décadas esta tem vindo a diminuir nos países 

industrializados, embora haja grande disparidade entre populações.
[6]

 Diversos 

estudos encontram uma maior prevalência de cárie dentária associada a 

populações de níveis socioeconómicos mais baixos, o que poderá estar 

relacionado com o menor acesso à informação e/ou educação, aos piores hábitos 

dietéticos e ao menor acesso a meios de prevenção e de tratamento.
[7]
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Em Portugal, no ano de 2015, a Direção-Geral da Saúde reportou, no seu 

relatório do III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais
[8]

, a 

necessidade de tratamento de um ou mais dentes temporários cariados em 55,3% 

das crianças com 6 anos de idade. Na mesma faixa etária foram identificadas 

8,9% de crianças já com necessidade de tratamento da dentição permanente. Aos 

12 anos, a necessidade de tratamento sobe para os 42,5% e, aos 18, para os 

65,6%. Do grupo etário dos 35-44 anos apenas 17,8% dos inquiridos realizaram 

uma visita de rotina na última vez que consultaram um profissional de saúde oral, 

tendo-se encontrado uma taxa de 67,7% de doentes com necessidade de 

tratamento de, pelo menos, um dente com cárie. No grupo etário dos 65-74 anos, 

63% dos doentes tinham, pelo menos, um dente com necessidade de tratamento, 

sendo que 63,3% apresentavam menos de 20 dentes naturais na cavidade oral e 

14,4% eram desdentados totais. 

 

 

Etiologia da cárie dentária 

Em 1881 Miller introduziu a teoria químico-parasitária, na qual atribuiu como 

causa da cárie dentária a produção de ácidos resultantes do metabolismo 

bacteriano dos hidratos de carbono.
[9]

 No entanto, só mais tarde foi possível 

compreender melhor o papel da microbiologia na etiologia da cárie dentária, 

através de estudos em ratos criados na ausência de microrganismos, 

denominados de germ free.[10-12]
 Os Lactobacillus spp. foram, até à década de 60 

do século XX, identificados como os mais prováveis microrganismos cariogénicos, 

dada a sua capacidade acidogénica e acidúrica.
[13]

 Apesar de o Streptococcus 

mutans ter sido isolado, pela primeira vez, em 1924
[14]

, só mais tarde foi 

reconhecida a sua importância na etiologia da cárie dentária.
[11, 12]

 

Durante vários anos foram discutidas duas hipóteses explicativas do papel do 

biofilme dentário na etiologia da cárie. A hipótese da placa específica explicava 

que a cárie dentária era provocada por um pequeno número de diferentes 

microrganismos, como os Lactobacillus spp. ou o S. mutans. O reconhecimento 
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da totalidade da microflora do biofilme dentário, e não só das bactérias 

acidogénicas e acidúricas, como potenciais contribuintes para o desenvolvimento 

de lesões de cárie, deu origem à hipótese da placa não específica.
[4, 15, 16]

  

Recentemente, a hipótese da placa ecológica, que enfatiza a importância do 

ambiente (dieta) na composição e no pH do biofilme dentário, e que junta as 

ideias chave das hipóteses anteriores, tem vindo a ser aceite. Esta hipótese 

surgiu associada à identificação de S. mutans na cavidade oral de indivíduos sem 

cáries, reconhecendo as bactérias cariogénicas como necessárias, mas não como 

suficientes na etiologia da cárie dentária.
[2, 17, 18]

 A etiologia da cárie passa, assim, 

a ser descrita através de um modelo dinâmico, caracterizado por um desequilíbrio 

entre os processos de desmineralização e de remineralização. Em situações de 

maior produção de ácido, como as que decorrem de uma dieta rica em hidratos 

de carbono, a proliferação de microrganismos acidogénicos e acidúricos é 

promovida, o que potencia a desmineralização. Nas situações em que os ácidos 

são neutralizados por componentes salivares ou resultantes do metabolismo 

bacteriano, como as decorrentes da metabolização de glicoproteínas ou de uma 

baixa ingestão de hidratos de carbono, os processos de desmineralização e de 

remineralização compensam-se.
[3, 4, 18, 19]

 Apesar de esta teoria ser não 

específica, pois reconhece a contribuição de uma grande variedade de 

microrganismos na etiologia da cárie, a proliferação do S. mutans e dos 

Lactobacillus spp. é favorecida neste ambiente, sendo estes reconhecidos como 

os principais agentes microbiológicos da cárie dentária.
[2]

 

O esmalte dentário é constituído por cristais de hidroxiapatite, Ca10(PO4)3(OH)2, 

numa configuração hexagonal alongada, associados a uma matriz constituída por 

água e por matéria orgânica. As propriedades químicas e físicas da hidroxiapatite 

são alteradas pela integração de diferentes iões na sua constituição. A inclusão 

de carbonato na estrutura da hidroxiapatite, por exemplo, torna-a mais solúvel 

(aumentando a suscetibilidade para o desenvolvimento de lesões de cárie) mas o 

contrário ocorre caso haja a incorporação de flúor (como o que acontece durante 

o processo de remineralização).
[19-21]

 

O facto de a solubilidade da hidroxiapatite ser afetada pelo pH justifica-se pela 
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alteração da saturação da saliva em HPO4
2-

. Em ambiente ácido, a combinação 

do ião H
+
 com o PO4

3-
 e com o OH

-
 permite a formação de HPO4

2-
 e de H2O, 

respetivamente. De forma a restabelecer a saturação da solução, ocorre a 

dissolução da hidroxiapatite. A remineralização de lesões de cárie requer a 

existência de cristais de hidroxiapatite desmineralizados e de uma supersaturação 

iónica da saliva (cálcio, fosfato e flúor) e/ou uma subida do pH (o que promove o 

aumento das concentrações de PO4
3-

 e OH
-
).

[4, 20, 22]
 

A cavitação da estrutura dentária é precedida por uma lesão de mancha branca 

(white spot lesion) e, antes desta, por uma desmineralização da subsuperfície do 

esmalte, detetável apenas histologicamente. Nem todas as lesões de mancha 

branca progridem para a cavitação, uma vez que pode ocorrer a sua 

remineralização.
[19]

 

A etiologia da cárie dentária é bem ilustrada pelo diagrama de Venn de Keyes, 

apresentado na década de 60 do século XX
[23]

 mas, ainda hoje, uma das mais 

conhecidas ilustrações sobre a obrigatoriedade de interação entre 3 fatores 

(agente, dieta e ambiente) para o desenvolvimento de lesões de cárie. Mais tarde, 

König sugeriu a inclusão de um quarto fator, o tempo, uma vez que a interação 

entre os outros três fatores necessita de existir ao longo de um período de tempo 

para que a desmineralização dentária ocorra.
[24]

 

Apesar da simplicidade da etiologia descrita por Keyes, a cárie é uma doença 

multifatorial, tendo sido proposto e avaliado um grande número de variáveis cuja 

análise permite traçar diferentes perfis de risco. Harris et al[25] identificaram mais 

de 100 fatores de risco associados a cáries precoces de infância, numa revisão 

sistemática realizada em 2004, o que ilustra a complexidade associada à 

caracterização desta patologia. 
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Microbioma oral 

No ano de 2001, Joshua Lederberg
[26]

 introduziu o termo microbioma para definir 

“a comunidade ecológica de microrganismos comensais, simbióticos e 

patogénicos”, que se apresenta como “determinante da saúde e da doença”. 

Em 2007 surgiu o Human Microbiome Project, que congregou um conjunto de 

projetos que visam a avaliação de microbiomas isolados de seis regiões do 

organismo humano (entre as quais a cavidade oral) de indivíduos saudáveis, o 

que permitiu o conhecimento dos diferentes microbiomas e dos fatores de 

variabilidade a eles associados.
[27]

 

O estudo do microbioma oral reveste-se de uma particular complexidade e 

dificuldade, tendo em conta a diversidade de microrganismos que o constituem 

(estima-se que mais de 700 diferentes
[28]

) e os vários habitats que a cavidade oral 

proporciona. 

Estão descritas alterações no microbioma oral relacionadas com diversas 

patologias, entre as quais a cárie dentária e a doença periodontal. Para além 

disso, são diversos os estudos que visam a identificação de biomarcadores para 

determinadas doenças sistémicas.
[29, 30]

 

 

Biofilme dentário 

Um biofilme pode ser definido como uma comunidade complexa e estruturada de 

microrganismos agregados entre si e a uma superfície, embebidos numa matriz 

de substâncias poliméricas.
[31, 32]

 

Anton van Leeuwenhoek foi, em 1683, o primeiro cientista a observar 

microrganismos ao microscópio, tendo examinado o seu próprio biofilme 

dentário.
[33]

 A placa bacteriana foi, assim, muito provavelmente, um dos primeiros 

biofilmes cuja importância foi reconhecida e cuja composição microbiológica foi 

estudada. 

A formação do biofilme dentário implica diferentes etapas, iniciando-se pelas 

interações eletrostáticas que se estabelecem entre a estrutura dentária e as 
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proteínas salivares e, posteriormente, por interações proteína-proteína. Entre 

estas destacam-se os peptídeos ricos em prolina, as estaterinas e as histatinas, 

como os primeiros componentes a serem adsorvidos, estando também presentes 

em concentrações significativas mucinas, amílase, cistatinas, lisozima e 

lactoferrina, formando a chamada película adquirida. Para além de elementos da 

saliva e do fluido crevicular, são ainda identificados nesta película diferentes 

componentes bacterianos, como os glicanos e as glicosiltransferases.
[34-36]

 

A formação da película adquirida é um processo dinâmico, constantemente 

influenciado por fenómenos de adsorção e/ou desadsorção e pela modificação 

das moléculas adsorvidas por enzimas bacterianas ou do próprio hospedeiro. Na 

maioria dos casos os microrganismos são transportados passivamente até à 

estrutura dentária pelo fluxo salivar, estabelecendo-se interações entre os 

mesmos e a película adquirida que, em pouco tempo, se tornam irreversíveis, 

dada a ligação entre as adesinas bacterianas e os recetores complementares 

existentes na película adquirida.
[28, 33, 37]

 

Os primeiros microrganismos a colonizar a estrutura dentária são, 

maioritariamente, os Streptococcus spp., nomeadamente os do grupo mitis, tais 

como o S. sanguinis, o S. oralis e o S. mitis, que utilizam as glicoproteínas 

salivares como substrato. Nesta fase, apenas 1-2% da população microbiana 

corresponde ao S. mutans.
[38-40]

 Actinomyces spp., Haemophilus spp, Veillonella 

spp. e Neisseria spp. são, também, frequentemente encontrados no biofilme 

dentário, estando a sua presença descrita apenas duas horas após o início da 

formação da película adquirida.
[33, 41]

 

Com o passar do tempo, a composição microbiológica do biofilme torna-se 

diversa, surgindo diferentes microrganismos sem capacidade de colonizarem a 

película adquirida, mas com capacidade de estabelecer interações com os 

microrganismos já aderidos (coagregação), o que facilita a organização funcional 

do biofilme dentário. A partir deste momento, as condições vão-se tornando 

favoráveis à proliferação de microrganismos anaeróbios gram-negativos.
[28, 42]

 

Algumas das bactérias adsorvidas sintetizam polissacarídeos extracelulares, que 

integram a matriz orgânica, o que contribui para a resistência, a integridade e a 

estabilidade do biofilme dentário. Adicionalmente, os microrganismos do biofilme 
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exibem alterações da taxa de proliferação e da transcrição génica, assim como 

quorum sensing, o que confere à microflora características metabólicas e 

fisiológicas impossíveis de serem obtidas pelos microrganismos 

individualmente.
[32, 43, 44]

 

A proximidade dos microrganismos no biofilme dentário e a sua inerente interação 

têm consequências diferentes consoante as populações microbianas. Para 

algumas populações esta interação torna-se benéfica devido, por exemplo, à 

complementação enzimática, à coagregação e/ou à transferência génica. Para 

outras populações a interação benéfica pode não ocorrer devido, por exemplo à 

existência de bacteriocinas, de ácidos orgânicos e de competição por 

nutrientes.
[33, 37, 42]

 

A composição microbiológica do biofilme dentário é diversa e inclui bactérias 

gram-positivas e gram-negativas, maioritariamente anaeróbias ou anaeróbias 

facultativas. De maior relevância para o desenvolvimento das lesões de cárie 

dentária encontram-se os Streptococcus spp. e os Lactobacillus spp. Nas 

situações em que o pH atinge valores na ordem dos 5, o S. mutans e os 

Lactobacillus spp. tornam-se dominantes, com aumento da sua proliferação e da 

dominância a uma velocidade tanto maior quanto menor o pH do meio.
[32, 45, 46]

 

Para além dos tecidos dentários duros, várias outras estruturas da cavidade oral 

são colonizadas, como a mucosa oral e a língua. De facto, a estrutura dentária 

representa apenas cerca de 20% da área colonizável. A saliva constitui, também, 

um reservatório de bactérias que podem facilmente recolonizar a superfície 

dentária.
[47]

 

 

Dieta e metabolismo bacteriano 

A ingestão de hidratos de carbono está, como já referido, intimamente relacionada 

com o risco de desenvolvimento de lesões de cárie. O tipo de alimento ingerido, 

nomeadamente o grau de retentividade na cavidade oral, a presença de fatores 

protetores (como o cálcio) e o tipo de hidrato de carbono que possui, bem como a 

quantidade e a frequência da ingestão, apresentam-se com elevada importância 

aquando da avaliação do seu poder cariogénico.
[48, 49]
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Nem todos os hidratos de carbono possuem o mesmo potencial cariogénico. Os 

açúcares simples são os mais cariogénicos, por se difundirem facilmente pelo 

biofilme dentário e serem rapidamente metabolizados, com a sacarose a 

apresentar-se como a principal fonte de açúcar na dieta. As enzimas bacterianas 

glicosiltransferase e frutosiltransferase apresentam, ainda, uma elevada afinidade 

para a sacarose, conferindo-lhe um importante papel na síntese de glicanos e de 

frutanos.
[50]

 

Os hidratos de carbono complexos, como o amido, são considerados menos 

cariogénicos, dada a sua baixa dissolução e difusão pelo biofilme. Por outro lado, 

antes de serem metabolizados precisam de ser degradados pela amílase salivar o 

que, dada a taxa de eliminação da cavidade oral, nem sempre acontece. No 

entanto, a interação entre o amido e a sacarose potencia a retenção dos 

alimentos na cavidade oral, conferindo-lhes um potencial cariogénico igual ou até 

maior ao de qualquer outro açúcar considerado individualmente.
[49, 50]

 

Quando estão disponíveis hidratos de carbono provenientes da dieta, o seu 

metabolismo pelos elementos do microbioma oral é de enorme importância na 

etiologia das lesões de cárie, dado que os seus produtos finais são responsáveis 

pela desmineralização da estrutura dentária. O metabolismo bacteriano inicia-se 

pela quebra das moléculas de sacarose, em frutose e em glicose, e pode ocorrer 

no meio intra ou extracelular.
[51-53]

 

Uma vez dentro da célula bacteriana, os monossacarídeos podem ser utilizados 

em vias anabólicas ou catabólicas. Durante a glicólise, a glicose é degradada 

através da via de Embden-Meyerhof-Parnas, cujo produto final é o piruvato, que é 

posteriormente convertido em etanol, ácido acético, ácido fórmico e ácido láctico, 

através da utilização de diversas vias metabólicas. A maioria das bactérias 

sacarolíticas (como os Streptococcus spp. e os Lactobacillus spp.) utiliza estas 

vias metabólicas, mas algumas bactérias podem produzir ácidos mais fracos 

através da conversão do ácido láctico, o que pode contribuir para a neutralização 

do pH. As bactérias presentes na cavidade oral excretam, assim, diferentes 

ácidos, a diferentes velocidades e de acordo com o pH e a disponibilidade de 

açúcares, sendo o ácido láctico o produto final mais prevalente do metabolismo 

bacteriano após a ingestão de hidratos de carbono.
[54-57]
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Na ausência de hidratos de carbono provenientes da dieta, a saliva é uma das 

principais fontes de nutrientes para os elementos do biofilme supragengival, que 

utilizam glicoproteínas, peptídeos e aminoácidos como substrato. As 

glicoproteínas e as proteínas são degradadas, respetivamente, por glicosidades e 

protéases (bacterianas e humanas), sendo que os açúcares e os aminoácidos 

resultantes podem ser, posteriormente, metabolizados em ácidos.
[57, 58]

 

As bactérias do biofilme infragengival têm um acesso limitado à saliva e aos 

nutrientes provenientes da dieta, pelo que utilizam os componentes do fluido 

crevicular, principalmente proteínas, como substrato.
[58]

 

 

Streptococcus spp. 

O género Streptococcus compreende um grupo diversificado de bactérias gram-

positivas, estando divididos em quatro grupos: mutans, salivarius, anginosus e 

mitis. Até à data foram identificadas sete espécies diferentes pertencentes ao 

grupo mutans (S. mutans, S. sobrinus, S. criceti, S. ferus, S. ratti, S. macacae e S. 

downei) e nove serotipos (a-h, k), cuja diferenciação é realizada com base nas 

suas características genéticas e antigénicas. O S. mutans (serotipos c, e, f, k) e o 

S. sobrinus (serotipos d, g) são os mais comummente encontrados no ser 

humano.
[59, 60]

 

O S. mutans foi isolado, pela primeira vez, em 1924, por Clarke
[14]

, a partir de 

dentes com lesões de cárie, mas a sua importância foi apenas reconhecida na 

década de 60 do século XX, quando foi demonstrado que a cárie podia ser 

transmitida e induzida em animais após inoculação com o microrganismo.
[11, 12]

 O 

nome mutans (mutante) surgiu da observação microscópica da transição 

morfológica de coco para bacilo.
[14]

 

Os primeiros autores a estudarem o S. mutans e a associá-lo à fisiopatologia da 

cárie dentária estabeleceram os principais mecanismos de virulência desta 

bactéria: 1) capacidade de produzir ácidos orgânicos através do metabolismo dos 

hidratos de carbono (acidogénico); 2) capacidade de sobrevivência a um pH baixo 

(acidúrico) e; 3) capacidade de produzir polissacarídeos, cuja importância se 

relaciona com a adesão e com a agregação bacterianas.
[56, 61]
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Em 2002
[62]

 foi apresentado, pela primeira vez, o genoma do S. mutans, o que 

permitiu o desenvolvimento de novas estratégias de estudo dos mecanismos de 

virulência deste microrganismo. 

O S. mutans codifica um conjunto de adesinas que promovem ligações 

específicas com vários elementos da matriz extracelular, película adquirida, 

produtos metabólicos, outros microrganismos e componentes da própria estrutura 

dentária que ficam expostos após o início do processo de desmineralização, como 

o colagénio. Um dos principais mecanismos de adesão é mediado pela ação das 

glicosiltransferases que, na presença de sacarose, produzem glicanos. Na 

ausência de sacarose a adesão é maioritariamente influenciada pelo antigénio de 

superfície I/II.
[52, 56, 63]

 

A elevada capacidade acidogénica do S. mutans alia-se a uma elevada tolerância 

ao ambiente ácido que o próprio microrganismo provoca durante a metabolização 

dos hidratos de carbono. A sua capacidade acidofílica associa-se a mecanismos 

de reparação e proteção do DNA, à manutenção de um pH intracelular superior 

ao meio em que está inserido [através de mecanismos como a fermentação 

malolática, a atividade da F-ATPase (do inglês, phosphorylation factor - adenosine 

triphosphatase) ou a dominância de ácidos gordos insaturados na membrana 

celular], entre outros.
[64-66]

 

A possibilidade de produção de polissacarídeos intra e extracelulares junta-se, 

também, às características que tornam este microrganismo reconhecido como a 

mais importante bactéria na etiologia da cárie dentária. Os polissacarídeos 

extracelulares (maioritariamente glicanos insolúveis) constituem 10 a 20% do 

peso do biofilme dentário, promovem a adesão e a coagregação bacterianas e 

contribuem para a integridade física e química do biofilme. Desempenham, 

também, um papel importante na transição da adesão celular inicial para a 

agregação bacteriana e formação de microcolónias que ocorrem nas etapas 

seguintes da formação do biofilme. Os glicanos estabelecem, ainda, uma barreira 

à difusão dos ácidos orgânicos produzidos durante o metabolismo bacteriano, 

mantendo um pH baixo durante períodos de tempo mais longos. Os 

polissacarídeos intracelulares (maioritariamente frutanos) apresentam-se como 
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uma fonte de hidratos de carbono, facilmente metabolizada durante os períodos 

de privação de nutrientes.
[52, 61, 67, 68]

 A sua capacidade acidofílica torna estas 

bactérias tolerantes a um pH bastante baixo, estando a sua sobrevivência descrita 

em meios cujo pH atinge valores até 3.
[69]

 

A maioria dos estudos clínicos que visam a avaliação do S. mutans na cavidade 

oral encontram concentrações mais elevadas do microrganismo nos indivíduos 

com uma maior incidência de cáries.
[70-72]

 Alguns estudos demonstraram que 

quanto mais cedo for a colonização da cavidade oral de crianças com S. mutans, 

maior a probabilidade de desenvolvimento de cáries precoces de infância, assim 

como cáries futuras.
[73, 74]

 Thenisch et al[75]
, numa revisão sistemática sobre a 

concentração de S. mutans na saliva e no biofilme dentário de crianças em idade 

pré-escolar, identificaram uma associação positiva entre os mesmos e o risco de 

desenvolvimento de lesões de cárie dentária. Num estudo longitudinal 

desenvolvido por Loesche et al[76]
, as concentrações de S. mutans nas fissuras de 

molares mandibulares eram elevadas 6 a 24 meses antes do desenvolvimento de 

lesões de cárie.  

Apesar de o S. mutans ser o mais acidúrico dos Streptococcus spp., existem 

outras espécies, como o S. mitis, o S. oralis, o S. sobrinus e o S. salivarius, que 

também conseguem metabolizar os açúcares, com formação de ácidos com pH 

moderadamente baixo. Esta característica permite atribuir-lhes um papel 

relevante no início do processo de desmineralização.
[77]

 Gross et al[78]
 associaram 

elevadas concentrações de S. sobrinus e S. salivarius a crianças com cáries, 

especialmente nas que tinham baixas concentrações de S. mutans, o que pode 

sugerir que estes microrganismos se apresentem como alternativa ao S. mutans 

na etiopatogenia da cárie. 
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Lactobacillus spp. 

O género Lactobacillus compreende um conjunto de bacilos gram-positivos, 

aerotolerantes ou anaeróbios, tendo sido identificados, até ao momento, mais de 

150 espécies diferentes.
[79]

  

A associação entre os Lactobacillus spp. e a cárie dentária foi estabelecida, pela 

primeira vez, em 1915, por Kligler, sendo reconhecidos, até à década de 60 do 

século XX, como os mais prováveis microrganismos envolvidos no 

desenvolvimento de lesões de cárie, dada a sua elevada capacidade acidofílica e 

acidogénica.
[13, 80]

  

Os Lactobacillus spp. são tolerantes a um pH bastante baixo, estando a sua 

sobrevivência descrita em meios cujo pH atinge valores até 2.
[69]

 

O metabolismo dos Lactobacillus spp. difere de espécie para espécie. Pode 

ocorrer através da fermentação homolática (que apenas resulta na produção de 

ácido lático), da fermentação heterolática (durante a qual é produzido ácido lático, 

dióxido de carbono e ácido acético ou etanol) ou da fermentação heterolática 

facultativa (que resulta na produção de ácido lático, ácido fórmico e etanol). 

Independentemente da via metabólica utilizada, os Lactobacillus spp. apresentam 

uma elevada capacidade acidogénica.
[79, 81]

 

Em monoculturas, a capacidade de formação de biofilmes pelos 

Lactobacillus spp. é bastante reduzida, mas em cocultura com Actinomyces spp. e 

com S. mutans, a formação de biofilmes é promovida.
[82]

  

Os Lactobacillus spp. podem ser identificados na cavidade oral apenas alguns 

dias após o parto e a sua presença foi identificada na saliva, dorso da língua, 

mucosas, palato e biofilme dentário.
[83, 84]

 Apesar de compreenderem, 

normalmente, apenas 1-5% da microflora do biofilme dentário, em situações de 

pH baixo a sua prevalência aumenta.
[81, 85]

  

Tendo em conta que a sua presença é mais marcada em lesões de cárie de 

dentina ativas e cavitadas, acredita-se que os Lactobacillus spp. desempenhem 

um papel mais importante na progressão das lesões do que no seu início.
[86-90]

 

Uma vez que a capacidade de adesão destas bactérias à estrutura dentária é 
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reduzida, a sua proliferação em zonas mais retentivas (como as cavidades) é 

favorecida.
[89]

 A presença destas bactérias está também descrita nos estádios 

iniciais de infeções pulpares, o que confirma a sua importância na progressão das 

lesões de cárie.
[91]

 

 

 

Saliva 

A denominada saliva total é, maioritariamente, constituída por secreções das 

glândulas salivares major (parótidas, submandibulares e sublinguais) e, numa 

pequena proporção, por secreções das glândulas minor, secreções nasais e 

brônquicas expetoradas, fluido crevicular, microrganismos, células sanguíneas e 

epiteliais e detritos alimentares.
[92]

 

A secreção das glândulas salivares é constituída por água (99,5%), proteínas 

(0,3%), incluindo enzimas, imunoglobulinas e outros fatores antimicrobianos, e 

substâncias inorgânicas (0,2%). Cada glândula produz, no entanto, uma secreção 

com uma composição distinta, podendo esta ser classificada como serosa 

(secreção fluida, maioritariamente produzida pelas glândulas parótidas), como 

mucosa (secreção mais viscosa, dado o teor em mucinas, produzida pelas 

glândulas minor) ou como mista (produzida pelas glândulas sublinguais e 

submandibulares). O contributo de cada glândula salivar para a formação da 

saliva total varia consoante haja, ou não, estimulação. Cerca de 65% da saliva 

não estimulada é secretada pelas glândulas submandibulares, 20% pelas 

glândulas parótidas, 5% pelas glândulas sublinguais e 10% pelas glândulas minor. 

Numa situação de estimulação salivar (secreção ativa), as glândulas parótidas 

são as maiores contribuintes (>55%), seguindo-se as glândulas submandibulares 

(35-40%) e as glândulas sublinguais e minor (7-8%).
[93-95]

  

A composição e o fluxo salivares são regulados, maioritariamente, pelo sistema 

nervoso autónomo. Uma estimulação parassimpática resulta num elevado fluxo 

salivar com baixas concentrações de proteínas, ao contrário do que acontece 

durante uma estimulação simpática. As células acinares das glândulas serosas e 
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mistas são enervadas pelos sistemas simpático e parassimpático, podendo sofrer 

uma estimulação colinérgica, a e/ou b-adrenérgica. As glândulas mucosas 

apenas sofrem estimulação colinérgica.
[95, 96]

 

Na ausência de estimulação observa-se um fluxo salivar contínuo, mas reduzido, 

que permite a hidratação constante da cavidade oral. Na presença de estímulos 

mecânicos, gustativos, olfativos ou farmacológicos, o fluxo salivar aumenta, sendo 

a produção de saliva proveniente deste estado responsável por 80 a 90% de toda 

a saliva produzida durante o dia.
[92]

 

O fluxo salivar pode variar, durante o dia, entre os quase 0 ml/min (durante o 

sono, por exemplo) e os 7 ml/min (durante uma refeição, por exemplo). Em média, 

um indivíduo produz entre 1 a 1,5 litros de saliva por dia. Apesar de a definição de 

fluxo salivar “normal” ser controversa, dado os diferentes resultados encontrados 

na literatura, estima-se que varie entre 0,25 e 0,35 ml/min para o fluxo não 

estimulado e entre 1 e 3 ml/min quando existe uma estimulação.
[94, 96, 97]

 Estão 

descritos diversos fatores que influenciam o fluxo salivar, nomeadamente o ritmo 

circadiano, a dieta, a idade, a hidratação, a medicação, a existência de patologias 

sistémicas e o estado psicológico.
[92]

 

Em situações de normalidade o pH salivar situa-se entre os 6 e os 7 (ligeiramente 

acídico), mas pode variar entre os 5,3 (fluxo salivar baixo) e os 7,8 (fluxo salivar 

elevado).
[93]

 

A saliva desempenha uma enorme quantidade de funções, sendo de destacar a 

lubrificação da cavidade oral, o que torna a mucosa menos suscetível a irritações 

mecânicas, químicas e térmicas, permite a eliminação de microrganismos e de 

detritos alimentares e facilita a mastigação, a deglutição e a fala. Para além 

destas funções, a saliva condiciona a perceção do paladar e o início da digestão, 

particularmente através da amílase. A função protetora da saliva revela-se através 

dos mecanismos de eliminação de substratos, de dissolução dos açúcares, de 

regulação do pH e de ação antimicrobiana. Destaca-se ainda o facto de atuar 

como um reservatório de iões, entre os quais o Ca
2+

, o PO4
3-

, o OH
-
 e o HCO

3-
, 

que não só neutralizam os ácidos como também tornam possível a 
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remineralização da estrutura dentária.
[22, 94]

 

A saliva pode conter até 10
9
 microrganismos por mililitro, sendo uma fonte para a 

contínua recolonização bacteriana das diversas superfícies da cavidade oral. 

Apesar de estarem descritos inúmeros componentes salivares antimicrobianos e 

apesar da ação do sistema imunitário, a sua concentração varia entre indivíduos e 

na dependência de inúmeros fatores, entre os quais o estado de saúde, o que 

pode ditar uma maior suscetibilidade para algumas patologias da cavidade oral.
[29, 

32]
 

O proteoma salivar é constituído por mais de mil proteínas distintas, entre as 

quais apenas cerca de cem se apresentam numa concentração considerável, 

destacando-se as proteínas ricas em prolina, a amílase, as mucinas e a 

Imunoglobulina A (IgA). A maioria das proteínas salivares desempenha várias 

funções, sendo que algumas podem ser concomitantemente benéficas e 

prejudiciais para o hospedeiro.
[29, 98]

 

Muitos dos constituintes da saliva têm a sua origem no sangue. O aporte à saliva 

desses constituintes pode dar-se por difusão passiva, transporte ativo ou 

ultrafiltração. Aproximadamente um quarto das proteínas encontradas no sangue 

pode ser identificado na saliva, apesar de a concentração e a proporção diferirem 

significativamente. A presença de diversos marcadores biológicos de doença 

como, por exemplo, a síndrome de Sjögren, o cancro da mama, o cancro 

pancreático ou a SIDA, foi já identificada e tem vindo a ser alvo de estudo.
[99-102]

 

Deste modo, o interesse na saliva como meio de diagnóstico e de monitorização 

do tratamento tem crescido nos últimos anos, sendo atualmente já utilizada em 

diversas condições patológicas.
[103, 104]

  

Assim, e uma vez que a saliva contém não apenas componentes produzidos pelo 

organismo mas, também, aqueles originários da dieta, para além de 

microrganismos e de produtos provenientes do seu metabolismo, este fluido 

constitui uma forma única de avaliação dos três fatores etiológicos obrigatórios 

para o desenvolvimento de lesões de cárie dentária: os microrganismos, a dieta e 

a suscetibilidade do hospedeiro.
[105]

 



CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 
18 

Terapêuticas químicas na prevenção da cárie dentária 

A abordagem unicamente restauradora da cárie dentária tem vindo a ser 

substituída por uma de prevenção, de controlo e de intervenção minimamente 

invasiva. As principais linhas de prevenção visam a reeducação alimentar (com 

diminuição da ingestão de hidratos de carbono), a remineralização e a inibição da 

desmineralização (através da utilização de produtos fluoretados, por exemplo) e a 

diminuição da carga bacteriana cariogénica da cavidade oral dos doentes com 

elevado risco de desenvolvimento de lesões de cárie dentária.
[106]

 

Uma vez que a etiologia da cárie dentária se associa à existência de 

microrganismos que metabolizam os hidratos de carbono, com consequente 

produção de ácidos orgânicos, a utilização de um agente químico, com 

capacidade de diminuir a carga bacteriana cariogénica, apresenta-se como uma 

estratégia plausível para doentes com elevado risco de desenvolvimento de 

lesões de cárie.
[107]

 

A primeira referência à utilização de um colutório como coadjuvante da eliminação 

mecânica do biofilme dentário remonta ao ano 2700 a.C.
[108]

 Desde então, 

diversas substâncias antisséticas, isoladas ou em combinações, têm vindo a ser 

estudadas e sugeridas.  

Dos agentes antimicrobianos disponíveis no mercado, os produtos à base de 

clorohexidina são, atualmente, dos mais estudados quanto à possível ação 

anticariogénica. A iodopovidona e o triclosan são, também, sugeridos como 

possíveis terapêuticas químicas a utilizar em doentes com elevado risco de 

desenvolvimento de lesões de cárie dentária.
[106, 107]

 

 

Produtos enzimáticos 

Alguns produtos de saúde oral (pastas dentífricas, colutórios e géis, por exemplo) 

integram, na sua composição, componentes do sistema inato normalmente 

presentes na saliva. As proteínas antimicrobianas mais frequentemente utilizadas 

neste tipo de produtos são a lisozima, a lactoferrina e a lactoperoxidase.
[109]

 Está 

descrita uma associação sinérgica entre as três enzimas, o que justifica a sua 
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utilização conjunta.
[110, 111]

 

De forma a permitir a atividade da lactoperoxidase como enzima antimicrobiana, 

os produtos que a introduzem na sua composição incluem tiocianato (SCN
-
), 

normalmente sob a forma de tiocianato de potássio, e uma glicose oxidase, 

necessária à formação de peróxido de hidrogénio (H2O2). A lactoperoxidase 

catalisa a oxidação dos iões SCN
-
 pelo H2O2 em hipotiocianato (OSCN

-
) e ácido 

hipotiocianoso (HOSCN).
[109, 112]

 Está descrito um aumento significativo da 

concentração salivar de HOSCN/OSCN
-
 após a utilização de pastas dentífricas 

que incluem na sua composição o sistema da lactoperoxidase.
[113]

 Este sistema 

apresenta poder antimicrobiano contra diversos microrganismos presentes na 

cavidade oral, sendo que ao HOSCN/OSCN
-
 está associada uma capacidade de 

inibição da utilização de glicose pelas bactérias e da produção de ácido pelos 

componentes do biofilme dentário.
[114]

  

A atividade antimicrobiana da lisozima e da lactoferrina contra as bactérias 

cariogénicas (S. mutans, S. sobrinus e Lactobacillus acidophilus) está também 

descrita em diversos estudos in vitro.
[115-118]

 

 

Produtos de clorohexidina 

A clorohexidina, 1,1’-hexametileno bis (5-[4-clorofenil] biguanida), é um antissético 

catiónico, sendo utilizada em diferentes áreas da Medicina, dado o seu largo 

espetro de ação antibacteriano. O composto é uma base forte e encontra-se 

disponível sob a forma de digluconato (a mais comummente utilizada), acetato e 

hidrocloreto.
[119]

 

O facto de se apresentar como uma molécula catiónica torna possível a ligação à 

parede bacteriana, podendo, de acordo com a concentração em que se encontra, 

desempenhar uma ação bacteriostática ou bacteriocida. A baixas concentrações, 

a clorohexidina altera o equilíbrio osmótico bacteriano, com a consequente 

libertação de componentes citoplasmáticos, o que promove a sua ação 

bacteriostática. A altas concentrações, a molécula promove a 

precipitação/coagulação de proteínas citoplasmáticas. A atividade bacteriocida da 

clorohexidina é particularmente efetiva contra bactérias gram-positivas. Após a 
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utilização de um produto à base de clorohexidina de elevadas concentrações 

espera-se um efeito bacteriocida imediato, seguido de um efeito bacteriostático 

prolongado.
[119, 120]

  

Uma vez que a molécula de clorohexidina é catiónica, a sua absorção é 

minimizada, o que, aliado à sua substantividade, permite uma ação antibacteriana 

prolongada na cavidade oral, determinando a eficácia do produto.
[121]

 A 

substantividade associa-se à ligação a mucinas da película adquirida, onde inibe 

a colonização bacteriana, a ação das glicosiltransferases, o transporte bacteriano 

de açúcares e a produção de ácidos.
[122-124]

 A substantividade da clorohexidina é 

tanto mais prolongada quanto maior o tempo e a concentração em que é utilizada. 

A utilização de um colutório permite, também, uma substantividade mais 

prolongada do que a utilização de géis ou sprays.
[125, 126]

 

O primeiro estudo clínico a avaliar os efeitos da clorohexidina foi publicado em 

1970, por Löe e Schiott
[127]

, que comprovaram a sua eficácia como agente 

antiplaca. Desde então, os produtos à base de clorohexidina têm sido indicados, 

maioritariamente, para o tratamento e manutenção de patologias periodontais, 

estando a sua utilização associada à diminuição dos índices de placa bacteriana e 

de hemorragia e inflamação gengivais, bem como para o pós-operatório cirúrgico. 

A análise da eficácia da clorohexidina nas situações referidas é o objetivo mais 

comummente encontrado nos estudos clínicos que utilizam este produto, sendo 

muitas vezes referido como o gold standard dos agentes antiplaca.
[128, 129]

 Os 

mecanismos de ação da clorohexidina como agente antiplaca relacionam-se com 

a inibição da formação da película adquirida (através da ligação aos grupos 

acídicos das glicoproteínas salivares), a ligação a polissacarídeos extracelulares 

(o que inibe a capacidade de ligação das bactérias à estrutura dentária) e a 

competição com os iões de cálcio no biofilme.
[130, 131]

 

Relativamente à cárie dentária, existe controvérsia quanto à prevenção da mesma 

pela clorohexidina, estando a potencial utilização do produto associada, 

maioritariamente, a doentes com elevado risco de cárie, dada a sua capacidade 

de redução da taxa de formação do biofilme dentário, de diminuição da formação 

de ácidos orgânicos e da sua ação antibacteriana contra diferentes 
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Streptococcus spp., nomeadamente o S. mutans.
[132-137]

 Está ainda reportada a 

ausência de aquisição de resistência à clorohexidina pelo S. mutans.
[138]

 

Atualmente, o digluconato de clorohexidina pode ser encontrado sob a forma de 

colutórios (0,02 a 0,3%), sprays (0,12 e 0,2%), géis (0,12 e 1%), vernizes (1 a 

40%), pastas dentífricas (0,12 a 0,75%), pastilhas e discos (1 a 2%, para uso 

profissional).
[139]

  

Quando indicado o seu uso, a Food and Drug Administration (FDA)
[140]

 sugere a 

utilização de colutórios de clorohexidina em concentrações de 0,12 ou 0,2%, duas 

vezes por dia, devendo ser utilizado 10 a 15 ml de produto, durante 30 segundos, 

em cada uma das vezes.  

Os horários mais adequados para a utilização de produtos à base de 

clorohexidina são alvo de alguma controvérsia. Alguns autores relatam a 

existência de diferentes reações químicas entre os componentes das pastas 

dentífricas (nomeadamente o lauril sulfato de sódio e o monofluorfosfato de sódio) 

e a clorohexidina, com a consequente inibição da mesma, sendo sugerida a sua 

utilização apenas 30 minutos após a escovagem dentária.
[141, 142]

 No entanto, 

estudos mais recentes não encontram uma associação entre a eficácia da 

clorohexidina e a altura ou o tipo de dentífrico com que é realizada a escovagem 

dentária.
[143-145]

 

Apesar de estarem descritos alguns efeitos secundários associados à utilização 

de clorohexidina a longo prazo, todos eles são reversíveis. O efeito mais comum é 

a pigmentação acastanhada dos tecidos duros e moles da cavidade oral, 

principalmente dentes (no terço cervical, zonas interproximais, sulcos e fissuras) e 

língua, mais prevalente em doentes com placa bacteriana que não é previamente 

removida ou que incluem na sua dieta componentes cromogénicos. Estão ainda 

descritos efeitos como disgeusia, desidratação da mucosa, aumento de cálculos 

supragengivais e lesões descamativas.
[130, 139]
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Sistemas de diagnóstico para estudos epidemiológicos 

O sistema de deteção de cárie proposto pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS)
[146]

 continua a ser o mais utilizado em estudos epidemiológicos que visam 

a avaliação da prevalência de lesões de cárie em diferentes populações e idades. 

No entanto, a vasta utilização do índice CPO [número de dentes cariados (C), 

perdidos (P) e obturados (O)] poderá refletir não só o sucesso do mesmo mas, 

também, a dificuldade que está associada à criação, implementação e aceitação 

de alternativas. 

O registo realizado através da utilização deste sistema inclui apenas as lesões de 

cárie cavitadas, justificado pela dificuldade inerente ao diagnóstico de lesões em 

estádios iniciais (não cavitadas) e ao aumento do tempo de exame clínico 

necessário.
[146, 147]

 Contudo, a utilização deste sistema conduz a uma 

subvalorização da doença, sendo clara a importância da inclusão de lesões em 

estádios iniciais, não só porque permite o aumento da sensibilidade do 

diagnóstico, particularmente em populações com baixa prevalência de cárie, mas 

também porque pode possibilitar a instituição de uma terapêutica preventiva em 

detrimento de uma operatória.
[147, 148]

 

A inclusão de lesões de cárie em estádios iniciais pode ser realizada através da 

utilização do Sistema Internacional de Deteção e Avaliação de Cárie (ICDAS, do 

inglês International Caries Detection and Assessment System). 

O ICDAS foi desenvolvido em 2002 e citado pela primeira vez na literatura em 

2004, por Pitt et al[149]
, sendo apresentado como um sistema que visa o alcance 

de uma “informação de melhor qualidade, que permita sustentar decisões sobre 

diagnósticos apropriados, prognósticos e condutas clínicas”. Em 2005 o sistema 

sofreu uma modificação na ordem dos códigos de diagnóstico das lesões de 

cárie, de forma a refletir a ordem crescente de evolução da doença.
[149]

 A 

utilização deste sistema surge associada à educação, investigação, saúde pública 

(epidemiologia) e prática clínica (permitindo uma melhor avaliação da evolução 

das lesões e da efetividade das medidas preventivas adotadas).
[149, 150]

  

Em 2015 e pela primeira vez, a Direção-Geral da Saúde integrou o ICDAS como 
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sistema de avaliação clínica da cárie dentária nas populações portuguesas 

rastreadas para o III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais
[8]

, 

enfatizando a necessidade de utilização de um sistema que “fornece informação 

mais pormenorizada sobre a doença”. 

Este sistema apresenta, em diversos estudos já realizados, níveis de fiabilidade, 

sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade bons a excelentes.
[147, 150-155]

 As 

diferenças encontradas na literatura relativamente a estes resultados podem estar 

associadas à metodologia utilizada, que é variável no que respeita ao tipo de 

estudo (in vivo/in vitro), ao gold standard considerado (histologia/examinador 

experiente), ao facto de os participantes passarem previamente, ou não, por um 

período de treino e à especialidade e experiência clínica dos mesmos. 

O ICDAS é um sistema de deteção de cárie que se baseia num exame visual com 

vista à avaliação de lesões cavitadas e não cavitadas, utilizando um conjunto de 

códigos que inserem as lesões de cárie em diferentes estádios de evolução, 

desde as primeiras alterações visíveis de esmalte até à cavitação extensa.
[149]

 O 

registo das lesões de cárie através deste sistema é um processo de duas etapas, 

uma vez que o código atribuído a cada uma das superfícies dentárias é 

constituído por dois dígitos – o primeiro caracteriza a superfície, baseando-se na 

presença/ausência de selante (parcial ou integro) ou restauração (diferenciando o 

tipo de material restaurador); o segundo avalia o estádio da lesão de cárie.
[150, 156]

 

Com a ocorrência de repetidos episódios de desmineralização, a microporosidade 

da subsuperfície do esmalte aumenta, provocando uma alteração do índice de 

refração do mesmo. O primeiro estádio da lesão de cárie (ICDAS código 1) 

caracteriza-se, assim, por uma alteração da translucidez e da refração da luz do 

esmalte, visível apenas quando o dente é desidratado por um curto período de 

tempo. Com a recorrência dos episódios de desmineralização e consequente 

perda mineral, estas lesões passam a ser identificadas sem a necessidade de 

desidratação e representam um estádio mais avançando da cárie (código 2). 

Quando uma superfície apresenta perda de material (esmalte), sem dentina 

visível ou sombra subjacente, a lesão de cárie insere-se num estádio 

caracterizado pelo código 3. O código 4 representa as lesões caracterizadas pela 
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presença de uma sombra, provocada pela desmineralização da dentina, com 

consequente alteração de cor e uma superfície de esmalte não suportada. Se for 

detetada uma cavitação com dentina exposta, estaremos na presença de um 

código 5 ou 6, consoante a destruição atinja menos de ou pelo menos metade da 

superfície, respetivamente.
[150, 156]
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Diabetes mellitus 

 

 

A diabetes mellitus apresenta-se como um conjunto de distúrbios metabólicos 

caracterizados pela presença de hiperglicemia, resultante de uma deficiência da 

produção de insulina e/ou da ação da mesma. O efeito da hiperglicemia crónica 

traduz-se num distúrbio no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e 

proteínas, com consequentes complicações a longo prazo que provocam lesão, 

disfunção e até mesmo falência de diferentes órgãos.
[157-159]

  

A classificação da diabetes mellitus estabelece a existência de quatro tipos 

distintos: diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2, diabetes 

gestacional e outros tipos específicos de diabetes. A diabetes mellitus do tipo 1 

(DM1) inclui os casos em que ocorre destruição de células β-pancreáticas por 

processos autoimunes (tipo 1A) e aqueles em que a etiologia e a patogénese da 

destruição é idiopática (tipo 1B), o que acontece menos frequentemente. A 

diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) caracteriza-se por uma resistência à insulina e 

uma deficiência relativa de secreção da mesma, estando muitas vezes associada 

à obesidade e à síndrome metabólica. A diabetes gestacional engloba as 

situações nas quais as alterações do metabolismo da glicose são detetadas, pela 

primeira vez, durante a gestação, mais frequentemente no segundo ou terceiro 

trimestre. Os outros tipos específicos de diabetes reúnem os casos em que a 

diabetes mellitus é consequência de um processo cuja etiologia e patogenia são 

conhecidas, como os defeitos genéticos das células β-pancreáticas, defeitos 

genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, 

infeções, diabetes induzida por químicos ou fármacos e outras síndromes 

genéticas associadas à diabetes mellitus.
[157, 158, 160, 161]
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Diabetes mellitus do tipo 1 

A diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença crónica imunomediada, caracterizada 

pela perda de células β-pancreáticas produtoras de insulina, que aparece em 

indivíduos geneticamente suscetíveis.
[157, 159]

  

A ativação imunitária surge a partir da interação entre fatores genéticos e 

ambientais e traduz-se, inicialmente, numa apresentação de antigénios das 

células β-pancreáticas por células apresentadoras de antigénios (macrófagos, 

linfócitos B, células dendríticas, entre outras) a linfócitos T CD4
+
 naive, através do 

complexo maior de histocompatibilidade. A ativação dos linfócitos T CD4
+
 resulta 

na ativação e na mobilização de linfócitos T CD8
+
, responsáveis pela destruição 

seletiva das células β-pancreáticas. A destruição destas células permite a 

libertação de antigénios intracelulares adicionais, com consequente ativação de 

linfócitos T autorreativos, pela amplificação da resposta autoimune inicial (epitope 

spreading).
[162-164]

 

A suscetibilidade genética inerente à diabetes mellitus do tipo 1 é bem 

evidenciada pela forte concordância da doença em gémeos homozigóticos.
[165, 166]

 

Por outro lado, embora mais de 80% dos casos de DM1 ocorram em doentes sem 

história familiar de diabetes, sabe-se que filhos de mães com diabetes mellitus do 

tipo 1 apresentam um risco de virem a ter a mesma patologia de 7% enquanto 

nos filhos de pais com DM1 esse risco é de 2%. Quando a doença é 

diagnosticada antes dos 5 anos de idade, existe um risco cumulativo três a cinco 

vezes superior de os seus irmãos virem a ter a mesma doença aos 20 anos do 

que quando o diagnóstico é realizado entre os 5 e os 15 anos de vida. O risco de 

desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 1 na ausência de história familiar 

ronda os 0,4%.
[164, 167]

 

A região do HLA (do inglês, human leucocyte antigens), situada no braço curto do 

cromossoma 6 (6p21), é responsável pela codificação das glicoproteínas de 

superfície do complexo maior de histocompatibilidade e é nela que se encontram 

os genes que conferem um maior risco para o desenvolvimento da diabetes 

mellitus do tipo 1.
[166, 168, 169]
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Cerca de 90% dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 expressam HLA-DR3 

e/ou HLA-DR4. A expressão dos dois haplotipos (heterozigóticos DR3/4) confere 

maior suscetibilidade (50 a 60% do risco total), seguindo-se as homozigotias DR4 

e DR3. Quarenta por cento dos doentes expressa os dois haplotipos, enquanto na 

população geral a sua prevalência é de apenas 3%.
[164, 166, 169]

 Foram já 

identificados mais de 50 outros loci relacionados com a suscetibilidade à DM1 e 

que conferem proteção ou risco (ainda que menor ao associado ao HLA). No 

entanto, e na maioria dos casos, o entendimento dos mecanismos envolvidos não 

foi, ainda, alcançado.
[164, 170]

 

Há evidência de que um subtipo de linfócitos T, os linfócitos T reguladores (Treg), 

particularmente aqueles que expressam o fator de transcrição FoxP3, induzem 

anergia e apoptose de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 ativados, com aumento da 

autotolerância. Esta evidência permitiu formular a hipótese de que uma alteração 

no seu número e/ou função pode, também, contribuir para o desenvolvimento da 

diabetes mellitus do tipo 1.
[162, 171]

 De modo similar, uma diminuição de linfócitos T 

supressores CD28
-
 CD8

+ 
foi reconhecida em doentes com DM1.

[172, 173]
 

A diabetes mellitus do tipo 1 é precedida por um período pré-clínico caracterizado 

pelo aparecimento e persistência de autoanticorpos, indicadores de perda de 

autotolerância e relacionados com o risco de progressão da doença. Entre os 

diferentes autoanticorpos já identificados destacam-se os IAA (do inglês, insulin 

autoantibodies), os GADA (do inglês, glutamic acid decarboxylase antibodies), os 

IA-2 (do inglês, insulinoma-associated protein 2) e o ZnT8 (do inglês, zinc 

transporter 8). Neste contexto, a deteção de autoanticorpos múltiplos confere um 

risco maior do que a deteção de um único.
[162, 163, 174]

 O risco de desenvolvimento 

de DM1 até aos 15 anos é de 12,7% em crianças com um único autoanticorpo, de 

61,6% com dois autoanticorpos e de 79,1% com três autoanticorpos. As crianças 

nas quais não é detetado nenhum autoanticorpo apresentam um risco de 

desenvolvimento de DM1 de apenas 0,4%.
[175]

 Cerca de 64% das crianças que 

desenvolvem diabetes mellitus do tipo 1 apresentam autoanticorpos antes dos 2 

anos de idade, atingindo valores de 82% se se considerar a idade de 3 anos.
[176]

 

Uma vez que estes autoanticorpos podem ser identificados meses a anos antes 

da instalação clínica da diabetes mellitus do tipo 1, a sua deteção, em 
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combinação com outros marcadores genéticos e metabólicos, pode ser vista 

como uma oportunidade de previsão e, potencialmente, prevenção da doença.
[174, 

176]
 

Embora haja uma evidência clara de que a diabetes mellitus do tipo 1 é, em parte, 

um distúrbio genético, o facto de a taxa de concordância entre gémeos 

homozigóticos rondar os 50% suporta a hipótese de que os fatores ambientais 

também participam no desenvolvimento da patologia.
[164, 165]

 

Entre os diversos fatores ambientais propostos, que carecem ainda de evidência 

consistente, encontram-se a dieta (exposição precoce ao glúten, b-caseína ou 

albumina, e deficiência de vitamina D, vitamina E ou ω3, por exemplo), a 

composição da flora intestinal, a presença de infeções virais (vírus de coxsackie A 

ou B, citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, retrovírus, entre outros), toxinas, 

poluição, exposição tardia a antigénios e stresse.
[163, 177-179]

 Até à data, não foi 

identificado nenhum fator ambiental capaz de causar, inequivocamente, diabetes 

mellitus do tipo 1. No entanto, diferentes estudos observacionais estão a decorrer, 

entre os quais se destaca o Environmental Determinants of Diabetes in the Young 

(TEDDY), que visa a identificação destes fatores em indivíduos geneticamente 

suscetíveis.
[180]

  

 

 

Dados epidemiológicos 

As estimativas atuais da prevalência mundial de diabetes mellitus têm vindo a 

superar, largamente, as previsões de estudos passados. Em 1998, King et al[175] 

projetaram que o número de adultos com diabetes mellitus alcançasse os 300 

milhões em 2025 e, em 2004, a OMS
[181]

 estimou que esse número ultrapassasse 

os 366 milhões em 2030. Em 2015, a Federação Internacional de Diabetes 

estimou uma prevalência mundial de 415 milhões (um em cada 11 adultos), 

prevendo uma prevalência de 642 milhões em 2040 (um em cada 10). O mesmo 

estudo estima que um em cada dois doentes não está ainda diagnosticado.
[182]

  



CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 
29 

Apesar de constituir apenas 5 a 10% do número total de casos de diabetes 

mellitus, a diabetes mellitus do tipo 1 é o tipo de diabetes mais comum em 

crianças e em adolescentes. Mais de 85% dos diabéticos com idade inferior a 20 

anos têm DM1, existindo dois picos de incidência: um pico corresponde à idade 

entre os 5 e os 7 anos e o outro à idade entre os 10 e os 14 anos. Embora o risco 

de vir a ter diabetes mellitus do tipo 1 diminua com a idade, os casos 

diagnosticados na idade adulta representam 25% dos doentes.
[183, 184]

 

A incidência e a prevalência da diabetes mellitus do tipo 1 diferem ao longo do 

tempo e consoante a localização geográfica, com valores a variar entre menos de 

um a 58 casos por 100 mil habitantes. As variações na incidência da DM1 em 

crianças têm sido bem caracterizadas pelas publicações dos grupos 

EURODIAB
[185]

, na Europa, e DiaMond
[186]

, a nível mundial. A incidência da 

diabetes mellitus do tipo 1 tem vindo a aumentar a uma taxa de 3 a 5% por ano, 

sendo maior nos países escandinavos, entre os quais se destaca a Finlândia com 

58 novos casos por 100 mil habitantes.
[183]

 Em 2015, o número de crianças com 

DM1 superou, pela primeira vez, o meio milhão a nível mundial, sendo a doença 

diagnosticada a cerca de 86 mil crianças por ano. No mesmo ano, e por todo o 

mundo, cerca de 5 milhões de doentes morreram por causa da diabetes 

mellitus.
[182]

 

Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de diabetes mellitus 

(13,6%). Ao mesmo tempo, apresenta uma das taxas europeias mais elevadas de 

mortalidade por diabetes mellitus, com valores de 97 óbitos por 100 mil habitantes 

com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos. Simultaneamente, nos 

últimos anos, registou-se um aumento do número total de mortes e de mortes de 

doentes com idades mais jovens.
[182]

 Em 2015, a diabetes mellitus do tipo 1 

atingiu 3327 crianças e adolescentes portugueses, com idades entre os 0 e os 19 

anos de idade (0,16% da população portuguesa neste escalão etário). No mesmo 

ano, foram detetados 11,5 novos casos de diabetes mellitus do tipo 1 por cada 

100 mil jovens portugueses com idades compreendidas entre os 0 e o 19 

anos.
[187]

 

Embora a maior parte dos estudos realizados não revelem diferenças 
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estatisticamente significativas entre sexos, alguns estudos revelam uma tendência 

para uma maior prevalência em doentes do sexo masculino.
[188-194]

 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 têm um maior risco de desenvolver 

outras doenças autoimunes, resultantes de uma complexa interação genética e 

ambiental ainda não totalmente compreendida, sendo as mais comuns o 

hipotiroidismo autoimune e a doença celíaca.
[164, 195-197]

 A percentagem de 

doentes com DM1 com anticorpos antitiroideus varia, nos diferentes estudos, 

entre os 8 e os 44%, sendo que 15 a 30% dos doentes desenvolve hipotiroidismo 

autoimune.
[196, 198, 199]

 A doença celíaca tem uma prevalência de apenas 0,3 a 1%  

na população geral mas, na DM1, o valor sobe para de 1 a 16%.
[198, 200]

 

 

 

Diagnóstico 

Os critérios de diagnóstico da diabetes mellitus da OMS, propostos em 2006, 

incluem a presença de concentração plasmática de glicose superior a 126 mg/dL, 

em jejum, ou superior a 200 mg/dL, após a ingestão de 75 g de glicose.
[159]

 Em 

2011, a OMS propôs a inclusão da avaliação percentual da hemoglobina 

glicosilada A1c, a qual deve apresentar valores superiores a 6,5%, como parte do 

diagnóstico da diabetes mellitus.
[201]

 

Apesar da inclusão da hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) como ferramenta de 

diagnóstico e de avaliação do prognóstico da diabetes mellitus ser recente, esta é 

amplamente utilizada na monitorização da glicemia e em estudos clínicos há mais 

de 35 anos.
[202, 203]

 

A HbA1c é continuamente formada nos eritrócitos, como produto de uma reação 

não enzimática entre os grupos amina livres existentes na hemoglobina e a 

glicose. Dado o carácter quase irreversível desta reação, a percentagem de HbA1c 

reflete a concentração média de glicose sanguínea nas 8 a 12 semanas 

precedentes à avaliação.
[203-205]

 No entanto, tendo em conta que a HbA1c 
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representa uma média e que existem fatores importantes que não afetam 

significativamente o seu valor, como episódios de hipoglicemia, flutuações da 

concentração de glicose ou hiperglicemias transitórias, a sua avaliação pode 

oferecer informação limitada uma vez que que não permite inferir sobre a 

variabilidade glicémica.
[202, 203, 206, 207]

 Ao mesmo tempo, existem determinadas 

condições clínicas que podem reduzir a precisão da avaliação da HbA1c, pelo que 

foram propostos outros marcadores de controlo glicémico como a frutosamina, o 

1,5-anidroglucitol (1,5-AG) e a albumina glicosilada.
[208-210]

  

Os resultados de diversos estudos mostram que concentrações reduzidas de 

HbA1c estão associadas a um risco de desenvolver complicações diabéticas 

também reduzido.
[211-213]

 

A taxa de destruição das células β-pancreáticas é muito variável, sendo 

normalmente mais rápida nas crianças e nos adolescentes, grupos que também 

apresentam, com mais frequência, a cetoacidose como primeira manifestação da 

doença. Uma vez que, clinicamente, a diabetes mellitus do tipo 1 só é detetada 

quando aproximadamente 80 a 90% das células β-pancreáticas foram destruídas, 

alguns adultos conseguem manter atividade β-pancreática suficiente para evitar a 

cetoacidose durante muitos anos após o início da atividade autoimune.
[158, 163, 214]

 

A apresentação clínica da diabetes mellitus do tipo 1 em crianças associa-se a 

sinais e sintomas típicos que incluem a poliúria, a polidipsia, a perda de peso e, 

por vezes, a polifagia, a letargia e a visão turva. Esta sintomatologia resulta das 

elevadas concentrações plasmáticas de glicose que, quando ultrapassam a 

capacidade de reabsorção renal, determinam o aparecimento de glicosúria, com 

consequente diurese osmótica, desidratação e sede. Com o tempo, a perda de 

peso acentua-se pela diminuída captação de glicose pelos tecidos, pela glicosúria 

crónica e pela gliconeogénese. O quadro clínico apresentado pelos adultos é, 

frequentemente, atípico e diverso, uma vez que a perda de capacidade de 

secreção de insulina é mais lenta.
[158, 215-217]
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Complicações gerais 

Apesar dos avanços do diagnóstico, da prevenção e do tratamento, as 

complicações da diabetes mellitus continuam a ser uma causa significativa de 

morbilidade e de mortalidade.
[218-220]

 

As complicações agudas da diabetes mellitus incluem a hipoglicemia, a 

cetoacidose e a síndrome hiperosmolar hiperglicémica.
[219, 221]

 

A hipoglicemia caracteriza-se por uma concentração plasmática de glicose baixa, 

capaz de provocar diferentes sinais e/ou sintomas. Um episódio de hipoglicemia 

pode ser despoletado pela administração de insulina em demasia, refeições 

inadequadas ou exercício físico intenso. Os sinais e sintomas de hipoglicemia 

incluem tonturas, cefaleias, alterações de humor e de comportamento, tremores, 

sudorese, ansiedade, alterações da visão, dificuldades de concentração, 

taquicardia e/ou palpitações.
[221-223]

 

A cetoacidose e a síndrome hiperosmolar hiperglicémica ocorrem como 

consequência de uma concentração efetiva baixa de insulina e do aumento das 

hormonas de contrarregulação, tais como o glucagon, as catecolaminas, o cortisol 

e a hormona do crescimento.
[224, 225]

 

A cetoacidose caracteriza-se por hiperglicemia, cetonúria, cetonemia e acidose 

metabólica. Na ausência de insulina, a formação de corpos cetónicos, como o 

acetoacetato e o β-hidroxibutirato, que surgem como resultado do metabolismo 

lipídico, exacerbam a diurese osmótica e induzem acidose metabólica.
[225, 226]

 

Dependendo dos estudos consultados, a cetoacidose está presente em 15 a 77% 

dos diagnósticos clínicos de diabetes mellitus do tipo 1 em populações 

pediátricas.
[226-228]

 A cetoacidose é a principal causa de morte nas crianças e nos 

adolescentes com DM1 e corresponde a cerca de 50% das mortes de doentes 

diabéticos com idade inferior a 24 anos.
[220, 229]

 

Embora mais comum na diabetes mellitus do tipo 2, a síndrome hiperosmolar 

hiperglicémica pode ocorrer, também, associada à diabetes mellitus do tipo 1, 

sendo caracterizada por uma elevação extrema da glicemia (>600 mg/dL) e da 
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hiperosmolaridade (>320 mOsm/kg), sem que a cetoacidose seja significativa. A 

taxa de mortalidade associada à síndrome hiperosmolar hiperglicémica é mais 

elevada do que a associada à cetoacidose, rondando os 11%, podendo as duas 

situações ocorrer em simultâneo.
[219, 224, 225, 230]

 

As complicações a longo prazo da diabetes mellitus do tipo 1 incluem diversas 

alterações micro e macrovasculares, associadas a diferentes fatores de risco, 

como a hiperglicemia, a elevada variabilidade glicémica, a hipertensão arterial, a 

dislipidemia e o tempo decorrido desde o diagnóstico da doença.
[218, 231-233]

 Estas 

alterações vasculares, em especial as microvasculares, vão ter repercussões em 

diversos órgãos, nomeadamente no olho, no rim e nas terminações nervosas. 

Entre as doenças oculares destaca-se a retinopatia diabética, uma das mais 

conhecidas complicações microvasculares da diabetes mellitus e que pode 

resultar em cegueira irreversível. Mais de 90% dos doentes com DM1 há mais de 

20 anos apresentam algum grau de retinopatia diabética.
[234, 235]

 Para além da 

retinopatia, existe uma maior prevalência de cataratas, de glaucoma, de 

papilopatias e de doenças da superfície ocular.
[234, 236]

 

A nefropatia é uma das complicações microvasculares mais comuns, definindo-se 

como uma microalbuminúria persistente que evolui para macroalbuminúria, com 

diminuição progressiva da taxa de filtração glomerular, e que pode conduzir à 

insuficiência renal. A prevalência da nefropatia em doentes com diabetes mellitus 

do tipo 1 é de 15 a 40%.
[231, 237, 238]

 

A neuropatia diabética afeta 60 a 70% dos doentes com diabetes mellitus e 

associa-se a um maior risco de ulcerações nos pés (preditivas de futuras 

infeções, septicemia e amputações), presença de artropatia de Charcot, assim 

como o aparecimento de disfunção autonómica, que inclui sintomas 

gastrointestinais, genitourinários e cardiovasculares, bem como a disfunção 

sexual.
[239-241]

  

A diabetes mellitus é, também, um fator de risco para complicações 

macrovasculares, que incluem as patologias cardiovascular, vascular periférica e 

cerebrovascular, e que têm grande impacto, uma vez que são a principal causa 
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de morte entre os doentes diabéticos.
[242]

 

Também a inflamação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e 

na progressão das complicações diabéticas. Os mecanismos relacionados com 

estas complicações associam-se à ativação da proteína C reativa, à via dos 

polióis e ao aumento dos produtos finais de glicosilação, que promovem o 

desenvolvimento de um estado proinflamatório, através da ação de diferentes 

citocinas, nomeadamente a interleucina-1 (IL-1), a interleucina-6 (IL-6), a 

interleucina-8 (IL-8) e o fator de necrose tumoral a (TNF-a, do inglês tumor 

necrosis factor a). Com a persistência da inflamação, os problemas são 

exacerbados pelo aumento da concentração de citocinas, pelo stresse oxidativo e 

pela acumulação e deposição de produtos finais da glicosilação, que afetam a 

migração e a atividade fagocítica e promovem a disfunção endotelial.
[240, 243-245]

 

Embora as complicações descritas sejam as mais comuns e as mais 

frequentemente referidas na literatura, existem diversas outras complicações 

associadas à diabetes mellitus do tipo 1, como o aumento da incidência de 

cancro, de doença de Alzheimer, de défice cognitivo ou de depressão. Contudo, 

os mecanismos subjacentes à sua patofisiologia não estão, ainda, totalmente 

compreendidos, sendo a sua evidência limitada e, em alguns casos, variável.
[218, 

246-249]
 

 

 

Complicações na cavidade oral 

De entre as complicações na cavidade oral descritas como associadas aos 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1 destacam-se as alterações do fluxo e da 

composição salivares, a cárie dentária, a doença periodontal e a candidíase oral. 

Está ainda descrita uma maior prevalência da síndrome da boca ardente, da 

aspergilose, do líquen plano, da língua geográfica, de infeções pós-cirúrgicas, de 

halitose e de hipertrofia benigna da parótida, assim como de distúrbios do 

paladar, como a ageusia, a hipogeusia e a disgeusia.
[250-252]

 A maioria das 
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complicações não é, no entanto, adequadamente representada na generalidade 

dos estudos. Por outro lado, os resultados presentes na literatura são 

comummente controversos, o que poderá ser justificado pelas diferenças 

metodológicas e pela etiologia multifatorial de algumas das patologias orais. 

 

Alterações dentárias 

Leite et al[253]
, num estudo realizado em ratos Wistar com diabetes induzida com 

estreptozotocina, encontraram alterações associadas ao stresse oxidativo na 

polpa dentária, que se traduziram por aumento da atividade da catálase e 

diminuição da concentração de ácido siálico, o que pode conferir à polpa dentária 

um comprometimento da resposta a agressões externas. 

Utilizando o mesmo modelo animal, Catanzaro et al[254] encontraram alterações na 

expressão de diferentes mediadores inflamatórios na polpa dentária,   

destacando-se o sistema calicreína-cinina e a atividade da mieloperoxidase. Foi 

também descrita uma redução da concentração de colagénio e da densidade 

fibroblástica, assim como um aumento da atividade da fosfatase alcalina, em 

especial nos animais com diabetes há mais tempo. Estas alterações podem 

conduzir a lesões irreversíveis e, consequentemente, necrose pulpar.
[254, 255]

 

Ilic et al[256] reportaram que as concentrações do fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF, do inglês vascular endothelial growth factor) e da proteína 

morfogenética óssea 2 (BMP-2, do inglês bone morphogenetic protein 2) na polpa 

de doentes com diabetes mellitus do tipo 2 eram superiores às dos indivíduos não 

diabéticos. Estes propuseram que a maior expressão dos fatores de crescimento 

referidos resultava do stresse oxidativo tissular. O aumento destes fatores de 

crescimento pode relacionar-se com uma hiperpermeabilidade dos vasos 

sanguíneos, com aumento da pressão intrapulpar.
[256]

 Em modelos murinos, estão 

descritas alterações histológicas que se traduzem por um maior número de 

calcificações no tecido pulpar na presença de produtos finais de glicosilação
[257]

, o 

que pode estar relacionado com o aumento dos níveis de BMP-2
[256]

. Estes 

produtos também comprometem a oxigenação pulpar, o que pode explicar a 
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dificuldade de resolução de lesões periapicais nos doentes com esta patologia.
[258]

 

A disfunção microvascular da polpa reveste-se de elevada importância, não só 

pelo possível comprometimento da resposta pulpar a diferentes estímulos (cáries, 

patologia periodontal, traumatismos) mas também porque influencia o 

planeamento de alguns tratamentos clínicos que implicam uma resposta pulpar 

adequada.  

Num estudo realizado em ratos Wistar, Abbassy et al[259] demonstraram que a 

diabetes mellitus do tipo 1 suprimiu a formação de esmalte e de dentina, o que 

sugere que os doentes diabéticos podem ter maior suscetibilidade à cárie e a 

anomalias dentárias. 

Lal et al[260]
 estudaram a erupção dentária de 590 crianças, 270 diabéticas e 320 

sem diabetes mellitus. Os seus resultados mostraram haver movimento axial 

extra-alveolar mais acelerado nas crianças com diabetes mellitus. Orback et al[261]
 

identificaram maior incidência de inflamação gengival associada à erupção 

dentária em crianças com diabetes mellitus, para além de uma erupção acelerada 

até aos 10 anos e atrasada a partir dessa idade, quando comparadas com 

crianças sem diabetes. 

Outros autores descreveram alterações na remodelação óssea de doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1, com diminuição da atividade osteoblástica e aumento 

de morte por apoptose.
[262-264]

 

 

Alterações salivares 

Existe evidência de que os doentes com diabetes mellitus apresentam alterações 

na secreção e na composição salivar. No entanto, a maioria dos estudos, 

realizados em adultos, inclui doentes com diabetes mellitus do tipo 2 ou amostras 

que incluem, simultaneamente, doentes com diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 

2.
[265-267]

  

A hipofunção salivar é uma manifestação reportada em diferentes estudos e em 
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todas as faixas etárias. Apesar de os mecanismos subjacentes aos efeitos da 

diabetes mellitus na hipofunção salivar não estarem, ainda, esclarecidos, pensa-

se que se corelaciona com a desidratação (muitas vezes presente nestes 

doentes), com a ocorrência de processos autoimunes nas glândulas salivares e 

com as alterações microvasculares frequentes no decurso da doença.
[268, 269]

 

Também nestes doentes, o pH salivar está, frequentemente, diminuído e parece 

poder correlacionar-se com os hábitos dietéticos, com a diminuição do fluxo 

salivar e com a alteração do microbioma oral.
[268, 270]

 

Quanto à composição salivar, estão descritas alterações, em especial nas 

concentrações de IgA, de triglicerídeos e de colesterol, de amílase, de 

peroxídase, de albumina, de lisozima, de lactoferrina, de ureia, de glicose e de 

diversos iões, como o Mg
2+

, o Ca
2+

, o Zn
2+

 e o K
+
. Estas modificações, que 

determinam uma maior suscetibilidade para o desenvolvimento de algumas 

patologias orais, nomeadamente a cárie dentária ou a doença periodontal, 

promovem a proliferação de microrganismos e conferem uma maior 

suscetibilidade ao desenvolvimento de infeções oportunísticas.
[271-277]

 

 

Cárie dentária 

Os resultados de diferentes estudos mostram-se controversos, com alguns a 

reportarem uma maior prevalência de cárie em doentes diabéticos
[278-280]

 e outros 

a reportarem prevalências semelhantes
[266, 273, 281]

 ou até mesmo inferiores
[282, 283]

. 

Uma vez que a cárie é uma doença multifatorial, é necessária a avaliação 

conjunta dos diferentes fatores de risco e de proteção associados aos doentes 

com diabetes mellitus. Entre os possíveis fatores de risco destacam-se as 

alterações qualitativas e quantitativas da saliva, incluindo do microbioma oral, o 

elevado número de refeições diárias (o que, no entanto, pode ser 

contrabalançado pelo facto de estes doentes apresentarem, muitas vezes, um 

maior controlo na ingestão de hidratos de carbono) e o mau controlo metabólico 

(associado ao desenvolvimento de diversas complicações da diabetes).
[266, 281, 284]
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Por outro lado, Gutowska et al[285]
, num estudo realizado em ratos Wistar com 

diabetes induzida com estreptozotocina encontraram, nos tecidos duros dentários, 

concentrações de iões de cálcio e de flúor inferiores e concentrações de iões de 

magnésio superiores, quando comparadas com os controlos. Tais resultados 

relacionam-se com o aumento da suscetibilidade para a desmineralização e, 

consequentemente, com uma maior predisposição para o desenvolvimento de 

lesões de cárie dentária. 

 

Doença periodontal 

Apesar de se apresentar como uma patologia multifatorial, a etiologia da doença 

periodontal relaciona-se, fortemente, com a proliferação bacteriana, 

nomeadamente de Porphyromonas gingivalis, de Tannerella forsythia e de 

Treponema denticola, e com a consequente resposta inflamatória por parte do 

hospedeiro.
[286, 287]

 

Imunologicamente, e de uma forma muito sucinta, a doença periodontal é 

caracterizada por um influxo de células imunitárias (linfócitos T e B, células 

dendríticas e macrófagos) e pela expressão de um complexo conjunto de 

citocinas, quimiocinas e outros mediadores (IL-1, IL-6, PGE2, TNF-a, entre outros) 

que induzem a produção de metaloproteinases da matriz (MMPs) e promovem a 

destruição do tecido conjuntivo e a reabsorção óssea.
[288, 289]

 

A diabetes mellitus é a única doença sistémica reconhecida como fator de risco 

para o desenvolvimento de periodontite. A sua prevalência faz com que alguns 

autores considerem a periodontite como a sexta complicação da diabetes 

mellitus.
[290, 291]

 

É reconhecida uma associação bidirecional entre a diabetes mellitus e a 

periodontite. Os doentes com diabetes mellitus têm uma suscetibilidade para a 

periodontite três a quatro vezes superior à da população geral e a sua severidade 

está associada ao controlo metabólico.
[292-294]

 Pensa-se que os mecanismos 

subjacentes a esta associação bidirecional estejam relacionados com as 

complicações decorrentes da diabetes mellitus, como as complicações 
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vasculares, incluindo a disfunção endotelial, a acumulação de produtos finais de 

glicosilação, responsáveis pela libertação de TNF-a, IL-1 e IL-6 e que provocam 

disfunção celular, e as alterações nas funções dos polimorfonucleares neutrófilos 

e dos macrófagos, os quais apresentam redução da quimiotaxia e da fagocitose e 

aumento da produção de superóxidos.
[289, 295, 296]

 

A promoção de um estado proinflamatório, caracterizado pela ação das diferentes 

citocinas, leva ao aumento da atividade da colagenase, à redução da síntese do 

colagénio e à diminuição da proliferação e da diferenciação dos osteoblastos. Por 

outro lado, estão também descritas alterações na síntese dos glicosaminoglicanos 

e das MMPs, o que resulta na incapacidade de cicatrização e no aumento da 

destruição dos tecidos.
[290, 296]

 

 

Candidíase 

A Candida albicans é um organismo comensal e o fungo mais comummente 

encontrado na cavidade oral, fazendo parte do microbioma oral de 40 a 60% dos 

adultos saudáveis. Uma vez que é um microrganismo oportunista, as infeções por 

C. albicans são observadas com alguma frequência em situações de 

imunossupressão, o que justifica o especial interesse no estudo da presença 

deste microrganismo na cavidade oral de doentes com diabetes mellitus.
[297, 298]

 

Elevadas concentrações de glicose salivar estão associados a uma maior 

proliferação de Candida spp., tal como a um baixo pH salivar, a um maior tempo 

decorrido desde o diagnóstico da diabetes mellitus e a um pior controlo 

metabólico. Ao mesmo tempo, a reduzida capacidade de fagocitose e de 

produção de espécies reativas de oxigénio pelos polimorfonucleares neutrófilos 

dos doentes diabéticos pode, também, explicar o aparecimento destas 

infeções.
[297, 299]

 

Embora a espécie de Candida mais frequentemente isolada da cavidade oral seja 

a C. albicans, outras espécies foram já detetadas em doentes com diabetes 

mellitus.
[300-302]

 Alguns autores defendem mesmo que a colonização por espécies 

não albicans é mais frequente na cavidade oral de doentes com diabetes mellitus, 
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sendo as espécies isoladas nestes doentes mais resistentes a antifúngicos.
[303]

 

 

Alterações do paladar 

Como já foi referido anteriormente, os doentes com diabetes mellitus apresentam 

alterações do paladar, como a ageusia, a hipogeusia ou a disgeusia. De entre as 

causas com maior prevalência encontram-se as alterações salivares associadas à 

diminuição do fluxo salivar e da concentração de zinco, a neuropatia e o mau 

controlo metabólico. Como factor adicional, pode considerar-se a presença de 

comorbilidades e a consequente associação farmacológica, que é mais frequente 

nos doentes com DM2.
[304, 305]

 

 

Síndrome da boca ardente 

A síndrome da boca ardente caracteriza-se por dor na cavidade oral, associado 

ou não a sinais inflamatórios, mas sem lesões específicas. Também conhecida 

como glossodinia, glossopirose, disestesia oral ou estomatodinia, enquadra-se 

nas dores crónicas e tem vindo a ser proposta a sua associação com a diabetes 

mellitus. Apesar de ser uma relação pouco estudada, pensa-se que a maior 

prevalência desta nos doentes diabéticos se associa à neuropatia, dado que 

alguns dos mecanismos etiológicos das duas patologias são comuns.
[304, 306]

 Por 

outro lado, alguns fatores desencadeadores dos sintomas associados à síndrome 

de boca ardente, como a candidíase ou a diminuição do fluxo salivar, estão 

também descritos em doentes com diabetes mellitus, o que pode explicar, pelo 

menos em parte, esta relação.
[307]

 Alguns autores reportaram, ainda, uma 

diminuição dos sintomas da síndrome de boca ardente nos doentes cujo controlo 

metabólico foi melhorado.
[308, 309]
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Tratamento 

Nas últimas décadas houve uma grande melhoria da abordagem médica ao 

doente com diabetes mellitus do tipo 1. Atualmente, o tratamento preconizado 

engloba diferentes áreas, nas quais se incluem, para além da terapêutica 

farmacológica, a educação do doente e a nutrição, no contexto da medicina 

individualizada ou personalizada, pois há que ter em conta a idade, o controlo 

metabólico, a colaboração e/ou motivação do doente e a presença de 

complicações diabéticas ou outras comorbilidades.
[230, 310]

 

Descoberta em 1921, a insulina é uma hormona anabólica produzida e secretada 

pelas células β-pancreáticas dos ilhéus de Langerhans e necessária ao 

metabolismo dos hidratos de carbono (estimula a glicólise e a glicogénese e inibe 

a glicogenólise e a gliconeogénese), dos lípidos (inibe a lipólise e favorece a 

lipogénese) e das proteínas (aumenta a síntese proteica e diminui a proteólise). A 

insulina apresenta-se, ainda, como fator de crescimento, pois influencia a mitose 

e a diferenciação celular.
[159, 311-313]

 

Uma adequada produção, secreção e ação de insulina são necessárias a fim de 

assegurar a homeostasia da glicose. Numa situação de normalidade, as células β 

dos ilhéus de Langerhans secretam continuamente insulina (secreção basal) de 

modo a equilibrar a produção hepática de glicose. Esta produção contínua 

representa cerca de 40% da insulina total que é secretada ao longo do dia, a qual 

é complementada por fases de secreção prandial aguda, após a ingestão 

alimentar, que inibe a secreção hepática de glicose.
[312, 314]

 

Dos vários estímulos capazes de induzir a secreção/produção de insulina, como 

os nutrientes, algumas hormonas e neurotransmissores, a glicose é o estímulo 

mais importante. Uma situação de secreção excessiva de insulina relaciona-se 

com a hipoglicemia, situação potencialmente letal, enquanto uma secreção e/ou 

ação insuficientes relacionam-se com os sinais e sintomas agudos característicos 

dos doentes diabéticos.
[315, 316]

 

A hiperglicemia está relacionada com sinais e sintomas típicos que incluem a 

poliúria, a glicosúria, a polidipsia, a polifagia, a perda de peso, alterações da visão 
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e, eventualmente, choque e cetoacidose. As complicações resultantes da 

flutuação das concentrações plasmáticas de glicose são frequentes e surgem 

devido à degeneração vascular.
[158]

 

O Diabetes Control and Complications Trial (DCCT, 1993) e o seu estudo de 

follow-up, o Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC, 

1999), continuam a ser dos estudos mais citados na área da diabetologia. 

Esclarecendo diversas questões sobre a diabetes mellitus do tipo 1 e suas 

complicações, os estudos DCCT/EDIC demonstraram que a terapêutica intensiva 

com insulina resultava na redução do risco de desenvolvimento e de progressão 

das complicações microvasculares relacionadas com a diabetes mellitus do tipo 1 

e permitiram a criação de novos e universais standards de tratamento, atualmente 

aceites.
[317, 318]

 

A terapêutica farmacológica visa a reposição da insulinemia através da 

administração de insulina exógena. Há múltiplas formulações de insulina que são 

classificadas segundo a duração da sua ação. A terapêutica consiste na 

administração de insulina de ação rápida ou ultrarrápida em bólus pré-prandial e 

administração de insulina de ação intermédia ou lenta antes de dormir. A 

terapêutica intensiva com insulina pode ser efetuada através de múltiplas injeções 

diárias ou da infusão subcutânea contínua.
[319, 320]

 

Atualmente, existem vários estudos clínicos que envolvem a utilização de um 

sistema fechado de administração de insulina, muitas vezes chamado de 

“pâncreas artificial”, no qual a taxa de administração varia em resposta às 

concentrações glicémicas, medidas em tempo real e sem intervenção do 

doente.
[321]

  

Embora a estratégia terapêutica primária da diabetes mellitus do tipo 1 seja a 

substituição hormonal através da administração de insulina exógena, estudos 

recentes demonstraram que a falta de insulina é acompanhada de distúrbios na 

libertação de glucagon. A este respeito existem vários estudos que mostram as 

vantagens da introdução de terapêuticas bi-hormonais.
[322, 323]

 Outras alternativas 

terapêuticas atualmente em estudo incluem a terapia genética, a terapia com 
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células estaminais, o transplante de células b-pancreáticas e a vacinação.
[324-326]

 

 

Infusão subcutânea contínua de insulina 

Introduzida pela primeira vez na década de 70, a terapêutica de Infusão 

Subcutânea Contínua de Insulina (CSII, do inglês Continuous Subcutaneous 

Insulin Infusion) apresenta-se como uma alternativa às injeções múltiplas diárias, 

sendo crescente a sua utilização por doentes com diabetes mellitus do tipo 1 de 

todas as faixas etárias, bem como por alguns doentes com diabetes mellitus do 

tipo 2.
[327, 328]

 

A CSII consiste na utilização de um dispositivo eletromecânico portátil, a bomba 

infusora de insulina, de pequenas dimensões, com capacidade de administração 

contínua de insulina através de um pequeno cateter, de forma a mimetizar a 

secreção fisiológica. Com a rápida evolução tecnológica e com a miniaturização, 

as bombas infusoras de insulina tornaram-se cada vez mais pequenas, mais 

precisas, mais fiáveis e mais fáceis de utilizar.
[329]

 

Apesar de não ter que administrar a insulina através de múltiplas injeções, o 

doente continua a necessitar de realizar a monitorização das glicemias capilares e 

de programar a libertação de insulina. Estas necessidades de controlo apertado 

obrigam à colaboração do doente e à sua adesão às diferentes tarefas 

necessárias à correta utilização deste equipamento. Quanto maior essa 

colaboração, melhor será o controlo metabólico alcançado com esta 

tecnologia.
[330, 331]

 

Os sistemas mais atuais permitem a ligação a um sensor para a monitorização 

contínua da glicose que envia, automaticamente, os valores glicémicos para a 

bomba. Esta está equipada com um algoritmo capaz de reconhecer esses valores 

e sugerir a dose do bólus de insulina pré-prandial necessária. O algoritmo baseia-

se nas glicemias detetadas e na quantidade de hidratos de carbono a ingerir. Esta 

abordagem diminui os erros associados ao cálculo manual da dose de insulina a 

administrar.
[332-334]
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A maioria dos estudos demonstra as vantagens da CSII sobre a terapêutica com 

injeções múltiplas diárias em doentes com diabetes mellitus do tipo 1. As 

vantagens incluem a diminuição do número de episódios de hipoglicemia, o 

melhor controlo da glicemia matinal (fenómeno de Dawn) e a redução dos níveis 

de HbA1c (mais acentuada nos doentes que apresentam níveis mais elevados 

antes de iniciarem a terapêutica com CSII), com consequente aumento da 

qualidade de vida.
[335-339]

 

Tendo em conta estas vantagens, é compreensível que a CSII esteja associada a 

uma diminuição da variabilidade glicémica, o que se apresenta como uma 

vantagem adicional. A variabilidade glicémica está relacionada com maior risco de 

desenvolvimento de complicações diabéticas, por aumento do stresse oxidativo, 

lesão neuronal e mitocondrial e ativação da coagulação.
[340, 341]

 

A CSII está ainda associada a uma redução da taxa de mortalidade por patologia 

cardiovascular, quando comparada com a terapêutica com injeções múltiplas 

diárias.
[342]

 No entanto, os efeitos descritos poderão estar associados não só à 

CSII mas, também, ao facto de estes doentes realizarem uma monitorização mais 

apertada da glicemia, estarem mais motivados e/ou possuírem um melhor 

conhecimento sobre a patologia de que sofrem. 

Relativamente aos diabéticos do tipo 2, há uma clara necessidade de estudos 

com períodos de follow-up maiores e que incidam no efeito da terapêutica na 

prevenção das complicações a longo prazo.
[328, 329]

 

Os principais efeitos adversos metabólicos que surgem associados à CSII 

(hiperglicemia e cetoacidose) ocorrem como consequência de um evento não 

metabólico, cuja origem poderá estar na bomba (hardware, software e bateria), 

nos seus consumíveis (obstrução, perda de insulina, bolhas de ar, dobras no 

sistema de perfusão e complicações cutâneas) e/ou no próprio doente. De entre 

estes efeitos destaca-se, pela sua maior frequência, a obstrução do sistema de 

perfusão, com o consequente risco de episódio de hiperglicemia e de 

cetoacidose, maioritariamente associado a um atraso na substituição do sistema, 

que deverá ser realizada de 3 em 3 dias.
[327, 343]
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Dado o caráter dispendioso da CSII, não só pelo custo da bomba infusora mas, 

principalmente, pelo custo dos consumíveis, torna-se fulcral a definição das 

indicações da sua utilização. Assim, a utilização de bombas infusoras de insulina 

está indicada para doentes com controlo metabólico não aceitável com injeções 

múltiplas diárias, fenómeno de Dawn ou com acentuada variabilidade diária das 

glicemias, por história de hipoglicemia sem pródromos ou por hipoglicemias 

severas, por necessidade de flexibilidade no estilo de vida (trabalho por turnos ou 

viagens frequentes com cruzamento de fusos horários, por exemplo), 

planeamento de gravidez ou otimização terapêutica durante a gestação.
[344, 345]

 No 

entanto, a utilização de bombas infusoras de insulina tem-se revelado custo-

efetiva, dada as suas claras vantagens, nomeadamente na diminuição dos 

episódios de hipoglicemia, dos tratamentos das complicações da diabetes mellitus 

e do número de internamentos hospitalares.
[329, 346]

 

Em Portugal, a experiência com a CSII esteve limitada, até recentemente, ao 

Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar da 

Universidade de Coimbra (CHUC), que iniciou a sua utilização na década de 80. 

Atualmente, a utilização desta terapêutica está em vigor em outros Serviços do 

Serviço Nacional de Saúde.
[347]

 No ano de 2015 existiam 1311 utentes com 

bomba infusora de insulina comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde, 

número este que, embora reduzido e muito aquém das necessidades, tem vindo a 

aumentar desde 2010, ano durante o qual apenas 501 dispositivos foram 

comparticipados.
[187]

 

Ainda nesse sentido, a resolução n.º 93/2016 da Assembleia da República
[348]

 

apela a que sejam desencadeadas as “ações necessárias para garantir o acesso 

à terapêutica com sistema de perfusão contínua de insulina a todas as crianças 

com diabetes mellitus do tipo 1 até aos 10 anos que possam beneficiar desta 

terapêutica” e equacionar, “para anos futuros, e como forma de reduzir a lista de 

espera, o alargamento do acesso à terapêutica com sistema de perfusão contínua 

de insulina a outros escalões etários”. 
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A presente tese foi dividida em três componentes: uma de revisão sistemática, 

uma clínica e uma in vitro. 

Foram realizadas duas revisões sistemáticas, com o objetivo de conhecer o 

estado da arte relativamente: 

1. À prevalência da cárie dentária em doentes com diabetes mellitus; 

2. À utilização de um colutório de clorohexidina como agente anticariogénico. 

A componente de investigação in vitro foi realizada após ser estabelecida uma 

cultura primária de fibroblastos gengivais humanos e teve como objetivo a 

avaliação da citotoxicidade de dois colutórios, um de clorohexidina a 0,2% e um 

enzimático. 

A componente de investigação clínica compreendeu um estudo experimental 

controlado, com uma amostra constituída por doentes com diabetes mellitus do 

tipo 1, tratados com bomba infusora de insulina, e indivíduos não diabéticos, e 

teve os seguintes objetivos: 

1. Avaliar o efeito da diabetes mellitus do tipo 1, em doentes tratados com 

bomba infusora de insulina, na sua saúde oral, nomeadamente: 

a. Na prevalência de lesões de cárie dentária; 

b. No fluxo salivar não estimulado; 

c. Na concentração das bactérias totais, bem como nas concentrações 

de Streptococcus spp. e de Lactobacillus spp. na saliva e no biofilme 

dentário supragengival. 

2. Avaliar os efeitos da utilização de um colutório de clorohexidina a 0,2% por 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1, tratados com bomba infusora de 

insulina, na concentração das bactérias totais, bem como nas 

concentrações de Streptococcus spp. e de Lactobacillus spp. na saliva e no 

biofilme dentário supragengival. 

3. Avaliar os efeitos da utilização de um colutório enzimático por doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1, tratados com bomba infusora de insulina, na 

concentração das bactérias totais, bem como nas concentrações de 
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Streptococcus spp. e de Lactobacillus spp. na saliva e no biofilme dentário 

supragengival. 

 

Tendo em conta os objetivos propostos foram formuladas as seguintes hipóteses 

nulas: 

1. H0 – O colutório de clorohexidina a 0,2% e o colutório enzimático não 

apresentam uma citotoxicidade significativa em fibroblastos gengivais 

humanos. 

2. Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1: 

a. H0 - Apresentam uma prevalência de cárie dentária semelhante à de 

indivíduos não diabéticos; 

b. H0 - Têm um fluxo salivar não estimulado semelhante ao de 

indivíduos não diabéticos; 

c. H0 - Apresentam uma carga bacteriana na saliva e no biofilme 

dentário semelhante à de indivíduos não diabéticos. 

3. H0 - Após a utilização de um colutório de clorohexidina a 0,2%, por doentes 

com diabetes mellitus do tipo 1 tratados com bomba infusora de insulina, 

não há alterações na composição bacteriana da saliva e do biofilme 

dentário. 

4. H0 - Após a utilização de um colutório enzimático, por doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1 tratados com bomba infusora de insulina, não há 

alterações na composição bacteriana da saliva e do biofilme dentário. 
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Revisões Sistemáticas 

 

 

Cárie dentária em doentes com diabetes mellitus[349] 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura recorrendo às bases de dados 

da Medline (PubMed - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Embase 

(www.embase.com), Scopus (www.scopus.com), Web of Science 

(www.webofscience.com) e Cochrane Library (www.cochranelibrary.com), sendo 

a pesquisa limitada a artigos em língua inglesa, espanhola e portuguesa, 

publicados até janeiro de 2017. A pesquisa foi realizada seguindo a estratégia 

PICOT
[350]

 - Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Estratégia PICOT utilizada para a avaliação da evidência científica relativa à 

prevalência de cárie em doentes com diabetes mellitus. 

Parâmetro Avaliação 

População (P) 

Doentes com diabetes mellitus do tipo 1 ou do tipo 2 

Critério de exclusão: estudo conjunto de doentes com diabetes mellitus 

do tipo 1 e do tipo 2, sem discriminação por tipo; doentes com aparelho 

ortodôntico 

Intervenção (I) Diagnóstico clínico de cárie dentária 

Comparação (C) 
Doentes não diabéticos 

Critério de exclusão: doentes com aparelho ortodôntico 

Outcome (O) Prevalência de cárie dentária 

Tempo (T) Pesquisa realizada de 21 de outubro de 2016 a 31 de janeiro de 2017 

 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as fórmulas representadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Fórmulas de pesquisa utilizadas nas diferentes bases de dados consultadas, a fim 

de realizar uma revisão sistemática sobre a prevalência de cáries dentárias em doentes com 

diabetes mellitus. 

Base de dados Fórmula 

Embase 
'dental caries'/exp OR caries OR 'oral health' AND ('diabetes 

mellitus'/exp OR diabetes OR diabetic OR 'hyperglycemia'/exp) 

Cochrane 
(Diabetes Mellitus OR Diabetes OR Diabetic) AND (Caries OR Carious 

OR Decay OR "Oral health") 

Pubmed 

(((((((((dental caries[MeSH Terms]) OR carious) OR decay) OR 

deminerali*) OR oral health[MeSH Terms]) OR DMF* index))) AND 

((((diabetes mellitus[MeSH Terms]) OR diabetes) OR diabetic) OR 

hyperglycemia[MeSH Terms]) 

Scopus 
(TITLE-ABS-KEY(diabetes OR diabetic OR hyperglycemia) AND TITLE-

ABS-KEY(caries OR carious OR decay OR "oral health")) 

Web of Science 
TOPIC: ("diabetes mellitus" OR diabetes OR diabetic OR hyperglycemia) 

AND TOPIC: (caries OR carious OR "oral health") 

 

 

Os títulos e os resumos resultantes da pesquisa foram analisados de forma a 

identificar potenciais estudos a serem incluídos na revisão sistemática. Os 

estudos que avaliavam doentes com diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2 

conjuntamente, sem estratificação para análise de resultados, foram excluídos, tal 

como os artigos de revisão, estudos celulares e em animais, cartas ao editor, 

casos clínicos e comentários. Foram identificados estudos adicionais através de 

uma pesquisa manual das referências dos artigos selecionados. A metodologia de 

seleção dos artigos incluídos na revisão sistemática encontra-se na Figura 1. 

Para cada estudo incluído foi recolhida informação descritiva e quantitativa, 

incluindo autores, país ou países, ano de publicação, número e idade dos 

participantes de cada grupo (teste e controlo), índices de cárie avaliados e 

resultados. 
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Figura 1 - Diagrama de fluxo do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão 

sistemática sobre a prevalência de cáries dentárias em doentes com diabetes mellitus. 

 

 

 

Utilização de um colutório de clorohexidina como agente 

anticariogénico[351] 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura recorrendo às bases de dados 

da Medline (PubMed – www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Scopus 

(www.scopus.com), Web of Science (www.webofscience.com), Embase 

(www.embase.com) e Cochrane Library (www.cochranelibrary.com), sendo a 

pesquisa limitada a artigos em língua inglesa, espanhola e portuguesa, publicados 

até janeiro de 2017. A pergunta de pesquisa foi formulada seguindo a estratégia 

PICOT
[350]

: “A utilização de colutórios de clorohexidina é um método eficaz na 

9 artigos excluídos por não 

cumprirem os critérios de inclusão  

34 artigos incluídos na revisão 

sistemática 

3681 artigos excluídos por 

duplicação ou após análise de 

títulos e de resumos 

Pesquisa inicial: 

3722 artigos 

41 artigos selecionados para leitura 

integral 

Embase 775 Cochrane 56 Pubmed 293 Scopus 1468 
Web of 

Science 1130 

2 artigos adicionais 

selecionados através da 

análise das referências dos 

estudos já incluídos  
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prevenção da cárie dentária, em doentes com maior suscetibilidade para a 

doença, quando comparado com a sua não utilização ou utilização de um 

placebo?” – Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Estratégia PICOT utilizada para a avaliação da evidência científica relativa à 

utilização da clorohexidina na prevenção da cárie dentária. 

Parâmetro Avaliação 

População (P) 

Indivíduos com risco moderado ou alto de cárie dentária 

Critério de exclusão: grupos com menos de 10 elementos; doentes a 

realizar tratamento ortodôntico 

Intervenção (I) 
Utilização de colutórios de clorohexidina 

Critérios de exclusão: terapêutica combinada com outros produtos 

Comparação (C) Sem intervenção ou utilização de placebo 

Outcome (O) Cáries dentárias e/ou carga de S. mutans / Lactobacillus spp. 

Tempo (T) 
Pesquisa realizada de 27 de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 

2017 

 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as fórmulas representadas na Tabela 4. 

Após eliminação dos estudos duplicados, os títulos e os resumos resultantes da 

pesquisa foram analisados de forma a identificar potenciais artigos a serem 

incluídos na revisão sistemática. Os artigos de revisão, estudos celulares e em 

animais, cartas ao editor, casos clínicos e comentários foram excluídos. Foram 

pesquisados estudos adicionais através de uma análise manual das referências 

dos artigos incluídos. A metodologia de seleção dos artigos incluídos na revisão 

sistemática encontra-se na Figura 2. 
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Tabela 4 - Fórmulas de pesquisa utilizadas nas diferentes bases de dados consultadas, a fim 

de realizar uma revisão sistemática sobre a utilização da clorohexidina na prevenção da cárie 

dentária. 

Base de dados Fórmula 

Embase 

'chlorhexidine'/exp OR chlorhexidine OR eludril OR corsodyl OR 

parodontax OR chx AND ('dental caries'/exp OR caries OR 

'streptococcus mutans'/exp OR mutans OR streptococcus OR 

'lactobacillus'/exp OR lactobacillus) 

Cochrane chlorhexidine AND (caries OR streptococcus OR lactobacillus)  

Pubmed 

((((((chlorhexidine[MeSH Terms]) OR eludril) OR corsodyl) OR 

parodontax) OR chx)) AND ((((((((dental caries[MeSH Terms]) OR 

carious) OR decay) OR deminerali*) OR DMF* index) OR streptococc*) 

OR mutans) OR lactobacill*)  

Scopus 

(TITLE-ABS-KEY(chlorhexidine OR corsodyl OR eludril OR parodontax) 

AND TITLE-ABS-KEY (caries OR "streptococcus mutans" OR mutans 

OR lactobacillus OR demineralization))  

Web of Science 

TOPIC: (chlorhexidine OR corsodyl OR eludril OR parodontax OR Chx) 

AND TOPIC: (caries OR carious OR decay OR streptococcus OR 

mutans OR lactobacillus)  

 

 

Para cada estudo incluído foi recolhida informação descritiva e quantitativa, 

incluindo autores e ano de publicação, número de participantes de cada grupo 

(teste e controlo), tipo e duração da intervenção, métodos de avaliação, 

resultados e conclusões. 

A qualidade da metodologia dos estudos foi averiguada utilizando as guidelines 

da Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, versão 5.1.0
[352]

. 
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Figura 2 - Diagrama de fluxo do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão 

sistemática sobre a utilização de colutórios de clorohexidina na prevenção da cárie dentária. 

 

 

 

 

  

Pesquisa inicial: 

4637 artigos 

30 artigos selecionados para leitura 

integral 

8 artigos incluídos na revisão 

sistemática 

4607 artigos excluídos por 

duplicação ou após análise de 

títulos e de resumos 

Embase 510 Cochrane 424 Pubmed 961 Scopus 1417 
Web of 

Science 1325 

22 artigos excluídos por não 

cumprirem os critérios de inclusão  
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Estudo in vitro 

 

 

Todos os dados recolhidos no decorrer do estudo in vitro mantiveram-se 

confidenciais e anonimizados, de acordo com os regulamentos e leis aplicáveis, 

bem como com a Declaração de Helsínquia e suas atualizações, depois de 

aprovado pelas Comissões de Ética das instituições envolvidas (Anexos 1 e 2).  

 

 

Biópsia de tecido gengival 

De forma a estabelecer culturas primárias de fibroblastos gengivais humanos 

foram realizadas biópsias de tecido gengival. Antes da realização das biópsias foi 

dado conhecimento sobre o projeto de investigação a cada um dos 

representantes legais dos participantes, sendo que os que optaram por participar 

leram, entenderam e assinaram um consentimento informado (Anexo 3). 

Os critérios de inclusão compreenderam a realização de ulectomia ou de 

gengivectomia. A existência de patologia sistémica, bem como uma má higiene 

oral constituíram critérios de exclusão. Foram incluídos no estudo cinco doentes 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Doentes incluídos no estudo, a quem foi realizada biópsia de fragmento gengival. 

Número Sexo Idade 

1 Masculino 10 

2 Masculino 11 

3 Masculino 10 

4 Feminino 12 

5 Feminino 7 
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Cada biópsia consistiu na excisão de um fragmento gengival de aproximadamente 

20 mm
3
, após anestesia local com cloridrato de lidocaína (31,14 mg/1,8 ml) e 

bitartarato de epinefrina (0,0225 mg/1,8 ml), 1:80000 (Xilonibsa 2%, Laboratórios 

Inibsa, Portugal). 

O fragmento gengival foi colocado numa solução de antibiótico e de antifúngico 

(10000 U/ml penicilina, 10 mg/ml estreptomicina e 25 μg/ml anfotericina B, A5955, 

Sigma Aldrich, EUA) numa concentração de 2%, preparada em solução tampão 

salina de fostato (PBS, do inglês Phosphate Buffer Saline), constituída por 

137 mM de cloreto de sódio (NaCl, S7653, Sigma Aldrich, EUA), 2,7 mM de 

cloreto de potássio (KCl, P9333, Sigma Aldrich, EUA), 10 mM de 

dihidrogenofosfato de sódio (NaH2PO4, S5011, Sigma Aldrich, EUA) e 1,8 mM de 

dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4, P06662, Sigma Aldrich, EUA), com pH 

de 7,4. A solução foi trocada 30 minutos depois por uma solução de antibiótico e 

de antifúngico na concentração de 1%, preparada em PBS. O protocolo de 

estabelecimento das culturas primárias foi iniciado num período máximo de 1 hora 

após a excisão dos fragmentos. 

 

 

Cultura primária de fibroblastos gengivais humanos 

Todos os procedimentos necessários para o estabelecimento e a manutenção das 

culturas primárias de fibroblastos gengivais humanos foram realizados em câmara 

de fluxo laminar (Holten LaminAir HBB 2448, Holten, Dinamarca), de acordo com 

a técnica assética para manutenção da esterilidade dos materiais, suplementos e 

meios de cultura.
[353]

 

A biópsia foi transferida para uma placa de Petri de 35 mm de diâmetro, lavada 

com PBS e seccionada, com uma lâmina de bisturi número 15, em fragmentos de 

aproximadamente 1 mm
3
. Adicionou-se uma solução de colagenase do tipo I 

(13820, Affymetrix, EUA), na concentração de 2 mg/ml em tampão HEPES 

(C8H18O4S, H7523, Sigma Aldrich, EUA), numa concentração de 5 mg/ml, 

previamente filtrada com filtro de 0,2 μm (Whatman
Ò
, Z612529, Sigma Aldrich, 

EUA). A caixa de Petri foi colocada, durante 1 hora e meia, em incubadora 
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(HERAcell
Ò
 150, Thermo Electron Corporation, EUA), com humidade relativa de 

95%, 5% de CO2 e temperatura de 37ºC. A solução de colagenase do tipo I foi 

posteriormente aspirada e substituída por uma solução de tripsina-EDTA, numa 

concentração de 0,25% (25200, Gibco
ä
, Thermo Fisher Scientific, EUA), e a caixa 

de Petri foi incubada durante mais 15 minutos, após os quais os fragmentos foram 

distribuídos numa placa de seis poços (3506 Corning
Ò 

Costar
Ò
, Corning 

Incorporated, EUA). Sobre cada um dos fragmentos foi colocada uma gota de 

soro bovino fetal (FBS, do inglês Fetal Bovine Serum - F7524, Sigma Aldrich, 

EUA) e a placa foi incubada. Vinte e quatro horas depois foram adicionados, a 

cada um dos poços, 2 ml de meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium, 13,4 g/l - D-5648, Sigma Aldrich, EUA), com pH de 7,4, suplementado 

com 20% de FBS, 3,7 g/l de bicarbonato de sódio (S-5761, Sigma Aldrich, EUA), 

250 μM de piruvato de sódio (11360 Gibco
ä
, Thermo Fisher Scientific, EUA) e 1% 

de solução de antibiótico e de antifúngico. 

O meio de cultura foi substituído de 3 em 3 dias, até se verificar a presença de 

uma monocamada celular confluente. A observação foi realizada no microscópio 

ótico invertido (ECLIPSE TS100, Nikon, Holanda). 

Na presença de uma confluência celular de 70 a 80%, o meio de cultura foi 

aspirado e os poços lavados com PBS. De forma a destacar as células  

adicionou-se, a cada um dos poços, um volume de 0,5 ml de tripsina e incubou-se 

a placa durante um período de 5 minutos, a 37ºC. A suspensão celular obtida foi 

transferida para um frasco para culturas aderentes de 25 cm
2
 (430639 Corning

Ò
 

Costar
Ò
, Corning Incorporated, EUA) e, após a confluência desta subcultura, para 

um frasco de 75 cm
2
 (430641 Corning

Ò
 Costar

Ò
, Corning Incorporated, EUA). Em 

cada situação adicionou-se um volume de DMEM apropriado à área do frasco 

utilizado. 

Após se atingir uma confluência de 70 a 80%, as células de cada frasco foram, 

consecutivamente, e de acordo com o protocolo já descrito, divididas por outros 

fracos, sendo realizada a renovação do meio de cultura de 3 em 3 dias. Foram 

utilizadas as células das 7ª, 8ª e 9ª passagens para realização dos testes in vitro. 
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Preparação dos colutórios 

Foi testado um colutório enzimático, da Biotène
Ò
 (GlaxoSmithKlein, Reino Unido), 

que passará a ser designado apenas como Biotène
®
, e um colutório de 

clorohexidina a 0,2% (GlaxoSmithKlein, Reino Unido), o Parodontax
Ò
 Extra. 

A composição de cada um dos colutórios utilizados está presente na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição dos colutórios utilizados no estudo. 

Produto Composição 

Biotène
®
 Propilenoglicol, xilitol, glicerol, sorbitol, benzoato de sódio, 

hidroxietilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, fosfato de 

sódio, poloxamer 407, tiocianato de potássio, glicose oxidase, 

lactoferrina, lactoperoxidase, lisozima  

Parodontax
®
 Extra Digluconato de clorohexidina (0,20 g/100 ml), água, sorbitol, 

glicerina, PEG-40 (óleo de rícino) 

 

 

De forma a testar os efeitos dos colutórios in vitro, estes foram diluídos em meio 

de cultura DMEM, sem FBS. 

O Biotène
Ò
 foi testado nas concentrações de 3,13%, de 6,25%, de 12,5%, de 

25%, de 50% e de 100% e o Parodontax
Ò
 Extra nas concentrações de 1,56%, de 

3,13%, de 6,25%, de 12,5%, de 25% e de 50%. Não foi possível testar o 

Parodontax
Ò
 Extra na concentração de 100% uma vez que, a esta concentração, 

ocorria a formação de precipitados. A concentração de clorohexidina presente em 

cada uma das diluições de Parodontax
Ò
 Extra encontra-se na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Percentagem de clorohexidina presente nas diferentes diluições de Parodontax
Ò
 

Extra. 

Diluição do colutório 
(%) 

Percentagem de 
clorohexidina 

50 0,1 

25 0,05 

12,5 0,025 

6,25 0,012 

3,13 0,006 

1,56 0,003 

 

 

Foram ainda estabelecidos dois controlos: um em que as células foram expostas 

a meio de cultura DMEM, sem FBS, e outro em que as células foram expostas a 

DMEM, sem FBS, com metade da sua concentração, tendo em conta que a 

diluição do Parodontax
Ò
 Extra resultou numa solução com metade da 

concentração de meio de cultura do que a original. 

 

 

 

Testes de citotoxicidade 

Após a obtenção de uma suspensão celular procedeu-se à contagem do número 

de células de uma alíquota corada com azul de tripano a 0,4% (T8154, Sigma 

Aldrich, EUA), com recurso a uma câmara de Neubaeur, no microscópio ótico 

invertido. Depois da contagem, o ajuste do volume da suspensão celular foi 

realizado com meio de cultura DMEM, de forma a obter uma concentração de 

125000 células/ml. 

Foram colocados 400 μl da nova suspensão em cada um dos compartimentos de 

placas de 48 poços (3548 Corning
Ò
 Costar

Ò
, Corning Incorporated, EUA), as 

quais foram incubadas durante 24 horas. Posteriormente, as células foram 
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incubadas com as soluções de Biotène
Ò 

ou de Parodontax
Ò
 Extra, previamente 

preparadas e diluídas, durante 5 minutos ou durante 24 horas. Após exposição 

aos colutórios, os poços foram lavados com PBS e as soluções foram substituídas 

por meio de cultura DMEM. A atividade metabólica e a viabilidade celular foram 

avaliadas nas células destas placas. 

Em todos os estudos as culturas foram incubadas de acordo com as 

recomendações da ISO 10993-5 (Avaliação biológica de dispositivos médicos - 

Parte 5: Ensaios para a avaliação da citotoxicidade in vitro). 

 

Atividade metabólica 

O ensaio do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) avalia 

a atividade metabólica celular através da quantificação da redução dos anéis de 

tetrazólio do composto por enzimas mitocondriais e citoplasmáticas. Como 

resultado deste processo, formam-se cristais de formazano, de cor violeta-

azulada, que podem ser solubilizados e quantificados por espetrofotometria. A 

quantidade de cristais de formazano formados é diretamente proporcional à 

atividade metabólica das células.
[354, 355] 

A atividade metabólica das células expostas aos colutórios durante 5 minutos foi 

avaliada 24 horas, 48 horas e 72 horas depois. A atividade metabólica das células 

expostas aos colutórios durante 24 horas foi avaliada imediatamente após o 

término do tempo de exposição e 24 horas, 48 horas e 72 horas depois. 

De forma a avaliar a atividade metabólica das células, os poços foram lavados 

com PBS e foi adicionado, a cada um deles, um volume de 90 μl de uma solução 

de MTT (M2128, Sigma Aldrich, EUA), com a concentração de 0,5 mg/ml em 

PBS. As placas foram incubadas no escuro, a 37ºC, durante 4 horas. Após o 

período de incubação, e de forma a solubilizar os cristais de formazano, foi 

adicionado, a cada poço, um volume de 90 μl de uma solução de 40 mM de ácido 

clorídrico (84415, Sigma Aldrich, EUA) em isopropanol (563935, Sigma Aldrich, 

EUA). Para favorecer a solubilização, as placas foram colocadas em agitação 

durante 15 minutos. O conteúdo de cada poço foi, posteriormente, 

homogeneizado e transferido para uma placa de 96 poços (10062-900, VWR 
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International LLC, EUA). A absorvância foi quantificada através de um laser com 

comprimento de onda de 570 nm, com um filtro de referência de 620 nm, no 

espetrofotómetro Sygernyä HT (Biotek, EUA). 

Os resultados foram apresentados como percentagem de atividade metabólica 

das células expostas aos colutórios em relação à atividade metabólica dos 

controlos correspondentes. A concentração necessária para inibir 50% da 

atividade metabólica das células (IC50) foi obtida através das curvas de          

dose-resposta ajustadas com o software Origin
â
 2015 (OriginLab Corporation, 

EUA). 

 

Viabilidade celular por correlação com conteúdo proteico total 

O ensaio da sulforrodamina B (SRB) avalia a viabilidade celular por correlação 

com o conteúdo proteico total. O ensaio baseia-se na capacidade da SRB se ligar 

aos aminoácidos em meio acídico e poder ser extraída em meio alcalino. A 

quantidade de SRB extraída das células coradas é diretamente proporcional à 

massa proteica celular.
[356]

 

O ensaio da SRB foi realizado 24 horas após o término do tempo de exposição de 

cada uma das placas testadas. 

Os poços das placas foram lavados com PBS e, após secagem, foi adicionado um 

volume de 200 μl de ácido acético (ARK2183, Sigma Aldrich, EUA), na 

concentração de 1% em metanol (322415, Sigma Aldrich, EUA), a cada poço, 

sendo as placas incubadas durante 1 hora, a 4ºC, de forma a permitir a fixação 

das células. Após incubação, foi adicionado um volume de 200 μl de SRB na 

concentração de 0,5% (S9012, Sigma Aldrich, EUA) em ácido acético a 1% e as 

placas foram mantidas, durante 2 horas, à temperatura ambiente e no escuro. De 

forma a eliminar o corante não fixado, as placas foram posteriormente lavadas 

com água ultrapura e, após secagem, adicionaram-se 200 μl de Tris.NaOH, na 

concentração de 10 mM (T1503, Sigma Aldrich, EUA), a cada poço. O conteúdo 

de cada poço foi homogeneizado e transferido para uma placa de 96 poços. A 

absorvância foi quantificada com o comprimento de onda de 540 nm, com um 

filtro de referência de 690 nm, no espetrofotómetro. 
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Os resultados foram apresentados como percentagem de conteúdo proteico total 

das células expostas aos colutórios em relação ao conteúdo proteico total dos 

controlos correspondentes. 

 

Stresse oxidativo 

Produção intracelular de anião superóxido 

A sonda DHE (dihidroetídio) é frequentemente usada para avaliar a produção 

intracelular de anião superóxido. A oxidação deste composto resulta na formação 

de etídio, um composto fluorescente com capacidade de se intercalar no DNA.
[357]

  

As células foram incubadas com soluções de Biotène
Ò 

ou de Parodontax
Ò
 Extra, 

em concentrações correspondentes ao IC50, durante 5 minutos. A análise da 

produção intracelular de anião superóxido foi realizada 24 horas após a incubação 

com os colutórios. 

Para cada ensaio foi preparada uma suspensão celular com 10
6
 células, que foi 

centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi 

decantado e o pellet foi suspenso em 1 ml de PBS, ao qual se adicionaram 5 μl 

de DHE (D7008, Sigma Aldrich, EUA), de forma a obter uma concentração final 

de 5 μM. A suspensão foi homogeneizada e incubada no escuro, durante 15 

minutos, a 37ºC. A suspensão foi lavada com PBS e novamente centrifugada com 

uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi decantado e 

adicionou-se um volume de 400 μl de PBS. O conteúdo de cada suspensão foi 

homogeneizado e transferido para uma placa de 96 poços, de cor preta, própria 

para leitura de fluorescência. 

A deteção foi feita com recurso ao espetrofotómetro, utilizando os comprimentos 

de onda de excitação de 530 nm e de emissão de 645 nm. Os resultados foram 

apresentados em médias de intensidade de fluorescência, em relação aos 

controlos, aos quais se atribuiu o valor 1. 
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Produção intracelular de peróxidos 

A sonda DCFH2-DA (2’,7’-diclorodihidrofluoresceína-diacetato) é frequentemente 

utilizada para avaliar a expressão intracelular de peróxidos, nomeadamente de 

peróxido de hidrogénio. Este composto, não fluorescente, entra nas células por 

difusão passiva e sofre desacetilação por esterases intracelulares, o que origina a 

acumulação de DCFH (2’,7’-diclorodihidrofluoresceína). A oxidação do DCFH, por 

radicais livres, determina a formação de um composto fluorescente, o DCF (2’,7’-

diclorofluoresceína). A fluorescência emitida é proporcional à concentração de 

peróxidos intracelulares.
[357, 358]

 

As células foram incubadas com soluções de Biotène
Ò 

ou de Parodontax
Ò
 Extra, 

em concentrações correspondentes ao IC50, durante 5 minutos. A análise da 

produção intracelular de peróxidos foi realizada 24 horas após a incubação com 

os colutórios. 

Para cada ensaio foi preparada uma suspensão celular com 10
6
 células, que foi 

centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi 

decantado e o pellet foi suspenso em 1 ml de PBS, ao qual se adicionaram 5 μM 

de DCFH2-DA (I36007, Molecular Probesä, Invitrogen, EUA). Após incubação, 

durante 45 minutos, no escuro e a 37ºC, foram adicionados 2 ml de PBS e a 

solução foi centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O 

sobrenadante foi decantado e adicionou-se um volume de 400 μl de PBS. O 

conteúdo de cada suspensão foi homogeneizado e transferido para uma placa de 

96 poços, de cor preta, própria para leitura de fluorescência. 

A deteção foi feita com recurso ao espetrofotómetro, utilizando os comprimentos 

de onda de excitação de 485 nm e de emissão de 528 nm. Os resultados foram 

apresentados em médias de intensidade de fluorescência, em relação aos 

controlos, aos quais se atribuiu o valor 1. 

 

Atividade da glutationa reduzida 

A glutationa é um tripeptídeo com funções antioxidantes, responsável pela 

metabolização de peróxidos e espécies radicais. A avaliação da atividade da 
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glutationa reduzida (GSH), para avaliar as defesas antioxidantes, foi realizada 

com recurso ao alaranjado de mercúrio que, em contacto com a GSH, reage 

rapidamente com os seus grupos tiol, produzindo um composto que emite 

fluorescência vermelha.
[359]

 

As células foram incubadas com soluções de Biotène
Ò 

ou de Parodontax
Ò
 Extra, 

em concentrações correspondentes ao IC50, durante 5 minutos. A quantificação 

da GSH foi realizada 24 horas após a incubação com os colutórios. 

Para cada ensaio foi preparada uma suspensão celular com 10
6
 células, que foi 

centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi 

decantado e o pellet foi suspenso em 1 ml de PBS, ao qual se adicionou o 

alaranjado de mercúrio (M7750, Sigma Aldrich, EUA), de forma a obter uma 

concentração final de 40 μM. A suspensão foi homogeneizada e incubada no 

escuro, durante 15 minutos e a 37ºC. Posteriormente, a suspensão foi lavada com 

2 ml de PBS e novamente centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 

minutos. O sobrenadante foi decantado e adicionou-se um volume de 400 μl de 

PBS. O conteúdo de cada suspensão foi homogeneizado e transferido para uma 

placa de 96 poços, de cor preta, própria para leitura de fluorescência. 

A deteção foi feita com recurso ao espetrofotómetro, utilizando os comprimentos 

de onda de excitação de 485 nm e de emissão de 590 nm. Os resultados foram 

apresentados em média de intensidade de fluorescência, em relação aos 

controlos, aos quais se atribuiu o valor 1. 

 

Potencial de membrana mitocondrial 

A sonda JC-1 (iodeto de 5,5`,6,6`-tetracloro1,1`,3,3`-tetraetilbenzimidazolo 

carbocianina) é frequentemente utilizada para avaliar o potencial de membrana 

mitocondrial. Quando o potencial de membrana é elevado, o JC-1 acumula-se 

maioritariamente sobre a forma de agregados, nas mitocôndrias, emitindo uma 

fluorescência vermelha com comprimento de onda de 590 nm. Em situações em 

que o potencial de membrana mitocondrial diminui, ou a membrana se encontra 

despolarizada, o JC-1 é excluído da mitocôndria, mantendo-se maioritariamente 
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sobre a forma de monómeros, no citoplasma, e emitindo uma fluorescência verde 

com comprimento de onda de 529 nm.
[360]

 

Os colutórios foram testados em concentrações correspondentes ao IC50. A 

avaliação do potencial de membrana mitocondrial foi realizada 24 horas após a 

incubação com os colutórios. 

Para cada ensaio foi preparada uma suspensão celular com 10
6
 células, que foi 

centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi 

decantado e o pellet foi suspenso em 1 ml de PBS, ao qual se adicionou 1 μl de 

JC-1 (T4069, Sigma Aldrich, EUA), preparado em dimetilsulfóxido (DMSO - 

D4540, Sigma Aldrich, EUA), de forma a obter uma concentração de 5 μg/ml. A 

suspensão foi incubada no escuro, durante 15 minutos, a 37ºC, sendo 

posteriormente lavada, com 2 ml de PBS, e centrifugada com uma força de 

1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi decantado e adicionou-se um 

volume de 400 μl de PBS. O conteúdo de cada suspensão foi homogeneizado e 

transferido para uma placa de 96 poços, própria para leitura de fluorescência, de 

cor preta, que impede a interferência entre poços adjacentes (3603 Corning
Ò 

Costar
Ò
, Corning Incorporated, EUA). 

A deteção foi feita com recurso ao espetrofotómetro, utilizando o comprimento de 

onda de excitação de 488 nm e de emissão de 529/590 nm. 

Os resultados foram apresentados sobre a forma de razão entre a fluorescência 

verde (monómeros) e vermelha (agregados). 

 

Vias de morte celular 

Para a análise dos tipos de morte celular recorreu-se à marcação dupla com 

anexina V (AnV) e com iodeto de propídeo. 

Uma das primeiras características passíveis de serem detetadas durante a 

apoptose é a translocação da fosfatidilserina do folheto interno da bicamada 

lipídica da membrana celular para o folheto externo. A AnV permite, através da 

ligação a este fosfolípido, a identificação das células em apoptose, uma vez que 

tal não ocorre em situações de viabilidade celular (nas quais a fosfatidilserina se 
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encontra no folheto interno). O iodeto de propídeo é um corante com a 

capacidade de se intercalar no DNA de células que perderam a integridade da 

membrana celular. O iodeto de propídeo, quando usado em combinação com a 

AnV, permite a distinção de células vivas (AnV
-
/IP

-
), de células em apoptose 

(AnV
+
/IP

-
), de células em necrose (AnV

-
/IP

+
) ou em apoptose tardia/necrose 

(AnV
+
/IP

+
), de acordo com as diferenças que ocorrem na membrana celular 

durante as diferentes vias de morte.
[361, 362]

 

As células foram incubadas com soluções de Biotène
Ò 

ou de Parodontax
Ò
 Extra, 

em concentrações correspondentes ao IC50, durante 5 minutos. A análise das vias 

de morte foi realizada 24 horas após a incubação com os colutórios. 

Para cada ensaio foi preparada uma suspensão celular com 10
6
 células, que foi 

centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi 

decantado e o pellet foi lavado com PBS, sendo novamente centrifugado e 

decantado. Posteriormente, foi adicionada uma solução de 100 μl de tampão de 

ligação (constituído por 10 mM de HEPES, 0,14 M de NaCl e 250 μM de CaCl2 -

C4901, Sigma Aldrich, EUA), à qual se adicionaram 2,5 μl de anexina V marcada 

com isotiocianato de fluoresceína (ANXVFKIT, Immunotech, França) e 2 μl de 

iodeto de propídeo (ANXVFKIT, Immunotech, França). Após incubação, durante 

15 minutos, à temperatura ambiente e no escuro, foram adicionados 400 μl de 

tampão de ligação. A suspensão foi homogeneizada e analisada no citómetro, 

com os comprimentos de onda de excitação de 488 nm e de emissão de 530 nm 

(AnV) e de 582 nm (IP). Para a quantificação da informação utilizou-se o software 

Paint-a-Gateä (BD Biosciences, Becton Dickinson, EUA), em computador 

dedicado. Os resultados foram apresentados como percentagem de células vivas, 

em apoptose, em necrose e em apoptose tardia/necrose. 

 

Ciclo celular 

Durante o ciclo celular as células progridem da fase G1 para S, durante a qual 

sintetizam DNA, seguindo-se G2 e, posteriormente, a mitose (fase M). Em 

algumas situações, as células podem entrar na fase G0, durante a qual 

permanecem num estado quiescente e não se dividem nem se preparam para o 
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fazer. O ciclo celular pode, assim, ser analisado através da quantificação do DNA, 

o que permite distinguir três populações celulares: células na fase G0 ou na fase 

G1, células na fase S e células na fase G2 ou na fase M. O iodeto de propídeo 

(IP) é um corante com a capacidade de se intercalar no DNA, sendo que a 

quantidade de corante identificada é proporcional à quantidade de DNA e, como 

tal, é frequentemente utilizado para avaliação do ciclo celular.
[363]

 

As células foram incubadas com soluções de Biotène
Ò 

ou Parodontax
Ò
 Extra, em 

concentrações correspondentes ao IC50, durante 5 minutos. A análise do ciclo 

celular foi realizada 24 horas após a incubação com os colutórios. 

Para cada ensaio foi preparada uma suspensão celular com 10
6
 células, que foi 

centrifugada com uma força de 1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi 

decantado e o pellet foi lavado com PBS, sendo novamente centrifugado e 

decantado. Foi adicionado um volume de 200 μl de etanol a 70%, em agitação, e 

procedeu-se à sua incubação, durante 30 minutos, no escuro e a 4ºC. As células 

foram lavadas com 2 ml de PBS e a suspensão foi centrifugada com uma força de 

1000 xG, durante 5 minutos. O sobrenadante foi decantado, adicionou-se um 

volume de 500 μl de IP/RNase (Immunotech, França) e a suspensão foi 

homogeneizada e incubada no escuro, durante 15 minutos. A suspensão foi 

analisada no citómetro FACSCaliburä (BD Biosciences, Becton Dickinson, EUA) 

nos comprimentos de onda de excitação de 488 nm e de emissão de 582 nm. 

Para a quantificação da informação utilizou-se o software ModFit LTä (Verity 

Software House, EUA), em computador dedicado. Os resultados foram 

apresentados como percentagem de células nas fases G0/G1, S ou G2/M. 

 

 

 
Análise estatística 

Os resultados obtidos foram inicialmente avaliados de forma descritiva, para a 

qual foram calculadas estatísticas adequadas. Para todas as variáveis 

quantitativas optou-se pela média ( x ) e pelo desvio padrão (s). Para além da 

análise descritiva, recorreu-se à análise univariada, utilizando-se testes 
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estatísticos paramétricos e não paramétricos, de acordo com a verificação dos 

pressupostos. O pressuposto de normalidade foi verificado por intermédio do teste 

de Shapiro-Wilk. Para avaliar diferenças entre as médias de dois grupos 

independentes de variáveis quantitativas optou-se pelo teste t-Student de 

amostras independentes e, sempre que o pressuposto da normalidade não se 

verificou, optou-se pelo uso do teste de Mann-Whitney. Nas situações em que se 

pretendeu avaliar mais do que dois grupos utilizou-se o teste ANOVA, ou o teste 

de Kruskal-Wallis, quando não eram cumpridos os pressupostos do primeiro.  

O nível de significância usado em toda a análise estatística foi de 5% (a =0,05). 

O software usado no tratamento dos dados foi a plataforma estatística R v.3.3.2 

(The R Foundation, Viena, Áustria) e o Microsoft
®
 Excel

 
(Microsoft Corporation, 

Washington, EUA). 

Todo o processo de análise estatística foi cego. 
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Estudo clínico 

 

 

A componente de investigação clínica da presente tese compreendeu um estudo 

clínico de intervenção, do tipo analítico e longitudinal controlado, com uma 

amostra constituída por adultos com diabetes mellitus do tipo 1, portadores de 

bomba infusora de insulina, e indivíduos não diabéticos. 

Todos os dados recolhidos durante o estudo clínico mantiveram-se confidenciais 

e anonimizados, de acordo com os regulamentos e leis aplicáveis, bem como com 

a Declaração de Helsínquia e suas atualizações, depois de aprovado pelas 

Comissões de Ética das instituições envolvidas (Anexos 1 e 2).  

Foram incluídos no estudo 60 doentes com diabetes mellitus do tipo 1, portadores 

de bomba infusora de insulina (grupo teste), consultados no Serviço de 

Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do CHUC, e 60 indivíduos não diabéticos 

(grupo controlo). 

Todos os participantes leram, compreenderam e assinaram um consentimento 

informado (Anexo 4). 

Os critérios de inclusão do grupo teste compreenderam o diagnóstico comprovado 

de diabetes mellitus do tipo 1 e a terapêutica com CSII, há pelo menos 2 anos. 

Foram excluídos os doentes com patologias sistémicas ou orais relacionadas com 

a redução do fluxo salivar, com índice de massa corporal superior a 25 kg/m
2
,
 
a 

realizar tratamento ortodôntico, grávidas, fumadores e os que tivessem recorrido a 

antibióticos ou antimicrobianos orais há menos de 3 meses. 

Os elementos do grupo controlo foram selecionados de entre os acompanhantes 

dos doentes diabéticos e de outros doentes consultados na Área de Medicina 

Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC). Foram 

excluídos do grupo controlo indivíduos com patologias sistémicas ou orais 

relacionadas com a redução do fluxo salivar, com índice de massa corporal 

superior a 25 kg/m
2
, grávidas, fumadores, a realizar tratamento ortodôntico, os 

que tivessem recorrido a antibióticos ou antimicrobianos orais há menos de 3 
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meses e os que estivessem diagnosticados com diabetes mellitus. A cada doente 

diabético fez-se corresponder um controlo do mesmo sexo e idade. 

Todos os participantes foram observados durante o período de janeiro de 2015 a 

dezembro de 2016. Os doentes foram examinados por uma única examinadora, 

médica dentista, na Área de Medicina Dentária da FMUC, após confirmação dos 

critérios de inclusão e aceitação de participação. Durante cada sessão não foram 

avaliados mais do que quatro participantes, de forma a evitar vieses por cansaço, 

tendo sido despendidos, em média, 30 minutos por doente. 

Durante a primeira consulta de cada participante foi preenchida uma ficha clínica 

(Anexos 5 e 6), adaptada aos objetivos da investigação, que visou a recolha de 

informações demográficas, relativas à diabetes mellitus do tipo 1 (quando 

aplicável) e relacionadas com a história médica e dentária. Quanto à DM1, foram 

recolhidas informações sobre a idade de diagnóstico da doença, o controlo 

metabólico (de acordo com o valor percentual da HbA1c), a existência de 

complicações diabéticas e a terapêutica farmacológica instituída. 

O valor percentual da HbA1c foi avaliado pelo Serviço de Endocrinologia, Diabetes 

e Metabolismo do CHUC, no dia da primeira consulta. 

 

 

 

Exame da cavidade oral 

Para o exame da cavidade oral foi utilizado um espelho dentário plano (Hu-Friedy, 

EUA), uma pinça (Hu-Friedy, EUA), uma sonda exploratória reta de ponta 

arredondada (Hu-Friedy, EUA), óculos de proteção, luvas de latex, uma máscara 

de proteção e a luz do equipamento. 

A avaliação de lesões de cárie foi realizada através da utilização do ICDAS
[150]

, 

que atribui a cada superfície dentária um código de dois dígitos. O primeiro dígito 

caracteriza a superfície e baseia-se na presença/ausência de selante (parcial ou 

integro) ou restauração (diferenciando o tipo de material restaurador); o segundo 

dígito avalia o estádio da lesão de cárie. A única exceção é o código P, utilizado 
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para indicar a existência de um implante. Os códigos da nomenclatura do ICDAS 

encontram-se nas Tabelas 8 e 9. Não foi realizado qualquer tipo de exame 

imagiológico. 

 

Tabela 8 - Nomenclatura do Sistema Internacional de Avaliação e Deteção de Cáries 

(ICDAS)
[150]

. 

Condição da superfície Diagnóstico de cárie 

Código Descrição Código Descrição 

0 Sem restauração ou selante 0 São 

1 Selante parcial 1 

Primeira alteração visível no esmalte 

(visível apenas após secagem 

prolongada com jato de ar ou restrita a 

fossas e fissuras) 

2 Selante íntegro 2 Alteração marcada no esmalte 

3 Restauração a resina composta 3 Descontinuidade do esmalte (sem 

dentina visível) 

4 Restauração a amálgama 4 Cárie de dentina (sombra cinzenta sob o 

esmalte) 

5 Coroa de aço 5 Cavidade com dentina visível 

6 
Faceta ou coroa de porcelana, 

metalo-cerâmica ou ouro 
6 Cavidade extensa com dentina visível 

7 
Fratura ou perda de 

restauração 
 

 

8 Restauração temporária   
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Tabela 9 - Nomenclatura do Sistema Internacional de Avaliação e Deteção de Cáries (ICDAS) 

para dentes ausentes
[150]

. 

Código Descrição 

97 Extraído por cárie 

98 Perdido por outro motivo 

99 Não erupcionado 

P Implante 

 

 

A higiene oral dos doentes foi avaliada através do Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Greene e Vermillion
[364]

 (OHI-S, do inglês Simplified Oral Hygiene 

Index). O OHI-S visa a avaliação da placa bacteriana e do tártaro e atribui um 

valor, de 0 a 3, a cada parâmetro, por dente considerado. Os critérios de 

avaliação do OHI-S encontram-se nas Tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10 - Classificação dos níveis de placa bacteriana de acordo com o Índice de Higiene 

Oral Simplificado de Greene e Vermillion (OHI-S)
[364]

. 

Valor Descrição 

0 Ausência de placa bacteriana ou pigmentação extrínseca 

1 
Presença de placa bacteriana cobrindo não mais de 1/3 da superfície dentária 

examinada ou presença de pigmentação extrínseca 

2 
Presença de placa bacteriana cobrindo mais de 1/3 mas não mais de 2/3 da 

superfície dentária examinada 

3 
Presença de placa bacteriana cobrindo mais de 2/3 da superfície dentária 

examinada 
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Tabela 11 - Classificação dos níveis de cálculo dentário de acordo com o Índice de Higiene 

Oral Simplificado de Greene e Vermillion (OHI-S)
[364]

. 

Valor Descrição 

0 Ausência de cálculos 

1 
Presença de cálculos supragengivais cobrindo não mais de 1/3 da superfície 

dentária examinada 

2 

Presença de cálculos supragengivais cobrindo mais de 1/3 mas não mais de 2/3 

da superfície dentária examinada e/ou presença de depósitos individuais de 

cálculo infragengival na zona cervical 

3 
Presença de cálculos supragengivais cobrindo mais de 2/3 da superfície dentária 

examinada e/ou presença de cálculos infragengivais em toda a superfície cervical 

 

 

Para o cálculo do OHI-S considerou-se a placa bacteriana e o tártaro da face 

vestibular dos dentes 16, 26, 11 e 31 e da face lingual dos dentes 36 e 46. No 

caso de ausência dos referidos dentes, foram avaliadas as superfícies dos dentes 

adjacentes (2º
s
 ou 3º

s
 molares e incisivos centrais contralaterais). A soma das 

médias dos valores de placa bacteriana e de tártaro representa o OHI-S de cada 

doente. 

 

 

 

Recolha de saliva e de biofilme dentário 

Foi realizada a colheita de saliva total não estimulada e de biofilme dentário 

supragengival de todos os elementos dos dois grupos. Os doentes foram 

previamente avisados de que, pelo menos durante as 2 horas antecedentes à 

recolha das amostras, não deveriam comer, beber, escovar os dentes ou fumar. 

As consultas foram realizadas durante o período da manhã. 

A recolha de saliva total não estimulada foi realizada de acordo com a 

literatura
[365, 366]

. Foi pedido aos doentes que bochechassem com 5 ml de água 
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destilada durante 1 minuto e, após a sua eliminação, que repousassem durante 5 

minutos. Os doentes foram posteriormente instruídos a deixar escorrer toda a 

saliva produzida para um tubo de recolha. Após 5 minutos, foi pedido aos doentes 

que recolhessem rapidamente toda a saliva que tinham na cavidade oral e a 

cuspissem para o tubo. O volume total de saliva expelida foi registado, a fim de 

calcular o fluxo salivar não estimulado de cada doente. A saliva foi armazenada 

em EppendorfsÒ (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), à temperatura de 4ºC, 

durante um período máximo de 2 horas. 

O biofilme dentário supragengival foi recolhido da superfície dentária do primeiro 

molar superior direito, com o auxílio de uma cureta periodontal (Hu-Friedy, EUA). 

No caso de inexistência do primeiro molar superior direito, a amostra foi recolhida 

do contralateral e, no caso da sua inexistência, dos segundos molares superiores. 

As amostras recolhidas foram colocadas em EppendorfsÒ, à temperatura de 4ºC, 

durante um período máximo de 2 horas.  

As amostras de saliva e de biofilme dentário foram, posteriormente, armazenadas 

à temperatura de -80ºC, até concretização da análise. 

 

 

 

Instituição de terapêutica 

Após recolha das amostras de saliva e de biofilme dentário, os doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1 foram, aleatoriamente, distribuídos por três grupos, 

com recurso a um software de randomização, utilizado em cada uma das 

consultas: 

Grupo 1 - Terapêutica com Biotène
®
; 

Grupo 2 - Terapêutica com Parodontax
®
 Extra; 

 Grupo 3 - Controlo negativo (sem instituição de terapêutica). 
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Aos doentes do grupo 1 foram entregues duas embalagens de Biotène
®
. Foi dada 

a instrução de que teriam de realizar um bochecho de 15 ml de colutório, durante 

30 segundos, duas vezes ao dia, seguindo as recomendações do fabricante. 

Aos doentes do grupo 2 foi entregue uma embalagem de Parodontax
®
 Extra. Foi 

dada a instrução de que teriam de realizar um bochecho de 10 ml de colutório, 

durante 60 segundos, duas vezes ao dia, seguindo as recomendações do 

fabricante. 

Não foi instituída qualquer terapêutica aos doentes do grupo 3 (controlo negativo). 

Os doentes foram avisados sobre a necessidade de realizar uma segunda recolha 

de saliva e de biofilme dentário, 30 dias após a primeira. Os elementos dos 

grupos 1 e 2 foram contactados telefonicamente, 15 dias após a instituição da 

terapêutica, a fim de confirmar a correta utilização do colutório atribuído, analisar 

o relato de possíveis efeitos secundários e confirmar a data da realização da 

segunda recolha de amostras. Os elementos do grupo 3 foram também 

contactados telefonicamente, 15 dias após a primeira recolha das amostras, 

sendo que a estes apenas foi confirmada a data de realização da segunda 

consulta. 

Trinta dias após a distribuição por grupos, os participantes voltaram a ser 

observados na Área de Medicina Dentária da FMUC, onde foi realizada uma nova 

recolha de saliva e de biofilme dentário, segundo o protocolo já descrito. 

 

 

 

Análise microbiológica da saliva e do biofilme dentário 

Um único microbiologista realizou a análise cega de todas as amostras. 

 

Extração de DNA 

O DNA total foi extraído a partir das amostras de saliva e de biofilme dentário. As 

salivas foram previamente concentradas por centrifugação, a 14000 rpm, durante 
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10 minutos, e o pellet obtido foi usado no processo de extração. Às amostras 

foram adicionados 180 μl do tampão MagNA Pure
Ô

 Bacteria Lysis Buffer (Roche 

Molecular Systems, EUA) e 20 μl de proteinase K (Qiagen
®
, Alemanha), 

seguindo-se uma incubação à temperatura de 65°C, durante 1 hora. 

Posteriormente, o DNA foi precipitado e purificado por um protocolo in house, 

através da adição de acetato de sódio e lavagens sucessivas com etanol, à 

temperatura de -20ºC. O DNA obtido foi ressuspenso em 80 μl de água destilada, 

livre de DNases e de RNases, e congelado a -80ºC. 

 

Quantificação bacteriana 

Foi realizada a quantificação de bactérias totais, de Streptococcus spp. e de 

Lactobacillus spp., pela técnica de polimerase chain reaction (qPCR) em tempo 

real. 

As reações de qPCR foram realizadas no equipamento LightCycler
®
 2.0 

instrument (Roche Molecular Systems, EUA), tendo sido utilizados primers 

específicos para as bactérias pesquisadas (Tabela 12). 

As misturas das reações de amplificação foram compostas por 5 µl de DNA 

extraído, 10 µl de Master Mix do Kit comercial SsoFast
™

EvaGreen
®
 (Biorad 

Laboratories, EUA), 0,3 µM de cada primer (ou 0,4 µM no caso do par de primers 

das bactérias totais) e água destilada, livre de RNAses e de DNAses, para 

perfazer um volume final de reação de 20 µl. As curvas de melting foram obtidas 

por monitorização contínua da fluorescência, com variação da temperatura de 

65ºC a 95ºC, a uma taxa de 0,1ºC/segundo. As amostras foram consideradas 

positivas quando observado um único pico de melting a uma temperatura 

específica. Para validação da reação de amplificação e exclusão de possíveis 

contaminações foram incluídos, em cada ensaio, um controlo positivo (DNA 

purificado da bactéria em estudo) e um controlo negativo (água destilada, livre de 

RNAses e de DNAses). As amostras foram testadas em triplicado. As reações de 

qPCR foram executadas de acordo com as condições descritas na Tabela 13. 
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Tabela 12 - Primers utilizados para as reações de qPCR. 

  
Sequência dos primers  

Concentração 
dos primers 

Tamanho da 
amplificação 

Bactérias totais
[367]

 

Forward 

    5'- AAC GCG AAG AAC CTT AC -3' 

Reverse  

    5'-CGG TGT GTA CAA GAC CC-3 

0,4 µM 430 bp 

Streptococcus 
spp.

[368]
 

Forward 

    5'-AGATGGACCTGCGTTGT -3' 

Reverse  

    5'-GCTGCCTCCCGTAGGAGTCT-3' 

0,3 µM 150 bp 

Lactobacillus 
spp.

[369]
 

Forward 

    5'-GCAGCAGTAGGGAATCTTCCA-3' 

Reverse  

    5'-GCATTYCACCGCTACACATG-3' 

0,3 µM 349 bp 

 

 

Tabela 13 - Condições das reações de qPCR. 

 
Desnaturação 

Temperatura de 
emparelhamento 

Extensão 
Pico de 
melting 

Nº de 
ciclos 

Bactérias totais 

(16S rRNA) 
98ºC-5s 58ºC-5s 72ºC-20s 86-87ºC 40 

Streptococcus 
spp. 

98ºC-5s 55ºC-5s 72ºC-20s 85-86ºC 40 

Lactobacillus 
spp. 

98ºC-5s 56ºC-5s 72ºC-20s 85-86ºC 40 

 

 

Para a quantificação do DNA bacteriano, a análise foi realizada utilizando o 

software LightCycler
®
 4.1 (Roche Molecular Systems, EUA). Para cada bactéria 

foi gerada uma curva padrão, com quantidades conhecidas de DNA, utilizando 
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DNA de culturas puras de Escherichia coli, para a curva padrão das bactérias 

totais, de S. mutans, para a curva padrão de Streptococcus spp., e de 

Lactobacillus fermentum, para a curva padrão de Lactobacillus spp.  

 

 

 

Análise estatística 

Relativamente ao índice de avaliação da cárie dentária (ICDAS), uma superfície 

com apenas um selante, íntegro ou parcial, sem lesão de cárie clinicamente 

detetável, foi considerada sã e não restaurada (Código 00 do ICDAS). Durante a 

análise estatística as lesões de cárie de códigos 1 e 2 foram agrupadas (C1-2), 

uma vez que ambas representam lesões incipientes. Da mesma forma, também 

as lesões cavitadas com dentina visível (códigos 5 e 6) foram agrupadas (C5-6). 

As superfícies cariadas com código ICDAS 3 ou 4 foram avaliadas 

separadamente (C3 e C4, respetivamente). Foi ainda avaliada a soma das 

superfícies com lesões de cárie de códigos 1 a 6 (C1-6) e a soma das superfícies 

com lesões de cárie de códigos 3 a 6 (C3-6). 

A história pregressa da cárie dentária, considerando a soma do número de 

superfícies cariadas (C), perdidas (P) e restauradas (obturadas, O), foi avaliada 

incluindo a soma das superfícies com lesões de cárie de códigos 1 a 6 (C1-6POs) 

e a soma das superfícies com lesões de cárie de códigos 3 a 6 (C3-6POs). 

A avaliação do índice ICDAS, por superfície dentária, foi ainda convertida numa 

avaliação por dente. Para o efeito, um dente com superfícies restauradas e 

cariadas foi considerado, apenas, cariado. Tal como para a avaliação das 

superfícies, foi considerado o parâmetro C1-6PO, que correspondeu à soma do 

número de dentes com lesões de cárie dentária de códigos 1 a 6, perdidos e 

restaurados. Foi ainda considerado o parâmetro C3-6PO, que excluiu os dentes 

que possuíam apenas lesões incipientes. 

Os resultados obtidos foram inicialmente avaliados de forma descritiva, para a 

qual foram calculadas estatísticas adequadas e apresentadas de forma tabular. 
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Para a descrição das variáveis quantitativas optou-se, predominantemente, pela 

média ( x ) e pelo desvio padrão (s) e, para as variáveis categóricas, a frequência 

absoluta foi, predominantemente, usada. Para além da análise descritiva, 

recorreu-se à análise univariada, utilizando-se testes estatísticos paramétricos e 

não paramétricos, de acordo com a verificação dos pressupostos. Para as 

variáveis quantitativas, o pressuposto de normalidade foi verificado por intermédio 

do teste de Shapiro-Wilk. Para avaliar diferenças entre as médias de dois grupos 

independentes de variáveis quantitativas optou-se pelo teste t-Student de 

amostras independentes e, sempre que o pressuposto da normalidade não se 

verificou, optou-se pelo uso do teste de Mann-Whitney. Para avaliar diferenças 

entre as médias de dois grupos dependentes de variáveis quantitativas optou-se 

pelo teste t-Student de amostras emparelhadas e, sempre que o pressuposto da 

normalidade não se verificou, optou-se pelo teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

Nas situações em que se pretendeu avaliar mais do que dois grupos utilizou-se o 

teste ANOVA, ou o teste de Kruskal-Wallis, quando não eram cumpridos os 

pressupostos do primeiro. A associação entre variáveis categóricas foi avaliada 

pelo teste exato de Fisher. Os testes de correlação de Pearson e de Spearman 

foram também usados, de forma a averiguar as relações entre variáveis. 

O nível de significância adotado em toda a análise estatística foi de 5% (a=0,05). 

O software usado no tratamento de dados foi o IBM
®
 SPSS

®
 v.22.0 (IBM 

Corporation, Amrnonk, New York, EUA), a plataforma estatística R v.3.3.2 (The R 

Foundation, Viena, Áustria) e o Microsoft
®
 Excel

 
(Microsoft Corporation, 

Washington, EUA). 

Todo o processo de análise estatística foi cego. 
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Revisões sistemáticas 

 

 

Cárie dentária em doentes com diabetes mellitus[349] 

A pesquisa inicial resultou num total de 3722 artigos, dos quais 41 procederam 

para análise integral do texto. Nove artigos foram excluídos por não cumprirem os 

critérios de inclusão. Dois estudos adicionais foram incluídos na análise através 

da avaliação das listas de referências dos artigos já selecionados. Foram 

incluídos na revisão sistemática 34 artigos.  

Foram analisados 24 artigos relativos à prevalência de cárie dentária em doentes 

com diabetes mellitus do tipo 1, cujos resultados podem ser encontrados na 

Tabela 14. Um dos estudos (Vaziri et al[370]
) avaliou doentes com diabetes mellitus 

do tipo 1 e do tipo 2, mas foi realizada uma estratificação da amostra por tipo de 

diabetes mellitus aquando da interpretação dos resultados. Relativamente à 

diabetes mellitus do tipo 2, foram incluídos mais seis artigos, cujos resultados 

podem ser encontrados na Tabela 15. Foram incluídos quatro estudos adicionais, 

que avaliavam apenas o controlo metabólico como possível fator de risco para a 

cárie. Os resultados da análise do controlo metabólico como fator de risco para a 

cárie dentária podem ser encontrados na Tabela 16. 

O estudo mais antigo foi publicado em 1975 (Matsson e Koch
[371]

) e os mais 

recentes em 2016 (Kogawa et al[372]
, Singh et al[373]

 and Singh-Hüsgen et al[281]
). 

A maioria dos autores observou os doentes de uma área geográfica limitada. Os 

estudos que incluíam doentes com diabetes mellitus do tipo 1 foram realizados, 

na sua maioria, com crianças, com apenas cinco estudos a reportarem resultados 

da avaliação em adultos.
[265, 280, 370, 374, 375]
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Tabela 14 - Prevalência de cáries dentárias em doentes com diabetes mellitus do tipo 1 - Revisão sistemática. 

Autor 
Ano 

País 
Grupo N Idade 

Dentição temporária Dentição permanente 

cpo 
(x̄+s) 

cpos 
(x̄+s) 

cos 
(x̄+s) 

CPO 
(x̄+s) 

C 
(x̄+s) 

P 
(x̄+s) 

O 
(x̄+s) 

CPOs 
(x̄+s) 

COs 
(x̄+s) 

Cs 
(x̄+s) 

Ps 
(x̄+s) 

Os 
(x̄+s) 

Singh-Hüsgen et 
al[281] 

2016 DM1 100 3-18   3,86±7,68*            3,08±11,38         
Alemanha Controlo 100 3-18   1,38±5,33      2,57±7,11         

Subramaniam et 
al[273] 

2015 DM1 30 12-16       1,07±2,43                 
Índia Controlo 30 12-16       0,50±1,14                 

Arheiam e 
Omar[376] 

2014 DM1 70 10-15  
  

1,19±1,74 0,91±1,32* 0,19±0,57* 0,09±0,33 
     Líbia Controlo 70 10-15    0,80±1,46 0,57±1,19 0,10±0,35 0,10±0,42      

Gupta et al[282] 2014 DM1 140 10-15 0,59±1,36   0,6±1,63*    2,09±2,00* 1,91±1,94* 0,047±0,21* 0,13±0,38 2,25±2,31   2,05±2,18 0,19±0,85 0,02±0,14* 
Índia Controlo 140 10-15 0,77±1,37 1,15±1,91  2,25±1,64 2,07±1,6  0,04±0,20 0,14±0,45 2,74±2,11  2,43±1,99  0,16±0,79 0,15±0,47 

Bassir et al[266] 2014 DM1 31 7-17  
  

3,71±2,48 2,41±1,92 0,32±0,54 0,96±1,1 
     Irão Controlo 31 7-17    4,35±2,74 2,87±1,12 0,32±0,54     1,2±1,13     

 
Alves et al[377] 2012 DM1 51 6-18 0,64±1,24     1,94±2,84                 

Brasil Controlo 51 6-18 1,27±2,42   1,41±2,34     
        

El-Tekeya et 
al[378] 

2012 DM1 50 6-9  
 

6,33±4,48 
    

0,82±1,58 
    Egipto Controlo 50 6-9   5,81±5,00     0,70±1,26     

Akpata et al[278] 2012 DM1 53 12-15        6,4±4,7*      3,7±3,2*   7,3±6,5 1,4±2,8   3,8±3,3* 
Kuwait Controlo 53 12-15       4,7±3,3   1,8±2,3   5,6±4,0 1,0±1,5  2,1±2,9 

Tagelsir et al[379] 2011 DM1 52 3-16 2,86±2,52 3,89±3,81 
 

3,84±3,89 
   

5,61±5,97 
    Bélgica Controlo 50 2-16 3,51±2,76 7,03±7,33  2,85±2,47    4,46±3,98     

Rai et al[279] 2011 DM1 100 6-12       1,80*                 
Índia Controlo 100 6-12       0,61                 

Valle e Ocasio-
López[380] 

2011 DM1 25 6-12  
   

1,43±1,80* 0,0* 1,4* 
     Porto 

Rico 
Controlo 25 6-12     0,56±1,0 1,42 0,21      

Busato et al[284] 2010 DM1 51 14-19        3,3±3,7*                 
Brasil Controlo 51 14-19       1,5±2,1                 

Miko et al[381] 
2010 DM1 259 14-19  

  
11,15±4,20* 3,89±3,64* 3,90±2,30 3,36±3,48* 

     Hungria Controlo 259 14-19    9,56±5,15 6,39±3,95 3,89±3,09 0,89±1,50      

Vaziri et al[370] 
2010 DM1 40 9-61       10,16±4,52                 
Irão Controlo 20 20-38     8,26±3,85         
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Autor 
Ano 

País 
Grupo N Idade 

Dentição temporária Dentição permanente 

cpo 
(x̄+s) 

cpos 
(x̄+s) 

cos 
(x̄+s) 

CPO 
(x̄+s) 

C 
(x̄+s) 

P 
(x̄+s) 

O 
(x̄+s) 

CPOs 
(x̄+s) 

COs 
(x̄+s) 

Cs 
(x̄+s) 

Ps 
(x̄+s) 

Os 
(x̄+s) 

Siudikiene et 
al[382] 

2008 DM1 63 10-15  
    

0,7±1,9 5,79±6,6 34,5±16,6 
    Lituânia Controlo 63 10-15      0,2±1,4   6,2±5,2 37,1±15,1     

Orbak et al[261] 2008 DM1 50 5-14     0,6±1,0           1,7±2,1* 1,3±1,9*     
Turquia Controlo 50 5-14     0,7±1,1      5,5±8,3 4,6±7,7     

Amaral et al[265] 2006 DM1 30 17-28   6,7±5,7* 
           Brasil Controlo 84 17-28 10,5±5,8            

Siudikiene et 
al[283] 

2006 DM1 68 10-15           0,29±1,47 3,13±3,74 23,03±14,54*         
Lituânia Controlo 68 10-15      0,07±0,61 3,97±3,93 27,43±16,04     

Miralles et al[374] 2006 DM1 90 18-50  
  

7,41±4,17* 
        Espanha Controlo 90 18-50    5,63±4,04         

Moore et al[280] 2001 DM1 390 32,6±0,4         2,51±0,23*   33,3±1,7* 21,7±0,8 1,0±0,1     
EUA Controlo 202 33,0±0,5     1,44±0,28  26,2±1,7 19,1±1,2 0,9±0,2     

Swanljung et 
al[383] 

1992 DM1 85 12-18  
  

4,3±3,1 
   

5,8±5,0 
    Finlândia Controlo 85 12-18    3,3±2,7    4,0±3,9     

Tenovuo et al[375] 1986 DM1 35 17-61               37,9±25,0   8,5±12,4*   23,5±16,1* 
Finlândia Controlo 35 17-61        45,7±24,5  3,4±3,2  36,3±15,8 

Goteiner et al[384] 1986 DM1 169 5-18  
  

4,53±3,80 
        EUA Controlo 80 5-18    4,46±3,22         

Matsson e 
Koch[371] 

1975 DM1 33 9-16                 13,4±1,6*       
Suécia Controlo 33 9-16         20,5±2,6    

DM1 - Diabetes mellitus do tipo 1 

Dentição temporária - cpo: dentes cariados, perdidos e obturados; cpos: superfícies dentárias cariadas, perdidas e obturadas; cos: superfícies 

dentárias cariadas e obturadas. Dentição permanente - CPO: dentes cariados, perdidos e obturados; C: dentes cariados; P: dentes perdidos; O: 

dentes obturados; CPOs: superfícies dentárias cariadas, perdidas e obturadas; COs: superfícies dentárias cariadas e obturadas; Cs: superfícies 

dentárias cariadas; Ps: superfícies dentárias perdidas; Os: superfícies dentárias obturadas 

* Diferença estatisticamente significativa entre grupos (p<0,05) 
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Tabela 15 - Prevalência de cáries dentárias em doentes com diabetes mellitus do tipo 2 - Revisão sistemática. 

Autor  
Ano 

País Grupo N Idade 
Avaliação coronária Avaliação radicular 

CPO 
(x̄+s) 

C 
(x̄+s) 

O 
(x̄+s) 

COs 
(x̄+s) 

Cs 
(x̄+s) 

Ps 
(x̄+s) 

Os 
(x̄+s) 

C (R) 
 (x̄+s) 

Cs 
 (x̄+s) 

Os 
(x̄+s) 

Singh et al[373] 
2016 DM2 50 30-60 14,8±0,59                   
Índia Controlo 50 30-60 3,75±0,24                   

Sukminingrum  
et al[385] 

2013 DM2 23 35-65 13,52±3,69* 6,70±2,07* 
        Malásia Controlo 26 35-60 9,73±2,50 3,81±1,77         

Vaziri et al[370] 2010 DM2 40 39-82 13,42±5,09 
         Irão Controlo 20 40-67 10,55±2,59          

Hintao et al[386] 2007 DM2 105 >34   3,8±0,2     8,0±9,4     1,0±0,2* 1,2±0,2*   
Tailândia Controlo 103 >34   3,3±0,3   6,3±7,5   0,4±0,1 0,5±0,1   

Zielinski et al[387] 
2002 DM2 32 >60 

 
8,4±6,1 9,2±6,6 

       EUA Controlo 40 >60  9,3±6,7 9,1±6,2        

Lin et al[388] 1999 DM2 24 54-85       57,2±33,8* 3,1±4,0   102±63,6*  54,1±33,2*   1,3±1,8 14,5±15,8* 
EUA Controlo 18 57-86       79,7±30,9 1,6±1,8 69,7±52,5 78,1±30,2  0,6±1,0 24,1±13,3 

Collin et al[389] 1998 DM2 25 45-64 23,8±6,0 
   

4,7±7,8 (%) 
 

18,3±20,9(%) 
 

  2,2±5,2 (%)   2,9±7,2 (%) 
Finlândia Controlo 40 45-64     25,1±4,3       3,5±6,3 (%)  21,1±19,5(%)    2,5±5,2 (%)   1,8±4,7 (%) 

DM2 - Diabetes mellitus do tipo 2 

CPO: dentes cariados, perdidos e obturados; C: dentes cariados; O: dentes obturados; COs: superfícies dentárias cariadas e obturadas; Cs: 

superfícies dentárias cariadas; Ps: superfícies dentárias perdidas; Os: superfícies dentárias obturadas. 

* Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 
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Tabela 16 - Prevalência de cáries dentárias em doentes com diabetes mellitus e relação com controlo metabólico - Revisão sistemática. 

Autor 
Ano 

País 

Idade 

Grupo 

HbA1c 

(%) 

Dentição temporária Dentição permanente 

cpo 
(x+s) 

cpos 
(x+s) 

CPO C P O CPOs COs Cs Ps Os 

Kogawa et 
al[372] 

2016 34-70 < 7 
  

20,25±6,70 
          Brasil DM2 ≥ 7   18,23±7,31           

El-Tekeya 
et al[378] 

2012 6-9 < 8,5 
 

7,09±5,09 
    

0,78±1,52 
      Egipto DM1 ≥ 9 e < 10,5  5,63±3,73     0,78±1,66       

  ≥ 11  5,86±4,60     1,25±1,89       

Tagelsir et 
al[379] 

2011 3-16 < 7,5 2,75±1,98 3,93±3,54 3,16±3,5 
   

5,0±6,76 
      Bélgica DM1 ≥ 7,5 e < 8,5 3,39±2,88 5,31±4,09 4,18±4,49    6,12±5,94       

    ≥ 8,5 0,57±0,53 0,57±0,53 4,75±3,45     6,0±4,41       

Busato et 
al[284] 

2010 14-19 ≤ 8 
  

3,6±3,7 0,5±1,2 0,5±1,1 3,3±4,0 
       Brasil DM1 > 8   3,2±3,7 0,3±1,0 0,1±0,5 2,9±3,5        

Miko et 
al[381] 

2010 14-19 ≤ 6,5 
  

12,91±5,64 *3,48±2,22 4,98±2,23 *4,46±2,10 
       Hungria DM1 > 6,5   13,29±3,25 5,98±4,52 4,86±1,69  2,45±1,16        

Siudikiene 
et al[283] 

2006 10-15 < 9  
      

*19,51±12,62 
    

0 3,46±4,17 
Lituânia DM1 ≥ 9        27,76±15,78     0,69±2,21 2,69±3,07 

Miralles et 
al[374] 

2006 18-50 ≤ 7,5 
  

7,84±4,48 
          Espanha DM1 > 7,5   7,47±4,29           

Bolgül et 
al[390] 

2004 4-15 < 10 
  

*+2,2±1,7 
          Turquia DM1 ≥ 10 e < 13   

+4,1±1,9           
  ≥ 13   +7,1±2,4           

Twetman 
et al[391] 

2002 8-15   
       

Inicial: Após 3 
anos: 

Inicial: Após 3 
anos: 

  Arábia 
Saudita DM1 ≤ 8        2,9±3,2 *1,6±2,0    2,5±3,0 *1,4±1,9   

    > 8        3,7±6,6 5,4±8,4    3,3±5,7  4,8±7,8   
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Autor 
Ano 

País 

Idade 

Grupo 

HbA1c 

(%) 

Dentição temporária Dentição permanente 

cpo 
(x+s) 

cpos 
(x+s) 

CPO C P O CPOs COs Cs Ps Os 

Karjalainen 
et al[392] 

1997 11-18 < 10         4,1±6,9* 0,2±0,6         3,9±6,9* 
Finlândia DM1 ≥ 10 e < 13         2,3±3,3   0,3±0,7        2,0±3,1 

     ≥ 13             7,5±9,2  0,7±1,8          6,9±8,5 

 

DM1 - Diabetes mellitus do tipo 1; DM2 - Diabetes mellitus do tipo 2 

Dentição temporária - cpo: dentes cariados, perdidos e obturados; cpos: superfícies dentárias cariadas, perdidas e obturadas. 

Dentição permanente - CPO: dentes cariados, perdidos e obturados; C: dentes cariados; P: dentes perdidos; O: dentes obturados; CPOs: 

superfícies dentárias cariadas, perdidas e obturadas; COs: superfícies dentárias cariadas e obturadas; Cs: superfícies dentárias cariadas; Ps: 

superfícies dentárias perdidas; Os: superfícies dentárias obturadas. 

* Diferença estatisticamente significativa (p<0,05); +CPO/cos 
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Seis estudos reportaram um índice CPO/CPOs significativamente mais elevado 

nos doentes com diabetes mellitus do tipo 1.
[278-280, 284, 374, 381]

 Entre os restantes 

estudos, dois encontraram um índice significativamente mais baixo nestes 

doentes
[282, 283]

 e 11 não encontraram diferenças estatisticamente significativas 

entre grupos
[266, 273, 281, 370, 375, 377-379, 382-384]

. 

Relativamente ao índice cpo/cpos, Singh-Hüsgen et al[281]
 reportaram um índice 

significativamente superior em crianças com diabetes mellitus do tipo 1, enquanto 

Gupta et al[282]
 e Amaral et al[265]

 encontraram índices inferiores para esta 

população e quatro autores não encontraram diferenças entre grupos
[261, 377-379]

. 

Siudikiene et al[283]
 encontraram um índice CPOs em crianças com diabetes 

mellitus do tipo 1 consideradas metabolicamente mal controladas (HbA1c≥9%) 

significativamente mais elevado do que em crianças consideradas 

metabolicamente bem controladas (HbA1c<9%). Bolgül et al[390]
 e Karjalainen et 

al[392]
 encontraram resultados semelhantes em crianças consideradas mal 

(HbA1c≥13%), moderadamente (10%≤HbA1c<13%) e bem controladas 

(HbA1c<10%). 

Twetman et al[391]
 observaram um conjunto de crianças com diabetes mellitus do 

tipo 1, durante 3 anos, e reportaram valores percentuais de HbA1c superiores nas 

que desenvolveram cáries durante o período de estudo. 

Singh et al[373] e Sukminingrum et al[385]
 encontraram um índice CPO 

significativamente superior em doentes com diabetes mellitus do tipo 2, enquanto 

Lin et al[388] reportaram resultados opostos. Vaziri et al[370], Zielinski et al[387] e 

Collin et al[389] não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre 

doentes com diabetes mellitus do tipo 2 e indivíduos não diabéticos. 

Hintao et al[386]
 não encontraram diferenças entre grupos relativamente às cáries 

coronárias, mas identificaram uma maior prevalência de cáries radiculares entre 

os doentes com diabetes mellitus do tipo 2. 

Apenas Kogawa et al[372]
 estudaram a influência do controlo metabólico de 

doentes com diabetes mellitus do tipo 2 no desenvolvimento de lesões de cárie 

dentária, não tendo encontrado diferenças estatisticamente significativas entre 

doentes considerados mal (HbA1c≥7%) e bem controlados (HbA1c<7%). 
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Utilização de um colutório de clorohexidina como agente 
anticariogénico[351] 

A pesquisa inicial resultou num total de 4637 artigos, dos quais 30 procederam 

para análise integral do texto. Vinte e dois artigos foram excluídos por não 

cumprirem os critérios de inclusão. Não foram incluídos estudos adicionais 

através da avaliação das listas de referências dos artigos selecionados. Foram 

considerados para análise oito artigos
[393-400]

, publicados entre os anos de 2003 e 

2015, cujos resultados podem ser encontrados na Tabela 17. Dois dos estudos 

foram realizados com crianças
[398, 400]

. Dos restantes seis estudos, cinco foram 

realizados com jovens adultos, com idades desde os 18 aos 25 anos
[393, 394, 396, 397, 

399]
. Foram incluídos na análise cinco artigos referentes à utilização de colutórios 

de clorohexidina a 0,2%
[393, 394, 396-398]

 e três artigos referentes à utilização de 

colutórios de clorohexidina a 0,12%
[395, 399, 400]

. Para além de testarem a 

concentração de 0,12%, Jayaprakash et al[400]
 atribuíram, ainda, colutórios de 

clorohexidina a 0,02 e a 0,06% a outros grupos teste. 

Srinagesh et al[397]
 não realizaram qualquer tipo de intervenção no grupo controlo. 

Porém, todos os restantes autores atribuíram, aos elementos dos grupos controlo, 

um colutório placebo ou implementaram o bochecho com água após a 

escovagem. Os doentes incluídos nos estudos analisados realizaram bochechos 

com 10 ml
[393, 394, 398]

 ou com 15 ml
[395-397, 399, 400]

 do colutório, duas vezes por dia. 

Todos os estudos apresentaram diferentes tempos de tratamento e de avaliação 

dos doentes que participaram. 

Todos os autores reportaram resultados relativos à concentração de S. mutans na 

saliva, apesar de Netto et al[395]
 terem reportado, também, resultados relativos à 

concentração salivar de Lactobacillus spp. Nenhum dos artigos incluídos na 

análise realizou um follow-up longo o suficiente para permitir a avaliação do 

desenvolvimento de novas lesões de cárie dentária. 
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Tabela 17 - Utilização de colutórios de clorohexidina como agente anticariogénico - Revisão sistemática. 

Autores, ano 
Critérios de 
inclusão  
n = T/C 

Intervenção Resultados Comentários 

Jothika et al, 
2015[393] 

18-25 anos, >1x104 
UFC S. mutans/ml de 
saliva 

 

n = 13/13 

T: Clorohexidina 
0,2% 

C: Água 
destilada 

10 ml, 2 xdia, 
durante 24h 

 T C 

Inicial 1,14 1,9 
  7º dia 2,48 17,95 

14º dia 5,79 20,25 

30º dia 10,38 70,33 

Unidade: 104 UFC S. mutans/ml 

Foi realizada uma profilaxia antes da 
recolha das primeiras amostras de saliva. 

Citação: “A clorohexidina provou ser efetiva 
mesmo aos 14º e 30º dias, com uma 
reduzida contagem de unidades formadoras 
de colónias, demonstrando a sua 
substantividade”. “O grupo [controlo] 
mostrou uma diferença estatisticamente 
significativa quando comparada com o 
grupo [teste] (...) aos 7º, 14º e 30º dias 
(p<0,05)”. 

Gupta e 
Gupta, 
2015[394] 

19-25 anos, CPO 2-5, 
com pelo menos uma 
cárie 

 

n = 30/30 

T: Clorohexidina 
0,2% 

C: Placebo 

10 ml, 2 xdia, 
durante 30 dias 

T: Redução do número inicial de 
UFC de S. mutans em 83% aos 30 
dias e 63% aos 60 dias. 

C: Redução do número inicial de 
UFC em 3% aos 30 dias e aumento 
de 7% aos 60 dias. 

Resultados estatisticamente significativos 
para os dois tempos de avaliação do efeito 
da clorohexidina (p<0,001). A variação do 
grupo controlo não foi estatisticamente 
significativa (p=0,201). 
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Autores, ano 
Critérios de 
inclusão  
n = T/C 

Intervenção Resultados Comentários 

Netto et al, 
2013[395] 

18-55 anos, >1x105 
UFC S. mutans/ml de 
saliva e pelo menos 
uma cárie cavitada 

 

n = 20/20 

T: Clorohexidina 
0,12% 

C: Placebo 

15 ml, 2 xdia, 
durante 28 dias 

S. mutans 

 T C 

Inicial 2,3±0,5 2,2±0,4 
  7º dia 1,7±0,6 2,2±0,7 

14º dia 1,8±0,5 1,9±0,5 
28º dia 1,7±0,7 2,6±0,6 

45º dia 1,9±0,5 2,6±0,7 

Unidade:  0-1:<105 UFC/ml 
 2:>105 e <106 UFC/ml 
 3:>106 UFC/ml  

 
Lactobacillus spp. 

 T C 

Inicial 3,5±0,9 2,7±0,9 
  7º dia 3,3±1,1 2,9±0,8 

14º dia 3,1±0,8 2,7±1,0 
28º dia 3,1±0,8 3,0±0,9 

45º dia 3,1±0,8 3,1±1,0 

Unidade:  2: 103 UFC/ml 
 3: 104 UFC/ml  
 4: 105 UFC/ml 
 5: 106 UFC/ml 

Citação: “Os efeitos do tratamento 
revelaram-se significativos da primeira 
recolha até aos 45 dias (...) para a 
clorohexidina (p<0,05) relativamente à 
concentração de S. mutans na saliva”. 
Relativamente aos Lactobacillus spp. “a 
clorohexidina foi superior ao placebo nos 
dias 7 e 14”. 
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Autores, ano 
Critérios de 
inclusão  
n = T/C 

Intervenção Resultados Comentários 

Srinagesh et 
al, 2012[396] 

18-25, pelo menos 
uma cárie incipiente 
ativa e/ou uma 
cavitada 
 
n = 20/20 

T: Clorohexidina 
0,2% 

C: Água 

15 ml, 2 xdia, 
durante 7 dias 

 T C 

Inicial 193 182,1 
48 h 158,3 177,8 

7º dia 109,6 183,7 

Unidade: 105 UFC S. mutans/ml 

Citação: “No grupo da clorohexidina ocorreu 
uma diminuição de 16% e 45% [das UFC]”. 
“A redução das UFC foi estatisticamente 
significativa (...) entre o grupo da 
clorohexidina e o grupo controlo (p<0,001)”. 

Srinagesh et 
al, 2011[397] 

19-25, pelo menos 
uma cárie incipiente 
ativa e/ou uma 
cavitada 

 

n = 19/20 

T: Clorohexidina 
0,2% 

C: Sem 
terapêutica 

15 ml, 2 xdia, 
durante 15 dias 

T: Redução do número inicial de 
UFC de S. mutans em 80% aos 15 
dias e 65% aos 45 dias. 

C: Redução do número inicial de 
UFC em 3% e aumento de 7% aos 
45 dias. 

Citação: “Houve uma diminuição 
significativa na contagem das colónias de S. 
mutans (...) no grupo da clorohexidina 
(p<0,001).” No grupo controlo “a variação 
não foi estatisticamente significativa 
(p=0,116)”. 

Jayaprakash 
et al, 
2010[400] 

10-12, pelo menos 
uma cárie incipiente 
ativa, >1x105 UFC S. 
mutans/ml de saliva 

 

n = (10/10/10)/10 

T: Clorohexidina 
0,02% (T1), 
0,06% (T2) ou 
0,12% (T3) 

C: Placebo 

15 ml, 2 xdia, 
30 min após 
escovagem, 
durante 1 
semana 

T1: Inicial: 1,23±0,38 
     Após 1 semana: 0,25±0,14 

T2: Inicial: 1,79±0,43 
     Após 1 semana: 0,11±0,04 

T3: Inicial: 1,58±0,57 
     Após 1 semana: 0,11±0,09 

C: Inicial: 1,62±0,61 
     Após 1 semana: 1,13±0,54 

Unidade: 105 UFC S. mutans/ml 

Citação: “Uma semana após tratamento 
houve uma redução significativa nos grupos 
teste e no grupo controlo. As crianças que 
usaram clorohexidina a 0,12% 
apresentaram a maior redução da 
concentração de S. mutans”. 
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Autores, ano 
Critérios de 
inclusão  
n = T/C 

Intervenção Resultados Comentários 

Neeraja et al, 
2008[398] 

6-12 anos, CPO 3-4 

 

n = 15/15 

T: Clorohexidina 
0,2% 

C: Placebo 

10 ml, 2 xdia, 
durante 14 dias 

T:  1º dia:  15460,00±9677,43  
       15º dia:  14753,33±11207,07  
       30º dia:  8660,00±9395,80  
       90º dia:  7346,67±9871,96 

C:  1º dia:  4520,00±2645,00 
       15º dia:  4053,33±4885,67  
       30º dia:  3953,33±2370,01  
       90º dia:  1800,00±967,32 

Unidade: Diferença entre as médias 
iniciais e as pós terapêuticas (S. 
mutans). 

Citação: “A inibição do S. mutans foi 
significativa em todos os grupos ao primeiro 
dia, 15 dias e 30 dias após a terapêutica 
mas, aos 90 dias, a inibição foi significativa 
apenas para o grupo da clorohexidina” 

Kulkarni e 
Damle, 
2003[399] 

18-25 anos, >1x105 
UFC S. mutans/ml de 
saliva 

 

n = 20/20 

T: Clorohexidina 
0,12% 

C: Placebo 

15 ml, 2 xdia, 
30 min após 
escovagem, 
durante 2 
semanas 

T: Inicial: 2,426±2,265 
    2 semanas: 0,694±1,020 

C: Inicial: 2,350±2,446 
    2 semanas: 2,290±2,551 

Unidade: 105 UFC S. mutans/ml 

Sem diferenças estatisticamente 
significativas entre grupos na avaliação 
inicial. 

Citação: “Após duas semanas de 
tratamento houve uma diminuição 
significativa na concentração de S. mutans 
(CFU/ml de saliva) no [grupo teste] quando 
comparado com o grupo controlo (p<0,05)”. 

 

T: grupo teste; C: grupo controlo 

CPO: dentes cariados, perdidos e obturados; UFC: unidades formadoras de colónias 
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Foi atribuído um alto risco de enviesamento a dois estudos[396, 397], resultante da 

avaliação de pelo menos dois parâmetros com risco elevado. Dois estudos[394, 395] 

foram avaliados com baixo risco de enviesamento e os restantes quatro[393, 398-400] 

com risco de enviesamento incerto, dada a ausência de dados necessários para a 

avaliação de vários parâmetros. Os resultados da avaliação do risco de viés dos 

estudos incluídos na revisão sistemática estão sumariados na Tabela 18. 

Todos os autores encontraram diferenças estatisticamente significativas entre a 

concentração salivar de S. mutans antes e após a utilização de um colutório de 

clorohexidina. Jothika et al[393], Gupta e Gupta[394] e Srinagesh et al[397] reportaram, 

também, resultados significativos, 30 dias após o término da terapêutica. 

Netto et al[395] atribuíram, durante 28 dias, um colutório de clorohexidina a 0,12% 

ao grupo teste. Os autores encontraram diferenças estatisticamente significativas 

apenas entre as concentrações salivares de Lactobacillus spp. antes e 7 e 14 dias 

após a instituição da terapêutica. As concentrações de S. mutans mantiveram-se 

com uma redução estatisticamente significativa durante todo o período do estudo, 

incluindo ao 45º dia, o que corresponde a 17 dias após o término da terapêutica.  
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Tabela 18 - Risco de enviesamento dos estudos incluídos na revisão sistemática sobre a utilização de colutórios de clorohexidina na prevenção da 
cárie dentária. 

Autor, ano 
Geração da 
sequência 
aleatória  

Ocultação 
de alocação  

Participantes e 
profissionais 
cegos  

Avaliadores de 
desfecho cegos  

Desfechos 
incompletos  

Relato de 
desfecho 
seletivo  

Livre de 
outros 
vieses  

Nível de 
risco de 
viés  

Jothika et al, 
2015[393] 

Incerto Incerto Baixo Baixo Incerto Baixo Incerto Incerto 

Gupta e Gupta, 
2015[394] Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo 

Netto et al, 
2013[395] 

Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo 

Srinagesh et al, 
2012[396] 

Incerto Alto Alto Baixo Baixo Baixo Baixo Alto 

Srinagesh et al, 
2011[397] 

Baixo Alto Alto Baixo Baixo Baixo Alto Alto 

Jayaprakash et al, 
2010[400] Incerto Incerto Incerto Baixo Incerto Baixo Incerto Incerto 

Neeraja et al, 
2008[398] 

Incerto Incerto Baixo Baixo Incerto Baixo Baixo Incerto 

Kulkarni e Damle, 
2003[399] 

Incerto Incerto Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Incerto 
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Estudo in vitro 

 

 

Culturas primárias de fibroblastos gengivais humanos 

Foi possível identificar, entre 15 a 25 dias após o início do protocolo para 

estabelecimento de culturas primárias, a proliferação de células provenientes dos 

fragmentos de gengiva humana. As células apresentavam uma morfologia 

compatível com a de fibroblastos, de aparência fusiforme, com núcleo central e 

prolongamentos citoplasmáticos, conforme se pode observar nas imagens da 

Figura 3.  

 

    

Figura 3 - Cultura primária de fibroblastos gengivais humanos. Imagem obtida no microscópio 
ótico invertido, ao 17º dia, com uma ampliação de 100x (A) e de 400x (B). 

    

 

Entre 20 a 30 dias após o estabelecimento das culturas primárias foi possível 

realizar a primeira passagem. Em situação de confluência de 70 a 80% existiam 

entre 50000 e 60000 fibroblastos/cm2. 

 

 

A B 
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Atividade metabólica 

Os resultados da avaliação da atividade metabólica das culturas de fibroblastos 

gengivais humanos após incubação com BiotèneÒ e com ParodontaxÒ Extra estão 

representados na Figura 4.	 

 

         

			 							 	

 

Figura 4 - Atividade metabólica das culturas de fibroblastos gengivais humanos após 
incubação com os colutórios durante 5 minutos (A e C) e durante 24 horas (B e D). A 
avaliação foi realizada imediatamente após incubação (0 h) e 24, 48 e 72 h depois. Os 
resultados estão apresentados sob a forma de x ± s de pelo menos seis ensaios 
independentes. A - Curvas de dose-resposta respeitantes à incubação com BiotèneÒ durante 
5 min. B - Curvas de dose-resposta respeitantes à incubação com BiotèneÒ durante 24 h. C - 
Curvas de dose-resposta respeitantes à incubação com ParodontaxÒ Extra durante 5 min. D - 
Curvas de dose-resposta respeitantes à incubação com ParodontaxÒ Extra durante 24 h. 
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Os valores do IC50 e respetivos intervalos de confiança a 95% estão 

representados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - IC50 dos colutórios e respetivos intervalos de confiança a 95%. 

Colutório Tempo de 
incubação 

Tempo decorrido 
entre a incubação 

e a avaliação 
IC50 (%) 

Intervalo de 
confiança (95%) 

BiotèneÒ 5 minutos 24 horas 36,5 [34,80; 38,26] 

  48 horas 30,5 [26,81; 34,62] 

  72 horas 34,5 [26,85; 44,22] 

 24 horas 0 horas 8,90 [5,20; 15,22] 

  24 horas 8,45 [6,05; 11,81] 

  48 horas 8,76 [5,46; 14,06] 

  72 horas 7,98 [6,66; 9,57] 

ParodontaxÒ Extra 5 minutos 24 horas 9,4 [8,78; 10,08] 

  48 horas 6,92 [4,73; 10,13] 

 72 horas 7,14 [5,39; 9,45] 

24 horas 0 horas <1,56  

  24 horas <1,56  

  48 horas <1,56  

  72 horas <1,56  

 

 

 

A citotoxicidade do BiotèneÒ e do ParodontaxÒ Extra revelou ser dependente do 

tempo de exposição e da concentração do colutório. 

Relativamente às incubações de 5 minutos, não foram encontradas diferenças 

com significado estatístico entre as avaliações realizadas 24, 48 e 72 horas 

depois, para nenhum dos colutórios testados (p>0,05). O mesmo ocorreu entre as 



CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

 

 104 

avaliações realizadas após as incubações de 24 horas (avaliações 

imediatamente, 24, 48 e 72 horas depois, p>0,05). 

Após 5 minutos de incubação com BiotèneÒ, existiu uma diminuição 

estatisticamente significativa entre a atividade metabólica dos fibroblastos 

gengivais após exposição à concentração de 12,5% e a atividade metabólica após 

exposição à concentração de 25%. Assim, para a concentração de 25%, a 

atividade metabólica desceu para 92,49 ± 7,83% no caso da avaliação após 24 

horas (p=0,007), para 84,18 ± 4,86% no caso da avaliação após 48 horas 

(p<0,001) e para 94,56 ± 5,21% no caso da avaliação após 72 horas (p=0,010). 

Para a concentração de 50%, a atividade metabólica desceu para 2,32 ± 1,53% 

no caso da avaliação após 24 horas (p<0,001), para 1,48 ± 1,13% no caso da 

avaliação após 48 horas (p<0,001) e para 3,61 ± 1,74% no caso da avaliação 

após 72 horas (p<0,001). Não foram encontradas diferenças significativas entre a 

atividade metabólica dos fibroblastos gengivais humanos expostos ao BiotèneÒ na 

concentração de 50% e a atividade metabólica dos fibroblastos expostos ao 

BiotèneÒ na concentração de 100% (p>0,05). Para a concentração de 100%, 

obteve-se uma atividade metabólica de 1,87 ± 1,15% no caso da avaliação após 

24 horas, de 0,98 ± 0,76% no caso da avaliação após 48 horas e de 1,09 ± 0,70% 

no caso da avaliação após 72 horas.  

No caso da exposição de 24 horas ao BiotèneÒ, as culturas celulares 

apresentaram uma atividade metabólica sempre inferior a 5% para concentrações 

iguais ou superiores a 12,5%, nas avaliações realizadas tanto imediatamente 

após, como 24, 48 e 72 horas depois. 

Após 5 minutos de incubação com ParodontaxÒ Extra, verificou-se uma 

diminuição estatisticamente significativa entre a atividade metabólica dos 

fibroblastos gengivais após exposição à concentração de 1,56% e a atividade 

metabólica dos fibroblastos após exposição à concentração de 3,13%. Assim, 

para a concentração de 3,13%, a atividade metabólica desceu para 

88,82 ± 12,51% no caso da avaliação após 24 horas (p=0,029), para 

88,10 ± 12,50% no caso da avaliação após 48 horas (p=0,050) e para 

86,01 ± 9,18% no caso da avaliação após 72 horas (p=0,001). Para a 

concentração de 6,25% a atividade metabólica desceu para 73,51 ± 5,81% no 
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caso da avaliação após 24 horas (p=0,001), para 67,76 ± 12,25% no caso da 

avaliação após 48 horas (p<0,001) e para 70,70 ± 7,53% no caso da avaliação 

após 72 horas (p<0,001). As culturas celulares apresentaram uma atividade 

metabólica sempre inferior a 5% para a exposição a concentrações iguais ou 

superiores a 12,5% nas avaliações realizadas 24, 48 e 72 horas após a 

incubação. 

No caso da exposição de 24 horas ao ParodontaxÒ Extra, as culturas celulares 

apresentaram uma atividade metabólica inferior a 5% para todas as 

concentrações testadas nas avaliações realizadas imediatamente, 24, 48 e 72 

horas após a incubação. 

Após uma incubação de 5 minutos, a atividade metabólica das células expostas 

ao BiotèneÒ nas concentrações entre 6,25 e 25% foi significativamente maior do 

que a das células expostas às mesmas concentrações de ParodontaxÒ Extra. 

Assim, para a concentração de 6,25%, a atividade metabólica das células 

expostas ao BiotèneÒ e ao ParodontaxÒ Extra foi, respetivamente, de 

100,83 ± 2,03% e de 73,51 ± 5,81% (p<0,001), para a avaliação 24 horas após a 

incubação, de 97,65 ± 3,45% e de 67,76 ± 12,25% (p<0,001), para a avaliação 48 

horas após a incubação, e de 99,73 ± 1,66% e de 70,70±7,53% (p<0,001), para a 

avaliação 72 horas após a incubação. Para a concentração de 12,5%, a atividade 

metabólica das células expostas ao BiotèneÒ e ao ParodontaxÒ Extra foi, 

respetivamente, de 98,43 ± 2,47% e de 1,81 ± 0,67% (p<0,001), para a avaliação 

24 horas após a incubação, de 95,11 ± 4,42% e de 1,59 ± 0,27% (p<0,001), para 

a avaliação 48 horas após a incubação, e de 96,16 ± 2,52% e de 2,79 ± 0,89% 

(p<0,001), para a avaliação 72 horas após a incubação. Para a concentração de 

25%, a atividade metabólica das células expostas ao BiotèneÒ e ao ParodontaxÒ 

Extra foi, respetivamente, de 92,49 ± 7,83% e de 1,47 ± 0,70% (p<0,001), para a 

avaliação 24 horas após a incubação, de 84,18 ± 4,86% e de 1,24 ± 0,72% 

(p<0,001), para a avaliação 48 horas após a incubação, e de 94,56 ± 5,21% e de 

1,53 ± 0,53% (p<0,001), para a avaliação 72 horas após a incubação. 

Após uma exposição de 24 horas a atividade metabólica das células expostas ao 

BiotèneÒ foi significativamente maior do que a das células expostas ao 
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ParodontaxÒ Extra, para as concentrações de 3,13% e de 6,25%. Assim, para a 

concentração de 3,13%, a atividade metabólica das células expostas ao BiotèneÒ 

e ao ParodontaxÒ Extra foi, respetivamente, de 99,68 ± 1,83% e de 1,50 ± 0,66% 

(p<0,001), imediatamente após a incubação, de 94,65 ± 5,76% e de 1,73 ± 0,74% 

(p<0,001), após 24 horas, de 100,46 ± 2,56% e de 2,06 ± 1,26% (p<0,001), após 

48 horas, e de 98,56 ± 4,61% e de 1,71 ± 0,40% (p<0,001), após 72 horas. Para a 

concentração de 6,25%, a atividade metabólica das células expostas ao BiotèneÒ 

e ao ParodontaxÒ Extra foi, respetivamente, de 96,56 ± 4,21% e de 1,09 ± 0,41% 

(p<0,001), imediatamente após a incubação, de 96,42 ± 3,03% e de 1,42 ± 1,18% 

(p<0,001), após 24 horas, de 94,95 ± 8,00% e de 1,88 ± 0,56% (p<0,001), após 

48 horas, e de 88,13 ± 8,46% e de 2,42 ± 0,89% (p<0,001), após 72 horas. 

 

 

 

Viabilidade celular por correlação com conteúdo proteico total 

Os resultados da avaliação da viabilidade celular dos fibroblastos gengivais 

humanos expostos ao BiotèneÒ e ao ParodontaxÒ Extra, obtidos através do 

ensaio da SRB, estão representados na Figura 5. 

Após 5 minutos de incubação com BiotèneÒ observou-se uma diminuição 

estatisticamente significativa da viabilidade celular para concentrações iguais ou 

superiores a 25%. Assim, observou-se uma diminuição da viabilidade celular para 

83,88 ± 7,36% para a concentração de 25% (p=0,001), para 27,31 ± 4,53% para a 

concentração de 50% (p<0,001) e para 2,78 ± 0,74% para a concentração de 

100% (p<0,001). 

No caso da exposição de 24 horas ao BiotèneÒ houve uma diminuição 

estatisticamente significativa da viabilidade celular para concentrações iguais ou 

superiores a 6,25%. Assim, observou-se uma diminuição da viabilidade celular 

para 86,73 ± 6,38% para a concentração de 6,25% (p=0,001), para 9,22 ± 0,76% 

para a concentração de 12,5% (p<0,001), para 7,13 ± 2,26% para a concentração 
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de 25% (p<0,001), para 6,44 ± 1,50% para a concentração de 50% (p<0,001) e 

para 3,28 ± 0,77% para a concentração de 100% (p<0,001). 

 

 

 

 

Figura 5 - Viabilidade celular das culturas de fibroblastos gengivais humanos após incubação 
com os colutórios durante 5 minutos (A) e durante 24 horas (B). A avaliação foi realizada 24 
horas após a exposição. Os resultados estão apresentados sob a forma de x ± s de pelo 
menos seis ensaios independentes. Em todas as experiências foram realizadas culturas 
celulares controlo cujo valor foi ajustado a 100%. As diferenças significativas estão 
representadas com *, em que * significa p<0,05, ** significa p<0,01 e *** significa p<0,001. 

A 

B

1,56       3,13       6,25        12,50     25,00      50,00     100,00 

1,56               3,13              6,25              12,50             25,00             50,00            100,00 
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Relativamente ao ParodontaxÒ Extra, a diminuição da viabilidade celular foi 

estatisticamente significativa para concentrações iguais ou superiores a 12,5%, 

após 5 minutos de incubação. Para este tempo de incubação a viabilidade celular 

diminuiu para 46,83 ± 5,08% para a concentração de 12,5% (p<0,001), para 

30,27 ± 6,36% para a concentração de 25% (p<0,001) e para 26,40 ± 5,40% para 

a concentração de 50% (p<0,001).  

Após uma incubação de 24 horas com ParodontaxÒ Extra, as culturas 

apresentaram uma viabilidade celular inferior a 11% para todas as concentrações 

testadas. 

A viabilidade das células expostas ao BiotèneÒ durante 5 minutos foi 

significativamente maior do que a das células expostas ao ParodontaxÒ Extra, 

para as concentrações de 12,5% e de 25%. Para a concentração de 12,5% a 

viabilidade das células expostas ao BiotèneÒ foi de 93,66 ± 7,15% enquanto a das 

expostas ao ParodontaxÒ Extra foi de 46,83 ± 5,08% (p<0,001). Para a 

concentração de 25% a viabilidade das células expostas ao BiotèneÒ foi de 

83,88 ± 6,36% enquanto a das expostas ao ParodontaxÒ Extra foi de 

30,27 ± 6,36% (p<0,001).  

Após uma incubação de 24 horas a viabilidade das células expostas ao BiotèneÒ 

foi significativamente maior do que a das células expostas ao ParodontaxÒ Extra 

em todas as concentrações testadas. A viabilidade celular das células expostas 

ao BiotèneÒ foi de 97,05 ± 3,86% e a das expostas ao ParodontaxÒ Extra foi de 

7,57 ± 1,67% para a concentração de 3,13% (p<0,001), de 86,73 ± 6,38% para as 

células expostas ao BiotèneÒ e de 6,48 ± 1,25% para as células expostas ao 

ParodontaxÒ Extra para a concentração de 6,25% (p<0,001), de 9,22 ± 0,76% 

para as células expostas ao BiotèneÒ e de 6,52 ± 1,02% para as células expostas 

ao ParodontaxÒ Extra para a concentração de 12,5% (p<0,001), de 7,13 ± 2,26% 

para as células expostas ao BiotèneÒ e de 4,94 ± 0,68% para as células expostas 

ao ParodontaxÒ Extra para a concentração de 25% (p=0,046) e de 6,44 ± 1,50% 

para as células expostas ao BiotèneÒ e de 3,90 ± 1,22% para as células expostas 

ao ParodontaxÒ Extra para a concentração de 50% (p=0,009).  
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Stresse oxidativo 

Os resultados respeitantes à produção intracelular de peróxidos estão 

representados na Figura 6 e os respeitantes à produção intracelular de anião 

superóxido na Figura 7. Avaliou-se, ainda, a atividade da defesa antioxidante 

glutationa reduzida, cujos resultados estão representados na Figura 8. 

 

	

Figura 6 - Produção intracelular de peróxidos pelas culturas de fibroblastos gengivais 
humanos, após incubação com BiotèneÒ e com ParodontaxÒ Extra. Os resultados estão 
apresentados sob a forma de x ± s de pelo menos seis ensaios independentes. Em todas as 
experiências foram realizadas culturas celulares controlo, às quais se atribuiu o valor 1. As 
diferenças significativas em relação ao controlo estão representadas com *, em que * significa 
p<0,05, ** significa p<0,01 e *** significa p<0,001.  

 

BiotèneÒ 36,5%     ParodontaxÒ Extra 9,4% 
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Figura 7 - Produção intracelular de anião superóxido pelas culturas de fibroblastos gengivais 
humanos, após incubação com BiotèneÒ e com ParodontaxÒ Extra. Os resultados estão 
apresentados sob a forma de x ± s de pelo menos seis ensaios independentes. Em todas as 
experiências foram realizadas culturas celulares controlo, às quais se atribuiu o valor 1. As 
diferenças significativas em relação ao controlo estão representadas com *, em que * significa 
p<0,05, ** significa p<0,01 e *** significa p<0,001. 

 

 

 

Figura 8 - Atividade da glutationa reduzida pelas culturas de fibroblastos gengivais humanos, 
após incubação com BiotèneÒ e com ParodontaxÒ Extra. Os resultados estão apresentados 
sob a forma de x ± s de pelo menos seis ensaios independentes. Em todas as experiências 
foram realizadas culturas celulares controlo, às quais se atribuiu o valor 1. As diferenças 
significativas estão representadas com *, em que * significa p<0,05, ** significa p<0,01 e *** 
significa p<0,001. 

 

BiotèneÒ 36,5%     ParodontaxÒ Extra 9,4% 

BiotèneÒ 36,5%     ParodontaxÒ Extra 9,4% 
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Nas concentrações testadas, correspondentes ao IC50 de cada colutório, 

observou-se uma tendência para aumento do stresse oxidativo. Quanto às 

culturas celulares expostas ao BiotèneÒ, verificou-se um aumento 

estatisticamente significativo, relativamente aos controlos, da produção 

intracelular de peróxidos, para valores de 1,16 ± 0,05 (p=0,002), e de anião 

superóxido, para valores de 1,38 ± 0,07 (p<0,001). No que respeita à atividade da 

glutationa reduzida, verificou-se também um aumento significativo, em relação 

aos controlos, para valores de 1,32 ± 0,06 (p<0,001). 

Relativamente às culturas celulares expostas ao ParodontaxÒ Extra, verificou-se 

um aumento estatisticamente significativo, relativamente aos controlos, da 

produção intracelular de peróxidos, para valores de 1,13 ± 0,02 (p=0,026). No que 

respeita à atividade da glutationa reduzida, verificou-se um aumento significativo, 

em relação aos controlos, para valores de 1,12 ± 0,03 (p=0,047). 

Não foram identificadas diferenças com significado estatístico entre as culturas 

celulares expostas ao BiotèneÒ e as expostas ao ParodontaxÒ Extra, 

relativamente à produção intracelular de peróxidos (p=0,321), à produção 

intracelular de anião superóxido (p=0,098) e à atividade da glutationa reduzida 

(p=0,095). 

 

 

Potencial de membrana mitocondrial 

Relativamente ao potencial de membrana mitocondrial, não foram encontradas 

diferenças com significado estatístico entre as culturas celulares controlo, as 

expostas ao BiotèneÒ e as expostas ao ParodontaxÒ Extra (p>0,05), conforme 

representado na Figura 9. 
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Figura 9 - Potencial de membrana mitocondrial dos fibroblastos gengivais humanos, após 
incubação com BiotèneÒ e com ParodontaxÒ Extra. Os resultados estão apresentados sob a 
forma de x ± s de pelo menos seis ensaios independentes e representam a razão de 
monómeros/agregados obtidos com a sonda JC-1. 

 

 

 

Vias de morte celular 

Os resultados referentes à viabilidade e aos tipos de morte celular estão 

representados nas Figuras 10 e 11. 
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Figura 10 - Viabilidade e tipos de morte celular das culturas de fibroblastos gengivais 
humanos, após incubação com BiotèneÒ. Os resultados estão apresentados sob a forma de 
x ± s de pelo menos seis ensaios independentes. As diferenças significativas estão 
representadas com *, em que * significa p<0,05, ** significa p<0,01 e *** significa p<0,001. 

 

 

 
 

Figura 11 - Viabilidade e tipos de morte celular das culturas de fibroblastos gengivais 
humanos, após incubação com ParodontaxÒ Extra. Os resultados estão apresentados sob a 
forma de x ± s de pelo menos seis ensaios independentes. As diferenças significativas estão 
representadas com *, em que * significa p<0,05, ** significa p<0,01 e *** significa p<0,001. 

 

Controlo           ParodontaxÒ            ParodontaxÒ  

             Extra 9,4%   Extra 50% 
 

Controlo         BiotèneÒ 36,5%      BiotèneÒ 50% 
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Após exposição das culturas de fibroblastos gengivais humanos ao BiotèneÒ na 

concentração de 36,5% (correspondente ao IC50), foi possível detetar uma 

diminuição do número de células viáveis, cujo valor percentual passou de 

96,17 ± 1,94% para 58,83 ± 3,31% (p<0,001). Esta diminuição foi acompanhada 

por um aumento da percentagem de células em apoptose, que passou de 

1,67 ± 0,82% para 19,00 ± 2,37% (p<0,001), um aumento da percentagem de 

células em apoptose tardia/necrose, que passou de 1,00 ± 0,00% para 

12,67 ± 1,03% (p<0,001) e um aumento da percentagem de células em necrose, 

que passou de 1,17 ± 1,17% para 9,50 ± 2,26% (p=0,004). Para a concentração 

de 50% ocorreu, igualmente, uma diminuição da viabilidade celular, com 

percentagem de células viáveis de 22,78 ± 13,89% (p<0,001), e um aumento da 

percentagem de células em apoptose, cujo valor percentual aumentou para 

26,44 ± 18,70% (p<0,001), de células em apoptose tardia/necrose, cujo valor 

percentual passou para 15,88 ± 11,01% (p<0,001), e de células em necrose, cujo 

valor percentual passou para 35,67 ± 16,39 (p=0,010). Quando comparadas com 

as células expostas ao BiotèneÒ na concentração de 36,5%, as células incubadas 

com BiotèneÒ na concentração de 50% apresentaram diminuição significativa do 

número de células viáveis (p<0,001), em apoptose (p=0,035) e em apoptose 

tardia/necrose (p=0,036). Contrariamente, a população celular em necrose foi 

significativamente superior após exposição ao colutório na concentração de 50% 

(p<0,001). 

Após exposição ao ParodontaxÒ Extra na concentração de 9,4% (IC50) o valor 

percentual das células viáveis diminuiu para 89,50 ± 2,26% (p=0,001), com um 

aumento da população em apoptose, para valores percentuais de 6,17 ± 1,72% 

(p=0,001). Com esta concentração de ParodontaxÒ Extra não foi possível 

identificar diferenças com significado estatístico, relativamente às culturas 

controlo, quanto ao número de células em apoptose tardia/necrose (p=0,092) nem 

em necrose (p=0,620). Para a concentração de 50% de ParodontaxÒ Extra 

verificou-se uma diminuição do valor percentual das células viáveis para 

31,33 ± 5,92% (p<0,001), com um aumento do valor percentual de células em 

necrose para 61,00 ± 5,62% (p<0,001). Com esta concentração de ParodontaxÒ 

Extra não foi possível identificar diferenças com significado estatístico, 
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relativamente às culturas controlo, quanto ao número de células em apoptose 

(p=0,573) nem em apoptose tardia/necrose (p=0,054). 

As células incubadas com ParodontaxÒ Extra na concentração de 50% 

apresentaram uma diminuição da população de células viáveis (p<0,001) e da 

população de células em apoptose (p=0,094), associado ao aumento da 

população de células em necrose (p<0,001), quando comparadas com as células 

expostas à concentração de 9,4%. 

 

 

 

Ciclo celular 

Os resultados respeitantes ao estudo do ciclo celular dos fibroblastos gengivais 

humanos estão representados na Figura 12. 

 
	

Figura 12 - Ciclo celular das culturas de fibroblastos gengivais humanos, após incubação com 
BiotèneÒ. Os resultados estão apresentados sob a forma de x ± s de pelo menos cinco 
ensaios independentes. As diferenças significativas estão representadas com *, em que * 
significa p<0,05, ** significa p<0,01 e *** significa p<0,001. 

 

Controlo                 BiotèneÒ 36,5%     ParodontaxÒ Extra 9,4% 
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Após exposição ao BiotèneÒ na concentração de 36,5% verificou-se um aumento 

da percentagem de células na fase Pré-G0, cujo valor passou de 0,2 ± 0,4% para 

6,0 ± 1,4% (p=0,007). Modificação semelhante ocorreu em relação à percentagem 

de células na fase G2/M, cujo valor percentual passou de 2,4 ± 1,1% para 

9,8 ± 1,3% (p=0,003). Contrariamente, verificou-se uma diminuição da 

percentagem de células na fase G0/G1, que passou de 71,6 ± 3,2% para 

62,6 ± 2,5% (p=0,001). 

Após exposição ao ParodontaxÒ Extra na concentração de 9,4% verificou-se um 

aumento da percentagem de células na fase G2/M, cujo valor passou para 

32,0 ± 4,4% (p<0,001), acompanhado de uma diminuição da percentagem de 

células na fase G0/G1, cujo valor passou para 58,0 ± 2,9% (p<0,001), e da 

percentagem de células na fase S, cujo valor passou de 26,0 ± 2,7% para 

10,0 ± 2,7% (p<0,001). 

Foram identificadas diferenças com significado estatístico entre as culturas 

expostas a cada um dos colutórios quanto à percentagem de células em fase  

Pré-G0, em fase S e em fase G2/M. Assim, após a incubação com BiotèneÒ a 

percentagem de células em fase Pré-G0 foi de 6,00 ± 1,41% enquanto após a 

incubação com ParodontaxÒ Extra essa percentagem foi de 0,80 ± 1,30% 

(p=0,020). Em relação à fase S, a percentagem de células após a incubação com 

BiotèneÒ foi de 27,60 ± 1,52% e após a incubação com ParodontaxÒ Extra foi de 

10,00 ± 2,74% (p<0,001). Quanto à percentagem de células em G2/M, após a 

incubação com BiotèneÒ foi de 9,80 ± 1,30% e após a incubação com 

ParodontaxÒ Extra foi de 32,00 ± 4,36% (p<0,001). 
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Estudo clínico 

 

 

Parâmetros sociodemográficos 

A caracterização sociodemográfica da amostra encontra-se na Tabela 20. Não 

foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre grupos 

relativamente ao sexo, à escolaridade, à residência ou à idade (p>0,05). 

 

 

 

Parâmetros médicos 

Apenas os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 relataram a existência de 

doenças renais (nefropatia - 3%), de cataratas (5%) e de retinopatia (7%). Todos 

os doentes que relataram disfunção tiroideia estavam diagnosticados com 

hipotiroidismo. Quanto às doenças cardiovasculares, só foi relatada a existência 

de hipertensão arterial, quer entre os doentes com diabetes mellitus do tipo 1, 

quer entre os indivíduos do grupo controlo. Foram encontradas diferenças com 

significado estatístico entre grupos apenas relativamente à prevalência de 

hipotiroidismo, que foi maior no grupo dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 

(p=0,001). 

Relativamente à medicação, um maior número de doentes diabéticos relatou 

tomar antidislipidémicos, anti-hipertensores, ansiolíticos, sedativos, hipnóticos e 

antitiroideus, mas apenas relativamente aos últimos foi identificada uma diferença 

estatisticamente significativa entre grupos (p=0,001). 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 referiram realizar exames laboratoriais 

com maior frequência do que os indivíduos do grupo controlo (p<0,001). 
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Tabela 20 - Dados sociodemográficos da amostra estudada. 

 
Diabéticos Controlo p 

        %    n       %    n 

Sexo 
♂ 40%    24  40%   24 

1,000 
♀   60%    36 60%   36 

Escolaridade 

Inferior ao 9º ano 11,7%      7  8,3%     5 

0,068 
9º ano 8,3%      5  18,3%   11 

12º ano  41,7%    25 36,7%   22 

Licenciatura 38,3%    23  36,7%   22 

Residência 

Aveiro 18,3%    11  16,7%   10 

0,266 

Braga  1,7%      1  3,3%     2 

Castelo Branco 6,7%      4 0%     0 

Coimbra 51,7%    31   65%   39 

Guarda 6,7%      4   6,7%     4 

Leiria 6,7%      4    3,3%     2 

Lisboa 1,7%      1  1,7%     1 

Portalegre 0%     0 1,7%     1 

Santarém 1,5%      1  1,7%     1 

Viseu 5%      3 0%     0 

Idade ( x ± s)  34,63 ± 12,91 34,63 ± 12,91 1,000 

 

 

Os dados relativos à avaliação dos parâmetros médicos analisados encontram-se 

na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Dados médicos da amostra estudada. 

  Diabéticos Controlo 
p 

     %    n    %    n 

Medicamentos 

Ansiolíticos, sedativos e 
hipnóticos 

35%  21 33%  20 1,000 

Antidislipidémicos 15%    9 12%    7 0,789 

Anti-hipertensores 20%   12  13%    8 0,463 

Antitiroideus 20%   12  2%    1 0,001 

Doenças 

Cardiovasculares 20%   12  13%    8 0,463 

Oculares 

miopia  20%   12 22%  13 1,000 

astigmatismo 13%    8 13%    8 1,000 

cataratas 5%    3 0%    0 0,244 

retinopatia 7%     4  0%    0 0,119 

Renais  3%     2  0%    0 0,496 

Tiroideias  20%  12 2%    1 0,001 

Exames laboratoriais - número de vezes/ano 

( x ± s) 
1,60 ± 0,49 0,80 ± 0,54 0,000 

 

 

Todos os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 realizam consultas de 

Endocrinologia a cada 3 a 4 meses. Apenas quatro doentes (7%) tomam 

antidiabéticos orais, sendo que o fármaco tomado é, em todos os casos, a 

metformina. Os dados relativos à duração e ao controlo da DM1 encontram-se na 

Tabela 22. 
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Tabela 22 - Dados dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 relativamente à duração e ao 
controlo da doença. 

Tempo decorrido (anos) desde o diagnóstico de DM1 ( x ± s) 21,9 ± 11,8 

Nº de consultas de Endocrinologia realizadas por ano ( x ± s) 3,9 ± 0,5 

HbA1c 

x ± s 7,74 ± 0,84% 

£ 7% (n) 22% (13) 

> 7% (n) 78% (47) 

Doentes que tomam antidiabéticos orais (n) 7% (4) 

 

 

 

Parâmetros médico-dentários 

Oitenta e dois por cento dos doentes do grupo teste e 75% dos indivíduos 

incluídos no grupo controlo realizam consultas de Medicina Dentária pelo menos 

uma vez por ano, não tendo sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos relativamente a este parâmetro (p=0,507). 

Relativamente aos hábitos de higiene oral, não foram encontradas diferenças 

entre grupos. A maioria dos doentes referiu escovar os dentes pelo menos duas 

vezes por dia e não usar fio dentário. Os resultados referentes à avaliação dos 

hábitos de higiene oral encontram-se na Tabela 23. 

Os doentes do grupo teste referiram substituir a escova dentária com menor 

frequência anual do que os indivíduos do grupo controlo (3,18 ± 1,11 e 

4,12 ± 2,32 vezes por ano, respetivamente) mas a diferença não se revelou 

estatisticamente significativa (p=0,054). 

Metade dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 relataram ter episódios de 

hipoglicemia durante a noite, mas apenas um afirmou realizar a escovagem 

dentária após a ingestão de açúcar para resolução do problema. 
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Tabela 23 - Frequência de escovagem dos dentes e de utilização do fio dentário. 

 
 Diabéticos Controlo p 

      %    n     %    n 

 Escovagem dos dentes 
1 x por dia 20%   12 15%     9 

0,632 
≥2 x por dia 80%   48 85%   51 

Utilização de fio dentário 

Não usa 63,3%   38 63,3%   38 

1,000 ≥1 x por semana 33,3%   20 33,3%   20 

≥1 x por dia 3,3%    2 3,3%     2 

 

 

Incluindo na experiência de cárie as lesões de códigos 1 e 2 do ICDAS, apenas 

dois doentes com diabetes mellitus do tipo 1 e três do grupo controlo não 

apresentaram história de cárie. Se as lesões incipientes não forem consideradas, 

estes valores sobem para seis para o grupo teste e para sete para o grupo 

controlo. Os resultados referentes à avaliação destes parâmetros podem ser 

encontrados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Doentes sem experiência de cárie dentária. 

  Diabéticos Controlo 
p 

   %   n   %   n 

C1-6PO=0 3,3%    2  5,0%   3 1,000 

C3-6PO=0 10,0%    6  11,7%   7 0,769 

 
 
 
 
Considerando os diferentes parâmetros da história pregressa de cárie dentária, os 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram um maior número de 

dentes/superfícies cariadas, perdidas e/ou restauradas do que os indivíduos do 
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grupo controlo. Os resultados respeitantes à avaliação dos diferentes parâmetros 

da história da cárie dentária encontram-se na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Avaliação dos diferentes parâmetros da história pregressa de cárie dentária. 

      Diabéticos Controlo 
p 

    
 

x ± s x ± s 

Dentes   C1-6 4,83 ± 3,73 3,08 ± 2,19 0,008 

C3-6 1,72 ± 2,29 1,28 ± 1,76 0,402 

    P 3,73 ± 4,79 2,90 ± 4,34 0,352 

O 5,15 ± 3,95 3,55 ± 3,00 0,033 

C1-6PO    13,72 ± 8,37 9,53 ± 6,67 0,005 

C3-6PO    10,60 ± 7,99 7,73 ± 6,18 0,061 

Superfícies    C1-2 4,15 ± 3,25 2,13 ± 1,44 0,000 

C3 0,77 ± 1,41 0,43 ± 0,95 0,185 

C4 0,80 ± 1,41 0,93 ± 1,46 0,761 

 C5-6 1,00 ± 2,38 0,85 ± 3,44 0,323 

 C1-6 6,71 ± 5,99 4,35 ± 5,31 0,007 

 C3-6 4,77 ± 6,07 2,56 ± 3,89 0,003 

   P 18,58 ± 23,92 14,43 ± 21,24 0,359 

   O 9,13 ± 8,57 8,20 ± 7,93 0,600 

   C1-6POs 34,43 ± 29,99 26,98 ± 26,01 0,136 

   C3-6POs 30,28 ± 29,60 27,40 ± 25,36 0,842 

 
 
 

Não foram encontradas correlações com significado estatístico entre o valor 

percentual da HbA1c e o número de dentes/superfícies cariadas, perdidas e/ou 

restauradas (p>0,05). Da mesma forma, não foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas entre o tempo decorrido desde o diagnóstico da 
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diabetes mellitus do tipo 1 e o número de dentes/superfícies cariadas, perdidas 

e/ou restauradas (p>0,05). 

O OHI-S revelou-se superior no grupo dos doentes com diabetes mellitus do 

tipo 1 (1,66 ± 1,11) quando comparado com o grupo controlo (1,41 ± 0,75), mas 

não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre grupos 

(p=0,501).  

Independentemente do grupo avaliado, os indivíduos que relataram escovar os 

dentes pelo menos duas vezes por dia apresentaram um OHI-S inferior aos que 

escovavam apenas uma vez. Também os indivíduos que escovavam os dentes 

duas ou mais vezes por dia tinham um menor número de dentes e de superfícies 

cariadas, perdidas e/ou restauradas. Os resultados do estudo destas relações 

encontram-se na Tabela 26. 

Realizando uma análise entre grupos de indivíduos com os mesmos hábitos de 

escovagem dentária, foi percetível que, ainda assim, os doentes com diabetes 

mellitus do tipo 1 apresentavam um OHI-S superior aos do grupo controlo, bem 

como um maior número de dentes e superfícies cariadas, perdidas e/ou 

restauradas. Os resultados desta análise entre grupos podem ser encontrados na 

Tabela 27. 

Não foi identificada uma correlação com significado estatístico entre o valor 

percentual da HbA1c e o OHI-S (rs=0,130, p=0,322). Do mesmo modo, não foi 

possível identificar uma correlação com significado estatístico entre o OHI-S e o 

tempo decorrido desde o diagnóstico da diabetes mellitus do tipo 1 (rs=0,031, 

p=0,815). 

Ao analisar a relação entre os hábitos de utilização de fio dentário e o número de 

dentes/superfícies cariadas, perdidas e/ou restauradas, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos grupos estudados 

(p>0,05). 
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Tabela 26 - Relação entre a frequência de escovagem e os parâmetros OHI-S e número de 
dentes e superfícies cariadas, perdidas e/ou restauradas (por grupos). 

  Grupo diabéticos Grupo controlo 
   Escovagem dos dentes p Escovagem dos dentes  
 

 

1 x por dia 
( x ± s) 

≥2 x por dia  
( x ± s) 

1 x por dia 
( x ± s) 

≥2 x por dia  
( x ± s) 

p 

 OHI-S 3,10±1,20 1,29±0,74 0,000 2,16±0,94 1,28±0,63 0,001 

Dentes C1-6 8,00±5,05 4,04±2,89 0,003 4,67±2,50 2,80±2,03 0,030 

C3-6 2,33±2,71 1,56±2,17 0,322 2,44±2,51 1,08±1,53 0,097 

P 4,25±5,64 3,60±4,64 0,712 7,11±4,57 2,16±3,90 0,000 

O 5,08±3,80 5,17±4,02 0,926 4,33±3,67 3,41±2,89 0,498 

C1-6PO 17,33±7,88 12,81±8,32 0,115 16,11±4,19 8,37±6,37 0,001 

C3-6PO 11,67±8,81 10,33±7,84 0,664 13,89±3,89 6,65±5,88 0,001 

Superfícies C1-2 7,33±4,85 3,35±2,13 0,001 2,89±0,93 2,00±1,48 0,024 

C1-6 11,42±7,35 5,54±5,04 0,002 8,22±10,29 3,67±3,63 0,032 

C3 0,75±1,14 0,77±1,48 0,635 1,00±1,41 0,33±0,82 0,078 

C4 1,08±1,62 0,73±1,36 0,631 1,56±1,88 0,82±1,37 0,232 

C5-6 2,25±3,17 0,69±2,06 0,047 2,78±8,33 0,51±1,43 0,842 

C3-6 4,08±4,81 2,19±3,58 0,163 8,22±9,23 4,16±5,22 0,070 

P 20,83±27,52 18,02±23,22 0,727 35,11±22,31 10,78±19,03 0,000 

O 9,42±8,27 9,06±8,72 0,788 12,56±8,78 7,43±7,60 0,041 

C1-6POs 41,67±31,17 32,63±29,75 0,240 55,89±19,41 21,88±23,69 0,000 

C3-6POs 34,33±32,77 29,27±29,04 0,585 55,89±18,46 22,37±23,08 0,000 
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Tabela 27 - Relação entre a frequência de escovagem e os parâmetros OHI-S e número de 
dentes e de superfícies cariadas, perdidas e/ou restauradas (entre grupos). 

 

 
Escovagem dos dentes  

1 x por dia 
Escovagem dos dentes  

2 x por dia 
 

 

Diabéticos 

( x ± s) 

Controlo 

( x ± s) 

p Diabéticos 

( x ± s) 

Controlo 

( x ± s) 

p 

 OHI-S 3,10±1,20 2,16±0,94 0,069 1,29±0,74 1,28±0,63 0,911 

Dentes C1-6 8,00±5,05 4,67±2,50 0,073 4,04±2,89 2,80±2,03 0,050 

C3-6 2,33±2,71 2,44±2,51 0,856 1,56±2,17 1,08±1,53 0,400 

P 4,25±5,64 7,11±4,57 0,085 3,60±4,64 2,16±3,90 0,084 

O 5,08±3,80 4,33±3,67 0,567 5,17±4,02 3,41±2,89 0,038 

C1-6PO 17,33±7,88 16,11±4,19 0,802 12,81±8,32 8,37±6,37 0,007 

C3-6PO 11,67±8,81 13,89±3,89 0,253 10,33±7,84 6,65±5,88 0,018 

Superfícies C1-2 7,33±4,85 2,89±0,93 0,001 3,35±2,13 2,00±1,48 0,001 

C1-6 11,42±7,35   8,22±10,29 0,074 5,54±5,04 3,67±3,63 0,048 

C3 0,75±1,14 1,00±1,41 0,752 0,77±1,48 0,33±0,82 0,131 

C4 1,08±1,62 1,56±1,88 0,537 0,73±1,36 0,82±1,37 0,940 

C5-6 2,25±3,17 2,78±8,33 0,212 0,69±2,06 0,51±1,43 0,870 

C3-6 4,08±4,81 8,22±9,23 0,174 2,19±3,58 4,16±5,22 0,005 

P 20,83±27,52 35,11±22,31 0,085 18,02±23,22 10,78±19,03 0,087 

O 9,42±8,27 12,56±8,78 0,392 9,06±8,72 7,43±7,60 0,334 

C1-6POs 41,67±31,17 55,89±19,41 0,102 32,63±29,75 21,88±23,69 0,056 

C3-6POs 34,33±32,77 55,89±18,46 0,064 29,27±29,04 22,37±23,08 0,408 

 

 

Foram encontradas correlações com significado estatístico entre o OHI-S e os 

diferentes parâmetros da história pregressa da cárie dentária, em ambos os 

grupos. Os resultados referentes à análise destas correlações podem ser 

encontrados na Tabela 28 e os gráficos que as ilustram encontram-se no 

Anexo 7. 
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Tabela 28 - Estudo das correlações entre o OHI-S e o número de dentes e superfícies 
cariadas, perdidas e/ou restauradas. 

  OHI-S 
 

  

Diabéticos Controlo 
rs p rs p 

Dentes C1-6 0,520 0,000 0,485 0,000 

 C3-6 0,217 0,096 0,403 0,001 

 P 0,497 0,000 0,499 0,000 

 O 0,134 0,308 0,100 0,445 

 C1-6PO 0,520 0,000 0,502 0,000 

 C3-6PO 0,387 0,002 0,486 0,000 

Superfícies C1-2 0,530 0,000 0,342 0,008 

 C3 0,237 0,068 0,360 0,005 

 C4 0,021 0,876 0,185 0,156 

 C5-6 0,345 0,007 0,254 0,050 

 C1-6 0,237 0,068 0,416 0,001 

 C3-6 0,515 0,000 0,370 0,004 

 P 0,495 0,000 0,502 0,000 

 O 0,292 0,024 0,231 0,075 

 C1-6POs 0,557 0,000 0,521 0,000 

 C3-6POs 0,472 0,000 0,542 0,000 

 

 

Nove doentes com diabetes mellitus do tipo 1 (15%) e sete do grupo controlo 

(12%) estavam reabilitados com prótese dentária removível (p=0,789).  

Relativamente à reabilitação com implantes dentários, não foram encontradas 

diferenças com significado estatístico entre grupos (p=0,315). Este tipo de 

reabilitação foi identificado em três doentes com diabetes mellitus do tipo 1 (5%) e 

um do grupo controlo (1,7%). 
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Após 30 dias de utilização de Parodontax® Extra foi reportada pigmentação 

dentária e/ou lingual como efeito secundário do colutório por 45% dos doentes. 

Não foram reportados efeitos secundários associados à utilização do Biotène®. 

 

 

 

Avaliação da saliva e do biofilme dentário 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram um fluxo salivar inferior 

ao dos indivíduos do grupo controlo (p=0,004). O fluxo salivar não estimulado do 

grupo de doentes com DM1 foi de 0,309 ± 0,049 ml/min e o do grupo controlo foi 

de 0,335 ± 0,047 ml/min. 

Relativamente ao controlo metabólico dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 

(avaliado através do valor percentual da HbA1c), não foi encontrada uma 

correlação com significado estatístico entre este e o fluxo salivar não estimulado 

(rs=-0,002, p=0,987).  

Também não foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa entre o 

tempo decorrido desde o diagnóstico da diabetes mellitus do tipo 1 e o fluxo 

salivar não estimulado dos doentes (rs=-0,154, p=0,239). 

Foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre o fluxo salivar 

não estimulado e os diferentes parâmetros da história pregressa da cárie dentária, 

em ambos os grupos. Os resultados referentes à análise destas correlações 

podem ser encontrados na Tabela 29 e os gráficos que as traduzem     

encontram-se no Anexo 8. 
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Tabela 29 - Estudo das correlações entre o fluxo salivar não estimulado e o número de dentes 
e superfícies cariadas, perdidas e/ou restauradas. 

 
 Fluxo salivar não estimulado 

 

  

Diabéticos Controlo 
rs p rs p 

Dentes C1-6 -0,336 0,009 -0,243 0,061 

 C3-6 -0,304 0,018 -0,186 0,155 

 P -0,472 0,000 -0,256 0,048 

 O -0,239 0,065 -0,196 0,134 

 C1-6PO -0,511 0,000 -0,306 0,018 

 C3-6PO -0,467 0,000 -0,286 0,027 

Superfícies C1-2 -0,271 0,036 -0,154 0,239 

 C3 -0,311 0,016 -0,199 0,127 

 C4 -0,133 0,312 -0,103 0,435 

 C5-6 -0,364 0,004 -0,159 0,224 

 C1-6 -0,407 0,001 -0,238 0,067 

 C3-6 -0,358 0,005 -0,338 0,008 

 P -0,470 0,000 -0,255 0,049 

 O -0,233 0,074 -0,247 0,057 

 C1-6POs -0,498 0,000 -0,323 0,012 

 C3-6POs -0,471 0,000 -0,349 0,006 

 

 

No grupo controlo não foi identificada uma correlação estatisticamente 

significativa entre o fluxo salivar e o OHI-S (rs=-0,124, p=0,346), ao contrário do 

que se verificou no grupo teste (rs=-0,416, p=0,001). Os resultados do estudo das 

correlações entre o fluxo salivar e o OHI-S estão representados na Figura 13. 
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Figura 13 - Correlação entre o OHI-S e o fluxo salivar no grupo teste (A) e no grupo controlo 
(B). 

 

 

 

Avaliação microbiológica 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram uma maior carga 

bacteriana na saliva quando comparados com os indivíduos do grupo controlo. 

Foram encontradas diferenças com significado estatístico relativamente às 

bactérias totais (p=0,036), aos Streptococcus spp. (p=0,050) e aos Lactobacillus 

spp. (p=0,050). Os gráficos que ilustram estes resultados estão representados 

nas Figuras 14 a 16. 

  

A B 

0,2                 0,3            0,4       0,5 0,2                 0,3            0,4       0,5 
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Figura 14 - Carga bacteriana total na saliva dos doentes do grupo teste e dos indivíduos do 
grupo controlo. 

 

 

 

Figura 15 - Carga de Streptococcus spp. na saliva dos doentes do grupo teste e dos 
indivíduos do grupo controlo. 
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Figura 16 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva dos doentes do grupo teste e dos indivíduos 
do grupo controlo. 

 

 

Relativamente ao biofilme dentário, as amostras provenientes dos doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1 também apresentaram uma maior carga bacteriana, 

quando comparadas com as dos indivíduos do grupo controlo. Foram encontradas 

diferenças com significado estatístico quanto às bactérias totais (p<0,001), aos 

Streptococcus spp. (p=0,011) e aos Lactobacillus spp. (p=0,007). Os gráficos que 

ilustram estes resultados podem ser encontrados nas Figuras 17 a 19. 
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Figura 17 - Carga bacteriana total no biofilme dentário dos doentes do grupo teste e dos 
indivíduos do grupo controlo. 

 

 

 

Figura 18 - Carga de Streptococcus spp. no biofilme dentário dos doentes do grupo teste e 
dos indivíduos do grupo controlo. 
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Figura 19 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário dos doentes do grupo teste e dos 
indivíduos do grupo controlo. 

 

 

Não foi identificada nenhuma associação com significado estatístico entre a carga 

bacteriana da saliva e do biofilme dentário e o valor percentual da HbA1c (p>0,05). 

Também não foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre a 

carga bacteriana da saliva e do biofilme dentário e o tempo decorrido desde o 

diagnóstico da diabetes mellitus do tipo 1 (p>0,05). 

Foi possível identificar diferenças com significado estatístico entre os indivíduos 

que escovam os dentes com diferentes regularidades, relativamente à carga 

bacteriana da saliva e do biofilme dentário. Os indivíduos que escovam os dentes 

apenas uma vez por dia apresentaram uma maior carga bacteriana total na saliva 

(p=0,010) e no biofilme dentário (p=0,011), bem como uma maior carga de 

Streptococcus spp. (p=0,045) e de Lactobacillus spp. (p=0,045) na saliva, quando 

comparados com os indivíduos que escovam os dentes duas ou mais vezes por 

dia. Os gráficos que ilustram estes resultados podem ser encontrados nas Figuras 

20 a 23. 
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Figura 20 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o número de escovagens 
dentárias realizadas por dia. 

 

 

 

Figura 21 - Carga bacteriana total no biofilme dentário de acordo com o número de 
escovagens dentárias realizadas por dia. 
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Figura 22 - Carga de Streptococcus spp. na saliva de acordo com o número de escovagens 
dentárias realizadas por dia. 

 

 

 

Figura 23 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva de acordo com o número de escovagens 
dentárias realizadas por dia. 
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Os doentes que apresentaram mais de três cáries C1-6 tinham, para além de uma 

maior carga bacteriana total na saliva (p=0,042), uma maior carga de 

Streptococcus spp. na saliva (p=0,050) e no biofilme dentário (p=0,042) e uma 

maior carga de Lactobacillus spp. na saliva (p=0,029) e no biofilme dentário 

(p=0,044). Os gráficos que ilustram estes resultados podem ser encontrados nas 

Figuras 24 a 28. 

 

 

Figura 24 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o número de dentes cariados     
(C1-6). 
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Figura 25 - Carga de Streptococcus spp. na saliva de acordo com o número de dentes 
cariados (C1-6). 

 

 

 

Figura 26 - Carga de Streptococcus spp. no biofilme dentário de acordo com o número de 
dentes cariados (C1-6). 
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Figura 27 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva de acordo com o número de dentes cariados 
(C1-6). 

 

 

 

Figura 28 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário de acordo com o número de 
dentes cariados (C1-6). 

 

Os doentes com pelo menos uma cárie C3-6 apresentaram uma maior carga 

bacteriana total na saliva (p=0,026) e no biofilme dentário (p=0,047), uma maior 

carga de Streptococcus spp. na saliva (p=0,041) e no biofilme dentário (p=0,032) 
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e uma maior carga de Lactobacillus spp. na saliva (p=0,002) e no biofilme 

dentário (p=0,006). Os gráficos que ilustram estes resultados podem ser 

encontrados nas Figuras 29 a 34. 

 

 

Figura 29 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o número de dentes cariados    
(C3-6). 

 

 

 

Figura 30 - Carga bacteriana total no biofilme dentário de acordo com o número de dentes 
cariados (C3-6). 
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Figura 31 - Carga de Streptococcus spp. na saliva de acordo com o número de dentes 
cariados (C3-6). 

 

 

 

Figura 32 - Carga de Streptococcus spp. no biofilme dentário de acordo com o número de 
dentes cariados (C3-6). 
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Figura 33 - Carga de Lactobacillus spp. de acordo com o número de dentes cariados (C3-6). 

 

 

 

Figura 34 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário de acordo com o número de 
dentes cariados (C3-6). 

 

Os indivíduos que tinham um índice C1-6PO superior a três apresentaram uma 

maior carga bacteriana total na saliva (p=0,017) e no biofilme dentário (p=0,037), 

bem como uma maior carga de Lactobacillus spp. na saliva (p=0,020) e no 

biofilme dentário (p=0,045), do que os indivíduos que tinham um índice C1-6PO 
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igual ou inferior a três. Os gráficos que ilustram estes resultados podem ser 

encontrados nas Figuras 35 a 38. 

 

 

Figura 35 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o índice C1-6PO. 

 

 

 

Figura 36 - Carga bacteriana total no biofilme dentário de acordo com o índice C1-6PO. 
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Figura 37 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva de acordo com o índice C1-6PO. 

 

 

 

Figura 38 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário de acordo com o índice C1-6PO. 

 

Os indivíduos que tinham um índice C3-6PO superior a três apresentaram uma 

maior carga bacteriana total na saliva (p=0,044) e no biofilme dentário (p=0,016), 

bem como uma maior carga de Lactobacillus spp. na saliva (p=0,005) e no 
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biofilme dentário (p=0,026). Os gráficos que ilustram estes resultados podem ser 

encontrados nas Figuras 39 a 42. 

 

 

Figura 39 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o índice C3-6PO. 

 

 

 

Figura 40 - Carga bacteriana total no biofilme dentário de acordo com o índice C3-6PO. 
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Figura 41 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva de acordo com o índice C3-6PO. 

 

 

 

Figura 42 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário de acordo com o índice C3-6PO. 

 

Quando a avaliação da história pregressa da cárie foi realizada por superfície 

dentária, foi possível associar aos indivíduos que tinham um índice C1-6POs 

superior a cinco uma maior carga bacteriana total na saliva (p=0,046) e no 

biofilme dentário (p=0,038), uma maior carga de Streptococcus spp. no biofilme 
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dentário (p=0,038) e uma maior carga de Lactobacillus spp. na saliva (p=0,004) e 

no biofilme dentário (p=0,036). Os gráficos que ilustram estes resultados podem 

ser encontrados nas Figuras 43 a 47. 

 

 

Figura 43 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o índice C1-6POs. 

 

 

 

Figura 44 - Carga bacteriana total no biofilme dentário de acordo com o índice C1-6POs. 
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Figura 45 - Carga de Streptococcus spp. no biofilme dentário de acordo com o índice 
C1-6POs. 

 

 

 

Figura 46 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva de acordo com o índice C1-6POs. 
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Figura 47 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário de acordo com o índice C1-6POs. 

 

Os indivíduos que tinham um índice C3-6POs superior a cinco apresentaram uma 

maior carga bacteriana total na saliva (p=0,047) e uma maior carga de 

Lactobacillus spp. na saliva (p=0,001) e no biofilme dentário (p=0,046). Os 

gráficos que ilustram estes resultados podem ser encontrados nas Figuras 48 a 

50. 

 

 

Figura 48 - Carga bacteriana total na saliva de acordo com o índice C3-6POs. 
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Figura 49 - Carga de Lactobacillus spp. na saliva de acordo com o índice C3-6POs. 

 

 

 

Figura 50 - Carga de Lactobacillus spp. no biofilme dentário de acordo com o índice C3-6POs. 
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Avaliação após instituição da terapêutica com um colutório 

Não foram encontradas diferenças com significado estatístico relativamente à 

composição bacteriana das amostras de saliva recolhidas antes e 30 dias após a 

instituição da terapêutica com BiotèneÒ ou com ParodontaxÒ Extra (p>0,05). 

Também não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas no 

grupo de controlo negativo (p>0,05). Os resultados referentes à análise 

bacteriana das amostras de saliva recolhidas antes e após a instituição da 

terapêutica com BiotèneÒ podem ser encontrados na Tabela 30 e os referentes ao 

ParodontaxÒ Extra na Tabela 31. Os resultados do grupo de controlo negativo 

encontram-se na Tabela 32. 

 

Tabela 30 - Avaliação bacteriana (bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da 
saliva dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 antes e após a terapêutica com Biotène®. 

 Inicial 30 dias após 
terapêutica p 

Bactérias totais 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

9,98x105 ± 2,07x106 2,02x106 ± 4,54x106 0,332 

Streptococcus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

6,61x103 ± 1,15x104 5,12x104 ± 1,25x105 0,313 

Lactobacillus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

9,90x103 ± 1,42x104 2,05x104 ± 5,76x104 0,526 
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Tabela 31 - Avaliação bacteriana (bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da 
saliva dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 antes e após a terapêutica com 
Parodontax® Extra.  

 Inicial 30 dias após 
terapêutica p 

Bactérias totais 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

5,97x105 ± 6,32x105 1,16x106 ± 2,44x106 0,794 

Streptococcus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

5,03x104 ± 1,06x105 1,80x104 ± 3,10x104 0,218 

Lactobacillus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

7,41x103 ± 1,49x104 1,49x104 ± 2,97x104 0,601 

 

 

 

Tabela 32 - Avaliação bacteriana (bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da 
saliva dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 do grupo de controlo negativo.  

 Inicial 30 dias depois p 

Bactérias totais 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,23x106 ± 2,31x106 3,20x106 ± 6,31x106 0,794 

Streptococcus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,25x105 ± 4,62x105 2,47x105 ± 4,49x105 0,218 

Lactobacillus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,03x104 ± 1,65x104 3,90x104 ± 8,92x104 0,601 
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Relativamente à composição bacteriana das amostras de biofilme dentário 

recolhidas antes e 30 dias após a instituição da terapêutica com BiotèneÒ ou com 

ParodontaxÒ Extra, não foram encontradas diferenças com significado estatístico 

(p>0,05). Também não foram identificadas diferenças estatisticamente 

significativas no grupo de controlo negativo (p>0,05). Os resultados referentes à 

análise bacteriana das amostras de saliva recolhidas antes e após a instituição da 

terapêutica com BiotèneÒ podem ser encontrados na Tabela 33 e os referentes ao 

ParodontaxÒ Extra na Tabela 34. Os resultados do grupo de controlo negativo 

encontram-se na Tabela 35. 

 

Tabela 33 - Avaliação bacteriana (bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) do 
biofilme dentário dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 antes e após a terapêutica com 
Biotène®.  

 Inicial 30 dias após 
terapêutica p 

Bactérias totais 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,16x106 ± 1,76x106 8,39x105 ± 1,21x106 0,794 

Streptococcus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,41x104 ± 2,19x104 2,24x104 ± 3,97x104 0,218 

Lactobacillus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ±s) 

3,33x103 ± 4,01x103 1,15 x 104±1,69 x 104 0,601 
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Tabela 34 - Avaliação bacteriana (bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) do 
biofilme dentário dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 antes e após a terapêutica com 
Parodontax® Extra.  

 Inicial 30 dias após 
terapêutica p 

Bactérias totais 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,17x106 ± 1,64x106 4,23x106 ± 6,09x106 0,332 

Streptococcus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,18x104 ± 2,70x104 2,44x104 ± 7,28x104 0,313 

Lactobacillus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

1,25x104 ± 2,00x104 3,65x104 ± 9,02x104 0,526 

 

 

Tabela 35 - Avaliação bacteriana (bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) do 
biofilme dentário dos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 do grupo de controlo negativo.  

 Inicial 30 dias depois p 

Bactérias totais 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

7,12x105 ± 1,16x106 2,53x106 ± 4,79x106 0,794 

Streptococcus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

4,17x103 ± 8,46x103 2,39x104 ± 3,77x104 0,218 

Lactobacillus spp. 

(Cópias de gene por μg de 
DNA Total, x ± s) 

8,03x103 ± 9,78x103 1,25x104 ± 1,44x104 0,601 
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Revisões sistemáticas 

 

 

Cárie dentária em doentes com diabetes mellitus[349] 

Os resultados sobre a prevalência de cáries dentárias, bem como sobre o peso 

dos diferentes fatores de risco associados aos doentes com diabetes mellitus, são 

controversos. Tal como os resultados da presente tese, seis dos estudos 

analisados reportaram uma maior prevalência de cárie associada a doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1[278-280, 284, 374, 381]. No entanto, dois encontraram uma 

prevalência inferior[282, 283] e 11 não encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos[266, 273, 281, 370, 375, 377-379, 382-384]. 

Relativamente à diabetes mellitus do tipo 2, a controvérsia mantém-se, com 

estudos a reportar maior prevalência de cáries nesta população[373, 385], menor 

prevalência[388] ou a não encontrarem diferenças estatisticamente significativas 

entre grupos[370, 387, 389]. Está descrita uma maior suscetibilidade para cáries 

radiculares em doentes com diabetes mellitus do tipo 2, o que pode estar 

associado à maior suscetibilidade para a doença periodontal. No entanto, são 

poucos os estudos que avaliaram esta condição.[381, 386, 389, 401] 

Os estudos que avaliaram, conjuntamente, doentes com diabetes mellitus do tipo 

1 e doentes com diabetes mellitus do tipo 2 foram excluídos da revisão 

sistemática. Apesar de um grande número de fatores de risco para a cárie ser 

comum a estes dois tipos de doentes, a elevada prevalência e a maior severidade 

de doença periodontal associada aos doentes com diabetes mellitus do tipo 2, as 

diferenças nos seus hábitos alimentares, bem como as diferentes complicações 

médicas associadas, tornariam complicada a interpretação dos resultados.[265-267] 

A maioria dos estudos que visa a avaliação da cárie dentária em grupos de 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1 inclui apenas crianças e adolescentes, 

mas os resultados contraditórios parecem existir independentemente da faixa 

etária estudada. São encontrados na literatura estudos que reportam uma maior 
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prevalência de cárie dentária em crianças com diabetes mellitus do tipo 1[278, 279, 

374, 376, 380, 381, 402] mas, também, estudos que não encontram diferenças 

significativas entre estas e o grupo controlo[266, 273, 377-379, 382, 383] ou, inclusive, 

estudos que associam a crianças e adolescentes com DM1 uma menor 

prevalência de cárie[282, 283]. 

Embora os doentes diabéticos façam um maior número de refeições diárias, os 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1 têm, habitualmente, bons hábitos 

dietéticos, nos quais se inclui a reduzida ingestão de produtos cariogénicos. Este 

facto é, muitas vezes, apontado como causa da baixa prevalência de cárie neste 

grupo de doentes, encontrada por alguns autores.[265, 266] 

Bassir et al[266] não encontraram diferenças significativas entre o índice de cárie 

de 31 crianças e adolescentes com diabetes mellitus do tipo 1 e 31 controlos do 

mesmo sexo e idade. No entanto, ao avaliar os seus hábitos dietéticos, aferiram 

que, apesar de os doentes com DM1 realizarem um maior número de refeições 

diárias, estes incluíam na sua dieta um menor número de alimentos cariogénicos, 

o que lhes conferia um score dietético significativamente inferior quando 

comparado com o do grupo controlo (7,65 ± 3,27 e 11,94 ± 2,03, 

respetivamente).[266] Reportando resultados semelhantes, Amaral et al[265], num 

estudo que envolveu doentes com diabetes mellitus do tipo 1, com idades 

compreendidas entre os 17 e os 28 anos, encontraram um índice de cárie no 

grupo de diabéticos inferior ao do grupo controlo, tendo igualmente sido detetados 

melhores hábitos dietéticos no primeiro grupo, com menor ingestão de alimentos 

cariogénicos.[265] 

Twetman et al[403] observaram 28 crianças diabéticas recém diagnosticadas, 

durante um período de 2 anos, tendo encontrado valores percentuais de HbA1c 

superiores nas crianças que desenvolveram lesões de cárie durante o período do 

estudo. A incidência de lesões de cárie foi significativamente superior no primeiro 

ano, sendo sugerido pelos autores que estes resultados possam refletir o efeito 

benéfico das alterações dietéticas a que os doentes foram sujeitos.[403] 

Singh-Hüsgen et al[281] desenvolveram um estudo que incluiu 100 crianças 

diabéticas e 100 não-diabéticas, do mesmo sexo e idade, e não encontraram 
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diferenças significativas entre grupos quanto à prevalência de cárie. No entanto, 

os autores associaram os resultados ao controlo metabólico dos doentes, uma 

vez que 88% da amostra foi considerada bem controlada. 

Contudo, em estudos transversais, El-Tekeya et al[378] não encontraram 

diferenças significativas entre o índice de cárie dentária de crianças consideradas 

metabolicamente bem, moderadamente e mal controladas, tal como Busato et 

al[284], em adolescentes. Os resultados do presente estudo também não sugerem 

uma correlação entre a cárie dentária e o controlo metabólico. A avaliação do 

efeito do controlo metabólico no desenvolvimento de lesões de cárie dentária 

poderá, no entanto, ser mais bem avaliada em estudos longitudinais.  

Ainda relativamente ao controlo metabólico, Twetman et al[404], num estudo que 

incluiu 64 crianças e adolescentes diabéticos, encontraram uma correlação 

positiva entre o risco de cárie dentária, aquando do diagnóstico da diabetes 

mellitus, e o controlo metabólico, 3 anos após o diagnóstico. No entanto, esta 

correlação poderá refletir, maioritariamente, a importância dos fatores 

comportamentais, no sentido de que uma maior preocupação com a saúde oral se 

possa incluir num conjunto de cuidados de saúde geral e, consequentemente, 

estar associada a uma maior adesão ao tratamento da diabetes mellitus.  

Apesar de Busato et al[284] apontarem, como explicação para a correlação entre a 

cárie dentária e o controlo metabólico, o reduzido fluxo salivar dos doentes com 

diabetes mellitus, Siudikiene et al[283] não encontraram uma associação entre as 

alterações quantitativas da saliva e o controlo metabólico dos doentes, tal como o 

presente estudo. 

Deve ser notado, no entanto, que existem diferenças metodológicas que poderão 

comprometer a análise dos resultados. A maioria dos estudos difere quanto à 

população estudada, ao tamanho da amostra (a criação de grupos com poucos 

elementos após estratificação por controlo metabólico resulta numa análise 

limitada) e aos diferentes valores dos pontos de corte do valor percentual da 

HbA1c. Por outro lado, nem sempre o controlo metabólico, a análise da medicação 

tomada e a presença de outras patologias orais são fatores considerados. Ao 

mesmo tempo, são vários os estudos que incluem, no seu grupo controlo, apenas 
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indivíduos consultados em clínicas médico-dentárias (ao contrário do que 

acontece com o grupo de doentes diabéticos), o que pode não representar 

adequadamente a população geral. 

 

 

 

Utilização de um colutório de clorohexidina como agente 
anticariogénico[351] 

Foram incluídos, nesta revisão sistemática, oito estudos que cumpriram os 

critérios de inclusão e avaliaram a eficácia da utilização de colutórios de 

clorohexidina em doentes com risco moderado ou elevado de desenvolvimento de 

lesões de cárie dentária. 

Apesar de todos os estudos incluídos na análise reportarem resultados 

semelhantes, com diminuição da concentração salivar de S. mutans, apenas 

dois[394, 395] apresentaram um risco de enviesamento baixo, o que exige que a 

análise dos resultados seja feita de forma cuidadosa. É notória a necessidade de 

realização de novos estudos científicos que visem a avaliação desta temática e 

que permitam a adoção de critérios de inclusão rígidos, a geração de sequências 

aleatórias e a utilização de uma metodologia cega de participantes, examinadores 

e avaliadores. 

Embora a análise dos resultados sugira que a utilização de colutórios de 

clorohexidina resulta na diminuição das concentrações salivares de S. mutans, 

em termos microbiológicos seria também relevante avaliar as concentrações 

salivares de Lactobacillus spp., uma vez que estes apresentam um papel 

importante na etiologia da cárie dentária. Apenas um estudo avaliou este 

parâmetro[395] mas apesar das diferenças nas concentrações de Lactobacillus 

spp. perderem significância estatística antes do término da terapêutica instituída, 

esta consistiu na utilização de um colutório de clorohexidina a 0,12%. Não foram 

encontrados estudos que cumprissem os critérios de inclusão da presente revisão 

sistemática, avaliassem as concentrações salivares de Lactobacillus spp. e 
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utilizassem um colutório de clorohexidina a 0,2%, o que poderia levar a resultados 

diferentes. 

Jothika et al[393] reportaram, 30 dias após a utilização de um colutório de 

clorohexidina a 0,2%, concentrações salivares de S. mutans de doentes com 

moderado risco para o desenvolvimento de lesões de cárie dentária 

significativamente inferiores às encontradas antes da terapêutica. Da mesma 

forma, Gupta e Gupta[394] encontraram, 30 dias após a utilização de um colutório 

de clorohexidina a 0,2%, durante 30 dias, uma redução de 63% nas 

concentrações salivares de S. mutans. Reportando resultados idênticos, 

Srinagesh et al[397] encontraram uma redução de 65%, 30 dias após a utilização 

de um colutório de clorohexidina, também a 0,2%, durante 15 dias. A inibição da 

proliferação/metabolismo do S. mutans, algum tempo após o término da 

terapêutica com clorohexidina, pode relacionar-se com a substantividade da 

mesma, bem como com a sua capacidade bactericida e bacteriostática.  

Dado o risco de enviesamento dos estudos analisados não foi possível concluir, 

com segurança, se a utilização de colutórios de clorohexidina, por doentes com 

risco moderado ou elevado de desenvolvimento de lesões de cárie, é efetiva na 

prevenção das mesmas. A ainda inexistência de um grupo controlo em vários 

estudos[405-410] e a enorme variabilidade metodológica entre os mesmos 

intensificam a dificuldade interpretativa inerente à temática. 

Apesar de os resultados serem sugestivos, há uma necessidade clara de 

desenvolvimento de novos estudos, com maior qualidade e com períodos de 

follow-up maiores, para que se possa avaliar se os resultados analisados se 

traduzem num menor desenvolvimento de lesões de cárie dentária e, 

consequentemente, se estes produtos podem ser incorporados em protocolos de 

prevenção.  
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Estudo in vitro 

 

 

A técnica utilizada de obtenção de culturas primárias de fibroblastos gengivais 

humanos resultou de uma otimização de protocolos anteriormente propostos por 

outros autores[353, 411-414], e foi realizada conforme já tinha sido feito no contexto de 

outros trabalhos de investigação realizados na Unidade de Biofísica do Instituto 

Biomédico de Investigação da Luz e da Imagem da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra[415]. 

A escolha da colagenase do tipo I, como agente de digestão enzimática dos 

fragmentos de gengiva humana, justifica-se pelo predomínio de colagénio do tipo I 

no tecido conjuntivo gengival.[416] 

O facto de apenas se terem utilizado células das 6ª, 7ª e 8ª passagens   

relaciona-se com a instabilidade das culturas celulares com poucas (<5) ou 

muitas passagens (>10), não estando descritas diferenças relativas ao 

metabolismo ou à proliferação celulares entre as passagens intermédias.[353, 417] 

Os estudos experimentais foram desenhados de forma a permitirem a obtenção 

de informação sobre o efeito dos colutórios Parodontax® Extra e Biotène® em 

fibroblastos gengivais humanos. Ambos os colutórios exibiram uma citotoxicidade 

dependente do tempo de exposição e da concentração testada, sendo que os 

efeitos citotóxicos foram identificados com concentrações inferiores às utilizadas 

na prática clínica. 

A clorohexidina tem vindo a ser amplamente utilizada em Medicina Dentária como 

antissético, nomeadamente sob a forma de colutório. Apesar de, clinicamente, a 

sua eficácia como antissético estar comprovada, o seu efeito nos tecidos, 

nomeadamente durante o processo de cicatrização, tem sido questionado e os 

resultados contraditórios. A utilização da clorohexidina foi reportada em 

associação com necrose tissular, reações inflamatórias e inibição da 

regeneração.[418-420] 
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Os resultados da avaliação da citotoxicidade do ParodontaxÒ Extra, identificada 

na componente in vitro da presente tese, estão de acordo com vários autores, que 

associam a clorohexidina a efeitos citotóxicos em células epiteliais gengivais[421], 

em células do ligamento periodontal[422], em queratinócitos[423, 424], em 

macrófagos[425], em osteoblastos e em osteoclastos[418, 426, 427]. Está também 

descrito que a clorohexidina provoca a lise de eritrócitos e de neutrófilos[428, 429], 

inibe a síntese proteica de fibroblastos[420, 430] e reduz a capacidade de adesão e 

de produção de componentes da matriz pelos mesmos[431-433]. Eren et al[434] 

reportaram, ainda, alterações no DNA de células epiteliais da cavidade oral e de 

linfócitos de um grupo de indivíduos que realizou dois bochechos por dia, com 

clorohexidina na concentração de 0,12%, durante um período de 18 dias. 

Apesar de existirem estudos que visam a avaliação da citotoxicidade da 

clorohexidina em fibroblastos gengivais[432, 433, 435, 436], a comparação dos 

resultados reportados torna-se difícil, dada a variabilidade da metodologia 

aplicada, nomeadamente quanto ao produto comercial utilizado (cuja composição 

é variável e, por vezes, contém álcool), às concentrações e às diluições 

estudadas, ao tempo de exposição e ao meio de cultura escolhido. Está ainda 

identificada uma diminuição da citotoxicidade da clorohexidina quando os meios 

de cultura utilizados contêm FBS.[437, 438] 

Flemingson et al[436] avaliaram a atividade metabólica de fibroblastos gengivais 

humanos após exposição a um colutório de clorohexidina, de diferentes 

concentrações, durante 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, através do ensaio do 

MTT. Foi reportada uma redução da atividade metabólica de 51,7% após 1 minuto 

de exposição à clorohexidina na concentração de 0,002%, uma redução de 62,1% 

após 5 minutos e uma redução de 72,6% após 15 minutos. Para concentrações 

iguais ou superiores a 0,02% a atividade metabólica foi reduzida, em todos os 

tempos testados, em mais de 90%, à semelhança do presente estudo, que 

identificou, após 5 minutos de incubação, uma redução da atividade metabólica 

de mais de 90%, para concentrações de clorohexidina iguais ou superiores a 

0,025%. 
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Utilizando o ensaio do XTT, Hidalgo e Dominguez[437] avaliaram a citotoxicidade 

da clorohexidina, em fibroblastos da derme, e reportaram a manutenção da 

viabilidade celular após 3 e 8 horas de exposição, com concentrações iguais ou 

inferiores a 0,0025%. Para concentrações iguais ou superiores a 0,005% a 

viabilidade celular foi reduzida em 100%. Quando os autores avaliaram a 

exposição à clorohexidina durante 24 horas foi possível identificar uma redução 

estatisticamente significativa da atividade metabólica dos fibroblastos, na 

concentração de 0,001%. A exposição das células, durante 24 horas, a uma 

solução de clorohexidina na concentração de 0,0025%, resultou numa diminuição 

da atividade metabólica em 100%. À semelhança dos resultados referidos, o 

presente estudo encontrou uma atividade metabólica inferior a 5% para todas as 

concentrações testadas, após uma incubação de 24 horas. 

Lucarotti et al[439] avaliaram a citotoxicidade da clorohexidina pela técnica de 

exclusão por azul de metileno e observaram morte celular em 95% dos 

fibroblastos da derme expostos a clorohexidina na concentração de 0,0001%, 

durante 24 horas.  

Verma e Dixit[440] avaliaram a viabilidade de fibroblastos gengivais humanos após 

1 minuto de exposição a um colutório de clorohexidina na concentração de 0,2%, 

através do ensaio da SRB. Os autores reportaram uma citotoxicidade dependente 

da concentração do colutório, tal como a identificada na presente tese. 

Os resultados dos ensaios do MTT e da SRB complementam-se, na medida em 

que através do MTT é possível identificar células metabolicamente ativas e que a 

SRB quantifica o conteúdo proteico, diretamente proporcional à viabilidade.[356, 441]  

Após uma incubação de 24 horas com Parodontax® Extra, os resultados do MTT 

e da SRB foram sobreponíveis, o que significa que a diminuição da atividade 

metabólica está na dependência de perda de viabilidade celular. No entanto, no 

caso da incubação das células durante 5 minutos com este colutório, a diminuição 

da atividade metabólica dos fibroblastos gengivais humanos (resultado obtido pelo 

ensaio do MTT) foi acompanhada por uma redução menos acentuada da 

viabilidade (resultado obtido pelo ensaio da SRB), o que pode indicar que a perda 

de atividade observada não está na dependência apenas da morte celular.  



CAPÍTULO V - DISCUSSÃO 

 

 166 

Wyganowska-Swiatkowska et al[435] avaliaram a citotoxicidade de diferentes 

concentrações de clorohexidina, em culturas de fibroblastos gengivais humanos, 

48 horas após uma incubação de 15 minutos com o produto. Os autores 

detetaram diminuição da proliferação e da divisão celular após exposição a 

concentrações de 0,01% e de 0,02%. Para as concentrações de 0,04% e de 0,2% 

a inibição da proliferação foi ainda acompanhada pelo aparecimento de células 

com alterações morfológicas, que se tornaram mais pequenas e arredondadas. 

Estas alterações foram confirmadas por outros autores[442, 443]. No mesmo estudo, 

a avaliação do ciclo celular das células expostas à clorohexidina revelou uma 

diminuição do número de células em fase G0/G1 e um aumento das células em 

fase S, de modo dependente da concentração.[435] No presente trabalho, também 

se verificou a diminuição do número de fibroblastos gengivais humanos em fase 

G0/G1, após exposição durante 5 minutos ao Parodontax® Extra. Observou-se, no 

entanto, um bloqueio na fase G2/M, o que significa que existiu um conjunto de 

fibroblastos que não foram capazes de concluir o ciclo celular, por não 

conseguirem entrar ou por não terem conseguido resolver o processo de mitose. 

Apesar de, no presente estudo, ter sido identificado um aumento estatisticamente 

significativo da produção intracelular de peróxidos, os valores experimentais 

obtidos indicam que se trata de uma alteração com efeito biológico limitado. No 

entanto, é necessário ter em conta que a avaliação deste parâmetro foi realizada 

24 horas após a exposição das células ao colutório e que o stresse oxidativo se 

pode caracterizar pela sua natureza transitória e rápida[444, 445]. O mesmo se 

aplica à alteração da atividade da defesa antioxidante, glutationa reduzida. 

Com o aumento da concentração de Parodontax® Extra foi possível averiguar que 

a morte celular ocorreu, predominantemente, por necrose, que se caracteriza por 

uma rápida e incontrolável degeneração, com consequente autólise e ativação do 

sistema imunitário.[361, 446] 

Tendo em conta os resultados obtidos após exposição de fibroblastos gengivais a 

um colutório de clorohexidina, bem como os reportados por outros autores em 

estudos com outras linhas celulares[418-420, 426, 427], e apesar de o significado clínico 

destes achados ainda não estar totalmente clarificado, a utilização de 
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clorohexidina como antissético em situações cirúrgicas e pós-cirúrgicas da 

cavidade oral pode, potencialmente, atrasar o processo de regeneração e de 

cicatrização, pelo que a sua utilização deverá ser limitada. 

Os resultados referentes ao Biotèneâ foram idênticos aos do Parodontaxâ Extra, 

no sentido em que a citotoxicidade foi igualmente dependente do tempo de 

exposição e da concentração testada. No entanto, a citotoxicidade do Biotène 

revelou-se inferior à do Parodontaxâ Extra. 

À semelhança do descrito para o Parodontaxâ Extra, a diminuição da atividade 

metabólica dos fibroblastos gengivais humanos (identificada através do MTT) foi 

acompanhada por uma redução, ainda que mais pequena, do número de células 

vivas (identificada através da SRB). Após uma incubação de 24 horas, os 

resultados do MTT e da SRB foram idênticos. Após incubação com Biotène® foi 

possível identificar uma redução da atividade metabólica das células, bem como 

do seu conteúdo proteico, que se relacionou com uma diminuição da viabilidade 

e, consequentemente, com o aparecimento de morte celular. Para uma 

concentração de 50%, o colutório provocou a morte, predominantemente por 

necrose, de cerca de metade das células incubadas durante 5 minutos. 

Embora tenha sido identificado um aumento significativo na produção intracelular 

de peróxidos e de anião superóxido, assim como um aumento da atividade da 

glutationa reduzida, o efeito biológico destas alterações parece ter sido limitado, à 

semelhança do que foi discutido para as células expostas ao Parodontaxâ Extra. 

Ao avaliar o ciclo celular dos fibroblastos gengivais expostos ao Biotèneâ durante 

5 minutos, foi possível observar uma subida do número de células em fase G2/M 

e, portanto, incapazes de concluir o ciclo celular, por não entrarem ou não 

resolverem o processo de mitose. 

Embora a eficácia dos produtos da gama Biotèneâ na hidratação e na lubrificação 

da cavidade oral seja reportada por diferentes autores[447-449], não foi encontrado 

qualquer estudo publicado sobre os seus efeitos nos tecidos. 
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Apesar da citotoxicidade do Parodontaxâ Extra ser superior à do Biotèneâ, é 

importante que se desenvolvam estudos longitudinais, com períodos de follow-up 

que permitam a avaliação do significado clínico da citotoxicidade associada a 

ambos os colutórios. 
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Estudo clínico 

 

 

Apesar de uma parte substancial dos estudos que tem como objetivo a avaliação 

dos parâmetros analisados na presente tese não fazer corresponder, a cada um 

dos elementos do grupo teste, um elemento do grupo controlo do mesmo sexo e 

idade, esta preocupação revelou-se importante, uma vez que a cárie dentária é 

uma doença cumulativa e que a composição salivar pode apresentar variações de 

acordo com o sexo e a idade.[450, 451] 

Como desejado, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

relativamente à escolaridade dos doentes diabéticos e dos indivíduos do grupo 

controlo. Um nível de escolaridade mais elevado entre os elementos de um dos 

grupos poderia corresponder a um maior conhecimento e acesso a informação 

sobre a saúde oral e os cuidados preventivos associados, o que justificou o seu 

estudo.  

O facto de um maior número de doentes com diabetes mellitus do tipo 1 

apresentar, concomitantemente, hipotiroidismo relaciona-se com o maior risco 

que esta população apresenta de desenvolver patologias autoimunes adicionais. 

Vinte por cento do grupo de doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentou 

hipotiroidismo, o que se encontra de acordo com os resultados reportados na 

literatura: estima-se que entre 15 a 30% dos adultos com DM1 apresentem esta 

patologia, contra apenas 2 a 10% da população geral.[199, 452]  

As complicações a longo prazo da diabetes mellitus do tipo 1 incluem diversas 

alterações micro e macrovasculares, entre as quais a retinopatia, as cataratas e a 

nefropatia.[234, 236, 237] Embora no presente estudo não tenham sido encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos quanto à prevalência das 

patologias referidas, estas foram encontradas apenas nos doentes do grupo teste. 

As complicações da diabetes mellitus do tipo 1 associam-se a diferentes fatores 

de risco, como a elevada variabilidade glicémica, a idade e o tempo decorrido 



CAPÍTULO V - DISCUSSÃO 

 170 

desde o diagnóstico da doença.[218] A baixa prevalência de complicações 

encontrada no presente estudo poderá estar relacionada com a média de idades 

dos doentes (34,63±12,91), bem como com o facto de estes estarem a realizar 

terapêutica com CSII. 

Tendo em conta que os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 incluídos no 

estudo são seguidos pelo Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do 

CHUC, a maioria realiza exames laboratoriais de 6 em 6 meses. Dada a 

inexistência de patologias sistémicas conhecidas na maior parte dos indivíduos do 

grupo controlo, estes apresentaram uma menor frequência de consultas médicas 

e, consequentemente, uma menor frequência de realização de exames 

laboratoriais. 

A toma de metformina, relatada por 7% dos doentes com diabetes mellitus do tipo 

1, constitui uma temática controversa. A metformina é um antidiabético oral, 

usado frequentemente por doentes com diabetes mellitus do tipo 2, que reduz a 

glicogenólise e a gliconeogénese e aumenta a glicogénese e a captação de 

glicose pelos tecidos periféricos, o que aumenta a sensibilidade à insulina. Alguns 

autores encontram benefícios na sua associação em doentes com diabetes 

mellitus do tipo 1 com obesidade e/ou dificuldades no controlo metabólico. No 

entanto, outros autores relatam apenas um efeito benéfico transitório na redução 

das doses diárias de insulina e na redução de peso dos doentes.[453-456] 

Um valor percentual de HbA1c superior a 7 está associado a um risco 

progressivamente maior de desenvolvimento de complicações micro e 

macrovasculares.[211-213] Assim, a maioria das guidelines de tratamento da 

diabetes mellitus estabelece o valor de 7% como limite superior de um bom 

controlo metabólico, para a generalidade dos doentes.[457-459] Os doentes incluídos 

no grupo teste apresentaram um valor percentual médio de HbA1c superior a este 

limite (7,74±0,84), com 78% destes doentes a apresentarem um controlo 

metabólico aquém dos objetivos do tratamento a que estão sujeitos. 

A avaliação dos diferentes parâmetros estudados poderia ter sido comprometida 

pela inclusão de grupos (teste e controlo) com hábitos de higiene oral distintos. 

Hábitos de higiene oral insatisfatórios constituem um fator de risco importante 
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para o desenvolvimento de lesões de cárie, bem como para a alteração da 

composição da saliva e do biofilme dentário.[460-462] O facto de não terem sido 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre grupos relativamente 

a estes parâmetros pode evitar, assim, o viés previamente descrito. 

 

 

 

Cárie dentária 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram um maior número de 

dentes e de superfícies cariadas, bem como um índice C1-6PO mais elevado, do 

que os indivíduos do grupo controlo. Estas diferenças entre grupos revelaram-se 

estatisticamente significativas, o que está de acordo com alguns estudos 

encontrados na literatura[278, 279, 284, 381]. Apesar de o número total de superfícies 

dentárias cariadas (C1-6) ser significativamente mais elevado nos doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1, quando as superfícies com lesões de cárie com 

diferentes gravidades são avaliadas separadamente, apenas as lesões incipientes 

(C1-2) mantêm uma diferença com significado estatístico entre grupos. Não foram 

encontrados outros estudos que avaliassem os diferentes estádios das lesões de 

cárie dentária na população diabética, mas estes resultados estão de acordo com 

os outros parâmetros avaliados, que sugerem uma maior predisposição para o 

desenvolvimento de lesões de cárie dentária pelos doentes com diabetes mellitus 

do tipo 1. 

 

 

 

Alterações salivares 

A saliva apresenta-se, atualmente, como uma ferramenta de grande utilidade no 

diagnóstico e no prognóstico de diversas condições patológicas sistémicas e 

locais, dado o elevado número de constituintes que podem ser utilizados como 
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biomarcadores das mesmas. A sua colheita é simples, não invasiva e           

custo-efetiva.[103] 

Alterações metabólicas, nutricionais ou neurológicas, bem como a hidratação e a 

toma de medicação, influenciam os diversos parâmetros salivares. As 

complicações microvasculares associadas à diabetes mellitus, com a 

consequente neuropatia autonómica, apresentam-se como um dos principais 

fatores de alteração da secreção e da composição salivares que ocorre nesta 

população.[463-465] 

 

Fluxo salivar 

São diversos os estudos que visam a avaliação do fluxo salivar de doentes com 

diabetes mellitus. A maioria dos autores associa a estes doentes uma diminuição 

do fluxo salivar, quando comparados com indivíduos não diabéticos[268, 269, 377, 466-

469], à semelhança do que aconteceu no presente estudo, cujos resultados 

revelaram uma diferença estatisticamente significativa entre grupos. 

Busato et al[469] reportaram um impacto negativo da diminuição do fluxo salivar na 

qualidade de vida de um grupo de adolescentes com diabetes mellitus do tipo 1. 

Ao contrário dos resultados da presente tese, alguns estudos[269, 284, 470, 471] 

sugerem um agravamento da situação com a idade e, consequentemente, com a 

duração da doença. Alguns autores encontraram, ainda, uma correlação entre o 

baixo fluxo salivar e o mau controlo metabólico[269, 284, 470, 471], mas outros[466, 468, 

472] não encontraram estas correlações nos seus estudos. 

Verma et al[465] encontraram concentrações de glutamato oxaloacetato 

transaminase (GOT) e de glutamato piruvato transaminase (GPT) na saliva de 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1 superiores às encontradas em indivíduos 

não diabéticos. Uma vez que a localização habitual destas enzimas é intracelular, 

a sua deteção na saliva implica lesão das glândulas salivares, que se pensa 

ocorrer por processos imunomediados similares aos que ocorrem no 

pâncreas.[465] Cinquini et al[473] realizaram um estudo semelhante em crianças 

com diabetes mellitus do tipo 1, tendo encontrado uma relação inversa entre a 
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atividade das enzimas e o tempo decorrido desde o diagnóstico da doença. Estes 

resultados estão de acordo com a avaliação histopatológica de glândulas 

salivares labiais de crianças com DM1, realizada por Markopoulos et al[474], nas 

quais foi encontrada uma evidente infiltração de células mononucleares, com 

predomínio de linfócitos T. 

Num estudo realizado com ratos Wistar, Sabino-Silva et al[475] encontraram uma 

maior expressão do gene SLC5A1 nas glândulas salivares de ratos com diabetes 

induzida por aloxana, do que nos ratos não diabéticos. A expressão do gene 

SLC5A1 resulta no aumento da concentração da proteína SGLT1 (do inglês, 

sodium-dependent glucose transporter 1) nas células ductais, o que aumenta a 

reabsorção de água da saliva e, consequentemente, pode explicar a diminuição 

do fluxo salivar muitas vezes encontrada em doentes com diabetes mellitus. 

No entanto, a possibilidade de outros mecanismos terem um papel importante no 

desenvolvimento das alterações das glândulas salivares não pode ser excluída. 

Entre os vários fatores que se pensam estar também relacionados com a 

diminuição do fluxo salivar em doentes com diabetes mellitus destacam-se a 

desidratação, relacionada com a hiperglicemia e consequente glicosúria, a 

infiltração de ácidos gordos nas células acinares das glândulas salivares, as 

alterações microvasculares, com a consequente neuropatia autonómica, as 

alterações metabólicas e a medicação.[463-465, 468, 473] 

À diminuição do fluxo salivar está associada uma redução das taxas de 

eliminação de substratos e de dissolução dos açúcares, bem como uma menor 

eficácia dos mecanismos de regulação do pH e de ação antimicrobiana, o que 

favorece a proliferação bacteriana.[22, 94] 

 

Microrganismos cariogénicos na saliva 

A maioria dos estudos que visa a avaliação da composição microbiológica da 

saliva de doentes com diabetes mellitus do tipo 1 inclui, nos seus grupos teste, 

crianças e adolescentes[278, 281, 378, 382, 383, 392, 476, 477], havendo controvérsia nos 

resultados reportados.  
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Singh-Hüsgen et al[281] estudaram a composição microbiológica da saliva de 

crianças e de adolescentes (dos 3 aos 18 anos) com e sem diabetes mellitus do 

tipo 1, tendo encontrado concentrações mais elevadas de S. mutans e de 

Lactobacillus casei na saliva dos doentes com DM1, similarmente aos resultados 

do presente estudo. Com resultados semelhantes, Swanljung et al[383] reportaram 

uma proporção de crianças com diabetes mellitus do tipo 1 com uma elevada 

concentração de S. mutans na saliva (>105 UFC/ml) maior do que a encontrada 

num grupo de crianças sem diabetes mellitus (controlo). 

No entanto, El-Tekeya et al[378] avaliaram a saliva não estimulada de um grupo de 

crianças com e sem diabetes mellitus do tipo 1 e, relativamente às concentrações 

salivares de S. mutans e de Lactobacillus spp., não foram encontradas diferenças 

com significado estatístico entre grupos, tal como reportado por outros 

autores.[278, 382, 476, 477] 

El-Tekeya et al[378] estudaram, ainda, a composição microbiológica da saliva de 

crianças com diferentes graus de controlo metabólico. Estes autores não 

encontraram diferenças entre grupos relativamente às concentrações salivares de 

S. mutans e de Lactobacillus spp., tal como Edblad et al[477] num estudo com 

jovens adultos (18-24 anos), Karjalainen et al[392] num grupo de crianças e de 

adolescentes com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, e o presente 

estudo, com adultos. Alguns autores apresentaram, contudo, resultados opostos, 

reportando uma correlação direta entre as concentrações salivares de S. mutans 

e de Lactobacillus spp. e o valor percentual da HbA1c.[283, 390] 

Os diferentes critérios de inclusão, o reduzido tamanho de algumas amostras, 

bem como a consequente criação de grupos com poucos elementos após 

estratificação por controlo metabólico pode, no entanto, justificar a falta de 

resultados estatisticamente significativos de alguns estudos. 

O facto de se ter encontrado uma associação positiva entre a carga bacteriana 

(Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da saliva e do biofilme dentário e a cárie 

dentária era expectável. Apesar de o S. mutans ser a espécie bacteriana mais 

vezes associada à cárie dentária, várias outras têm capacidade de metabolizar 
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açucares em ácidos, contribuindo para a desmineralização dentária, como o 

S. mitis, o S. oralis, o S. sobrinus e o S. salivarius.[70-72, 77, 78] 

 

 

 

Alterações no biofilme dentário 

Apesar de o OHI-S apresentar uma média significativamente superior no grupo de 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1, a análise realizada após a estratificação 

dos grupos, por hábitos de escovagem dentária, permitiu verificar que, com 

hábitos de higiene oral semelhantes, a diferença entre grupos perde significado 

estatístico. 

A importância do estudo dos hábitos de higiene oral é clara, uma vez que se 

apresentam como fator causal imprescindível à acumulação de biofilme dentário. 

Embora uma parte significativa dos estudos atribua níveis de placa bacteriana 

mais elevados a doentes com diabetes mellitus do tipo 1[279, 281, 380, 478-480], a 

avaliação dos hábitos de higiene oral não é realizada na maioria. 

Não foram encontrados estudos na literatura que visassem a avaliação 

microbiológica do biofilme dentário de doentes com diabetes mellitus do tipo 1. Na 

presente tese, os resultados da análise microbiológica revelaram que os doentes 

com DM1 têm uma maior carga bacteriana no biofilme dentário. Foi, 

inclusivamente, identificada uma correlação entre o número de dentes/superfícies 

cariadas, perdidas e restauradas e a carga bacteriana no biofilme dentário, o que 

demonstra a importância do biofilme dentário como fator de risco para a cárie 

dentária. 
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Fatores de risco para a cárie dentária do doente com diabetes 
mellitus 

Apesar de não haver concordância entre os diferentes estudos quanto à 

suscetibilidade dos doentes com diabetes mellitus para desenvolverem lesões de 

cárie dentária, deve ser notado, como já foi referido, que existem diferenças 

metodológicas que poderão comprometer a análise dos resultados obtidos.  

Analisando os diferentes fatores de risco da cárie dentária verifica-se que ao 

doente diabético está, frequentemente, associado um maior número de refeições 

diárias, o que se reflete num aporte de nutrientes necessários à proliferação dos 

agentes microbiológicos da cavidade oral mais frequente durante o dia e, 

consequentemente, na manutenção de um pH salivar mais baixo. Os doentes 

diabéticos mais bem controlados do ponto de vista nutricional, motivados e 

colaborantes, apresentam, no entanto, melhores hábitos dietéticos, nos quais se 

inclui a reduzida ingestão de produtos cariogénicos.[265, 266, 481, 482] Assim, e tendo 

em conta a heterogeneidade da população diabética, a avaliação dietética do 

doente pode permitir a identificação de um fator de risco ou de um fator protetor 

para a cárie dentária, consoante a frequência de ingestão de hidratos de carbono 

seja elevada ou reduzida, respetivamente. 

A desmineralização dentária pode, também, ser favorecida pela diminuição do 

fluxo salivar, frequentemente associada à população diabética, que promove a 

proliferação bacteriana através da redução das taxas de eliminação de substratos 

e de dissolução dos açúcares, bem como da menor eficácia dos mecanismos de 

regulação do pH e de ação antimicrobiana.[22, 94] 

Ainda relativamente aos parâmetros salivares, uma elevada carga bacteriana da 

saliva pode constituir, também, um fator de risco, uma vez que as bactérias 

cariogénicas se apresentam como necessárias para o desenvolvimento de lesões 

de cárie dentária.[1, 2] 

A resolução da hipoglicemia, com recurso à ingestão de açúcar, impõe a 

necessidade de educação do doente quanto à higienização da cavidade oral após 

a resolução do episódio, especialmente quando este ocorre durante a noite. A 
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diminuição do fluxo salivar durante o sono atrasa a eliminação do açúcar da 

cavidade oral, diminui a taxa da sua dissolução e, consequentemente, favorece a 

sua metabolização pelas bactérias cariogénicas.[22, 94] Dos 60 doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1 incluídos no presente estudo, 30 relataram experienciar 

episódios de hipoglicemia durante a noite, sendo que apenas um dos doentes 

afirmou proceder à escovagem dentária após a resolução do problema, o que 

confere, aos que não o fazem, um fator de risco para a cárie dentária. 

A correlação entre o controlo metabólico dos doentes e a suscetibilidade para a 

cárie encontrada por alguns autores requer, também, e como já referido, uma 

interpretação cuidadosa dos resultados. Na literatura, os resultados encontrados 

relativamente a esta associação são controversos e a etiologia multifatorial das 

patologias estudadas e das suas complicações dificultam a interpretação dos 

dados obtidos. Por outro lado, os fatores comportamentais podem desempenhar 

um papel crítico nesta associação devendo, por isso, ser também considerados. A 

saúde oral pode ser incluída num conjunto de cuidados de saúde geral, o que 

pode determinar que um doente que confira pouca importância à sua saúde oral 

seja, também, um doente que não adere adequadamente ao tratamento da 

diabetes mellitus. 

O facto de a cárie dentária ser uma patologia multifatorial implica a avaliação 

conjunta dos seus fatores etiológicos para que se possa, então, traçar o perfil de 

risco dos doentes. Assim, é necessária não só a avaliação dos fatores primários, 

como o consumo de hidratos de carbono e a presença de bactérias cariogénicas, 

mas, também, dos fatores secundários, como os hábitos de higiene oral.[5, 48, 462] A 

avaliação monofatorial presente na maioria dos estudos consultados pode levar a 

conclusões precipitadas, uma vez que a existência de outros fatores, tanto de 

risco como protetores, não é avaliada. Por outro lado, um resultado que 

demonstre a existência de uma associação não implica, necessariamente, a 

existência de uma relação causal. Torna-se necessário o conhecimento dos 

fatores de risco para a cárie dentária que possam estar associados aos doentes 

com diabetes mellitus para que, após a sua análise, se possa integrar o doente 

num programa de controlo e de prevenção individualizado, tendo em conta o seu 

perfil de risco. 
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Utilização de um colutório enzimático como agente 
anticariogénico 

O colutório da Biotèneâ apresenta, na sua constituição, um sistema               

triplo-enzimático, constituído pela lisozima, pela lactoferrina e pela 

lactoperoxidase, e um conjunto de componentes que visam a hidratação da 

cavidade oral. Segundo as recomendações do fabricante, o colutório está 

indicado para doentes a realizar radioterapia da cabeça e do pescoço, a tomar 

medicação que apresente xerostomia como efeito secundário, com síndrome de 

Sjogrën, stresse, depressão ou diabetes mellitus. 

A eficácia dos produtos da gama Biotèneâ na hidratação e na lubrificação da 

cavidade oral tem sido reportada por diferentes estudos.[447-449] No entanto, a 

evidência científica relativa ao seu efeito antimicrobiano é limitada e os resultados 

são controversos.[483-486] 

Apesar de a atividade antimicrobiana dos componentes do sistema                

triplo-enzimático do Biotèneâ contra bactérias cariogénicas (S. mutans, S. 

sobrinus e Lactobacillus acidophilus) estar já descrita em alguns estudos in 

vitro[115-118], são poucos os estudos que visam uma avaliação in vivo.  

Num estudo que envolveu crianças com cáries precoces de infância, Jyoti et al[485] 

atribuíram uma pasta dentífrica Biotèneâ às mesmas, com o intuito de avaliar a 

sua ação contra Lactobacillus spp. e S. mutans. A avaliação microbiológica da 

saliva à 2a, à 4a, à 6a e à 8a semanas de utilização do produto revelou uma 

redução estatisticamente significativa das concentrações salivares das bactérias 

estudadas, quando comparadas com as concentrações salivares dos indivíduos 

do grupo controlo, que utilizaram uma pasta fluoretada sem componentes 

enzimáticos. 

Kocak et al[484] avaliaram a ação antimicrobiana do colutório Biotèneâ 1 minuto, 10 

minutos e 60 minutos após um único bochecho de 2 minutos. Os autores não 

encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os três tempos 

testados relativamente às concentrações salivares de S. mutans. No entanto, a 

não inclusão de um grupo controlo, o reduzido tamanha da amostra (n=9) e a não 
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avaliação da composição microbiológica da saliva antes da utilização do colutório 

pode comprometer as conclusões do estudo. 

Kirstilä et al[112] atribuíram uma pasta dentífrica e um colutório da gama Biotèneâ a 

um grupo de 20 doentes com xerostomia. Relativamente à composição 

microbiológica da saliva, os autores não encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre a análise inicial, durante e após o tratamento com os produtos 

atribuídos aos participantes. 

Tenuvou et al[114] reportaram a inibição da utilização da glicose e da produção de 

ácido pelas bactérias do biofilme dentário, num estudo in vitro que visou a 

avaliação do sistema antimicrobiano da lactoperoxidase. No entanto, Kirstilä et 

al[487] avaliaram a saliva e o biofilme dentário de um grupo de 20 indivíduos 

saudáveis, antes e após a utilização do colutório Biotèneâ, durante 2 semanas, e 

os resultados revelaram que a utilização do colutório não diminuiu a taxa de 

acumulação de biofilme dentário, nem a sua acidez ou a produção de ácido 

induzida pela sacarose. 

Os resultados do presente estudo estão, assim, de acordo com os autores[112, 484] 

que estudaram, até à data, as alterações da composição microbiológica 

promovida pelo colutório Biotèneâ in vivo, uma vez que também não foi possível 

identificar alterações na composição bacteriana da saliva e do biofilme dentário 

após a sua utilização, durante 30 dias. 

 

 

Utilização de um colutório de clorohexidina como agente 
anticariogénico 

A utilização de produtos de clorohexidina como agentes antimicrobianos em 

programas de controlo e de prevenção da cárie dentária tem vindo a ser 

questionada ao longo das últimas décadas, sendo uma temática controversa.[135, 

488, 489] 



CAPÍTULO V - DISCUSSÃO 

 180 

Um dos mais conhecidos programas de avaliação de risco e de prevenção de 

cárie, o protocolo CAMBRA (do inglês, Caries Management By Risk 

Assessment)[490], preconiza a utilização de um colutório de clorohexidina a 0,12%, 

duas vezes por dia, durante uma semana por mês, por doentes com elevado risco 

de desenvolvimento de lesões de cárie dentária. No entanto, o protoloco 

CAMBRA sugere, para os mesmos doentes, a utilização conjunta de outras 

terapêuticas (flúor, xilitol, fosfato de caseína e selantes), o que torna impossível a 

avaliação do efeito isolado da clorohexidina quando as guidelines propostas são 

seguidas. 

A mesma situação ocorre na maioria dos estudos que visam a avaliação do efeito 

anticariogénico da clorohexidina, uma vez que os produtos utilizados incluem, 

frequentemente, outros componentes antimicrobianos ou remineralizantes, como 

óleos essenciais ou flúor, para além de, muitas vezes, serem instituídas 

terapêuticas combinadas e/ou outras alterações nos hábitos de higiene oral dos 

doentes.[491-495]  

A ação antimicrobiana da clorohexidina contra alguns microrganismos da 

cavidade oral, incluindo Streptococcus spp. e Lactobacillus spp., está descrita em 

vários estudos in vitro.[133, 134, 496-499] Apesar de haver estudos clínicos que 

encontram resultados positivos[393-399], contrariamente aos resultados reportados 

pela presente tese, a variabilidade metodológica, o elevado risco de 

enviesamento e a frequente inexistência de grupos de controlo são um obstáculo 

à comparação de resultados. 
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Embora a evolução das técnicas e dos materiais utilizados na abordagem dos 

doentes com diabetes mellitus do tipo 1 tenha vindo a possibilitar uma melhoria na 

qualidade de vida destes doentes, nomeadamente através dos análogos de 

insulina, da infusão subcutânea contínua de insulina, da monitorização contínua 

de glicose e de um melhor conhecimento sobre as complicações que lhes é 

inerente, a abordagem destes doentes constitui, ainda, um desafio. O estudo da 

patofisiologia da doença e das suas complicações, bem como o de novas e 

diferentes opções terapêuticas, continua a ser de fulcral importância, não só a fim 

de permitir uma melhor qualidade de vida a estes doentes mas, também, na 

esperança de que, eventualmente, se consiga traçar um caminho para a 

prevenção e a cura da diabetes mellitus. 

O efeito do controlo metabólico dos doentes com diabetes mellitus no 

desenvolvimento de diversas complicações micro e macrovasculares está bem 

descrito na literatura sendo, frequentemente, desenvolvidos esforços que visam a 

monitorização dos doentes, a fim de promover a prevenção e o controlo dessas 

complicações. Embora a saúde oral comece, aos poucos, a ser integrada neste 

conjunto de cuidados de saúde a ter pelos doentes com diabetes mellitus, há 

ainda uma grande falta de informação entre os doentes e os profissionais de 

saúde. Por outro lado, o estudo das alterações da cavidade oral em indivíduos 

com diabetes mellitus é, maioritariamente, realizado em adultos com diabetes 

mellitus do tipo 2 ou em crianças com diabetes mellitus do tipo 1, com diferenças 

quanto à metodologia adotada, ao tamanho das amostras, aos critérios de 

inclusão e aos valores dos pontos de corte do valor percentual da HbA1c. O facto 

de a maioria dos estudos ser do tipo transversal e de, muitas vezes, não ser 

considerado o estilo de vida dos doentes, as complicações existentes e/ou a 

medicação tomada pode, também, dificultar a análise de resultados. 

O presente estudo encontrou algumas alterações na cavidade oral de doentes 

com diabetes mellitus do tipo 1, a realizar terapêutica com CSII, 

independentemente do seu controlo metabólico. As conclusões foram 

subdivididas de acordo com as hipóteses nulas formuladas no Capítulo II. 
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1. H0 – O colutório de clorohexidina a 0,2% e o colutório enzimático não 

apresentam uma citotoxicidade significativa em fibroblastos gengivais 

humanos. 

O colutório de clorohexidina e o colutório enzimático apresentaram 

uma citotoxicidade significativa em fibroblastos gengivais humanos. 

O colutório de clorohexidina apresentou uma citotoxicidade superior, 

sendo que os seus efeitos nos fibroblastos foram identificados com 

concentrações muito inferiores às utilizadas na prática clínica. 

Ambos os colutórios apresentaram uma citotoxicidade dependente 

do tempo de exposição e da concentração.  

Relativamente ao colutório de clorohexidina, os resultados obtidos 

estão de acordo com os de outros autores, que reportaram necrose 

tissular, reações inflamatórias e inibição da regeneração celular, 

pelo que, em situações cirúrgicas e/ou pós-cirúrgicas, o seu uso 

deverá ser limitado. De forma a clarificar o significado clínico da 

citotoxicidade do colutório enzimático averiguada no estudo in vitro, 

será necessário o desenvolvimento de novos estudos clínicos. 

A hipótese nula foi, assim, recusada. 

 

2. Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1: 

a. H0 - Apresentam uma prevalência de cárie dentária semelhante à de 

indivíduos não diabéticos. 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram uma maior 

prevalência de dentes e de superfícies com lesões de cárie dentária, 

restauradas e perdidas por cárie, quando comparados com 

elementos de um grupo controlo, do mesmo sexo e idade e com os 

mesmos hábitos de higiene oral. A estes doentes foi associado um 

maior número de fatores de risco para o desenvolvimento de lesões 

de cárie dentária, nomeadamente um menor fluxo salivar não 

estimulado e uma maior carga bacteriana na saliva e no biofilme 

dentário. 
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O diagnóstico precoce associado à avaliação do perfil de risco do 

doente diabético torna-se, assim, imperativo, permitindo que a 

abordagem das lesões de cárie seja analisada através de uma 

perspetiva preventiva (com modificação dos fatores de risco, 

educação e motivação do doente), de controlo e de intervenção 

minimamente invasiva. 

A hipótese nula foi, assim, recusada. 

 

b. H0 - Têm um fluxo salivar não estimulado semelhante ao de indivíduos 

não diabéticos. 

Aos doentes com diabetes mellitus do tipo 1 foi associado um menor 

fluxo salivar. A diminuição do fluxo salivar está associada a uma 

maior acumulação de biofilme dentário, dada a redução de 

eliminação de substratos e de ação antimicrobiana, o que favorece a 

proliferação bacteriana. Por outro lado, a taxa de dissolução dos 

açúcares pode ser reduzida e a regulação do pH comprometida. A 

alteração deste parâmetro salivar pode constituir um fator de risco 

para o desenvolvimento de lesões de cárie dentária, o que confere 

aos doentes com diabetes mellitus uma maior suscetibilidade para 

esta patologia. 

A hipótese nula foi, assim, recusada. 

 

c. H0 - Apresentam uma carga bacteriana na saliva e no biofilme dentário 

semelhante à de indivíduos não diabéticos. 

Os doentes com diabetes mellitus do tipo 1 apresentaram uma maior 

carga bacteriana total, bem como uma maior carga de 

Streptococcus spp. e de Lactobacillus spp. na saliva e no biofilme 

dentário. 
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Os Streptococcus spp. e os Lactobacillus spp. são reconhecidos 

como os principais agentes microbiológicos da cárie dentária, tendo 

um papel fundamental na etiologia da mesma. 

A existência de uma carga bacteriana na saliva e no biofilme 

dentário superior à dos indivíduos do grupo controlo confere um 

maior risco de desenvolvimento de lesões de cárie dentária à 

população diabética. O presente estudo encontrou, ainda, uma 

associação entre a carga bacteriana e o número de lesões de cárie, 

que foi superior nos doentes com diabetes mellitus do tipo 1. 

A hipótese nula foi, assim, recusada. 

 

3. H0 - Após a utilização de um colutório de clorohexidina a 0,2%, por doentes 

com diabetes mellitus do tipo 1 tratados com bomba infusora de insulina, 

não há alterações na composição bacteriana da saliva e do biofilme 

dentário. 

Não foram identificadas diferenças na composição bacteriana 

(bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da saliva e 

do biofilme dentário após a utilização de um colutório de 

clorohexidina a 0,2%, durante 30 dias. Apesar de alguns autores 

associarem uma ação antimicrobiana contra Streptococcus spp. e 

Lactobacillus spp. à clorohexidina, não existem estudos com    

follow-ups longos o suficiente para permitirem a análise da 

incidência de lesões de cárie dentária em doentes sujeitos a esta 

terapêutica. Assim, a utilização de um colutório de clorohexidina 

como agente anticariogénico deve ser cuidadosamente ponderada, 

uma vez que a evidência científica existente sobre os seus 

benefícios é muito limitada.  

A hipótese nula foi, assim, aceite. 
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4. H0 - Após a utilização de um colutório enzimático, por doentes com 

diabetes mellitus do tipo 1 tratados com bomba infusora de insulina, não há 

alterações na composição bacteriana da saliva e do biofilme dentário. 

Não foram identificadas diferenças na composição bacteriana 

(bactérias totais, Streptococcus spp. e Lactobacillus spp.) da saliva e 

do biofilme dentário após a utilização de um colutório enzimático, 

durante 30 dias. Os resultados estão de acordo com os reportados 

por alguns autores, pelo que não deverá ser aconselhada a 

utilização de um colutório enzimático como agente anticariogénico. 

A hipótese nula foi, assim, aceite. 
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A elevada prevalência e incidência da diabetes mellitus do tipo 1 impõe a 

necessidade de adoção de medidas preventivas e não apenas reativas. 

O potencial da saliva como ferramenta de diagnóstico e de prognóstico de 

diversas patologias tem vindo a ser reconhecido por vários autores. 

Relativamente à diabetes mellitus, existe uma necessidade clara de validar 

biomarcadores e de desenvolver dispositivos de teste passíveis de serem 

incorporados na prática diária. A criação de uma plataforma de investigação de 

biomarcadores salivares pode vir não só a permitir o desenvolvimento de novas 

ferramentas de diagnóstico como, também, de novas formas de monitorização da 

progressão da doença e de avaliação da eficácia dos tratamentos realizados. 

Apesar de o efeito da diabetes mellitus na prevalência de lesões de cárie dentária 

tenha vindo a ser alvo de estudo, os efeitos do controlo metabólico e do estilo de 

vida dos doentes tornam difícil a sua avaliação. Para além disso, as diferenças 

metodológicas entre os estudos tornam os resultados de difícil comparação. 

Existe uma clara necessidade de desenvolvimento de estudos longitudinais, de 

forma a que a associação entre a cárie dentária (e os seus diferentes fatores de 

risco), diabetes mellitus e controlo metabólico seja clarificada. O reconhecimento 

de fatores de risco para esta população, relacionados com uma maior 

suscetibilidade para o desenvolvimento de determinadas patologias orais, 

nomeadamente a cárie dentária, poderá permitir o desenvolvimento de estudos de 

intervenção, a redefinição de protocolos clínicos e a criação de novas políticas de 

saúde pública relacionadas com a diabetes mellitus e a saúde oral. 

Dada a consistente evidência sobre a significativa redução da qualidade de vida 

associada às complicações da diabetes mellitus, o desenvolvimento de 

programas de educação e de informação para o indivíduo com diabetes mellitus 

poderá, ainda, permitir que os doentes desenvolvam e reconheçam estratégias de 

prevenção, de autocontrolo e de tratamento. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Considerando a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e suas 

atualizações 

 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

Este documento é chamado de Consentimento Informado e descreve a finalidade do 

estudo, os procedimentos e os possíveis benefícios e riscos a ele associados. 

Receberá uma cópia deste Consentimento Informado para rever e solicitar 

aconselhamento de familiares e amigos. O seu médico no estudo, ou outro membro da 

sua equipa, irá esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre o termo de consentimento e, 

também, alguma palavra ou informação que possa não entender. 

Deve tomar a decisão de participar, ou não, depois de entender o estudo e de não ter 

qualquer dúvida sobre o mesmo. Caso queira participar, ser-lhe-á solicitado que assine e 

date este formulário. Após a sua assinatura e a do médico, ser-lhe-á entregue uma cópia. 

Caso não queira participar, não haverá qualquer penalização nos cuidados que irá 

receber. 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

Está a ser convidado a participar num projeto de investigação científica. Para decidir se 

deseja, ou não, participar neste estudo, deverá compreender os objetivos e os benefícios 

que podem advir. 

 

Título do Projeto: Caracterização das alterações no biofilme e na saliva de diabéticos do 

tipo 1 com bomba de insulina: estudos in vivo e in vitro em fibroblastos. 

 

Como seu médico dentista, proponho-lhe participar num estudo em que se pretende 

avaliar a citotoxicidade de alguns materiais dentários. 
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Para tal, necessitaria de ficar com um fragmento do tecido excedente do ato que irei 

praticar hoje. Independentemente do aproveitamento, ou não, da amostra, o 

procedimento será realizado da mesma forma. 

 

 

CONFIDENCIALIDADE 

Os seus registos manter-se-ão confidenciais e anonimizados, de acordo com os 

regulamentos e leis aplicáveis. Se os resultados deste estudo forem publicados a sua 

identidade manter-se-á confidencial. 

Ao assinar este Consentimento Informado autoriza este acesso condicionado e restrito. 

Pode, em qualquer altura, exercer o seu direito de acesso à informação. Pode ter acesso 

à sua informação médica através do seu médico dentista deste estudo. Tem, ainda, o 

direito de se opor à transmissão de dados que sejam cobertos pela confidencialidade 

profissional. 

Os registos médicos que o identificarem e o formulário de Consentimento Informado que 

assinar serão verificados para fins do estudo, pelo promotor e/ou por representantes do 

promotor, e para fins regulamentares, pelo promotor e/ou pelos representantes do 

promotor e agências reguladoras noutros países. A Comissão de Ética responsável pelo 

estudo pode solicitar o acesso aos seus registos médicos para assegurar-se de que o 

estudo está a ser realizado de acordo com o protocolo. Não pode ser garantida 

confidencialidade absoluta devido à necessidade de passar a informação a essas partes. 

Ao assinar este termo de Consentimento Informado permite que as suas informações 

médicas sejam verificadas, processadas e relatadas, conforme for necessário, para 

finalidades científicas legítimas. 

 

Confidencialidade e tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais dos participantes, incluindo a informação recolhida ou criada durante 

o estudo, tais como registos médicos, fotográficos ou radiológicos, serão utilizados para 

condução do estudo, designadamente para fins de investigação científica relacionados 

com o tratamento ou com a patologia em estudo. 
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Ao dar o seu consentimento à participação no estudo, a informação a si respeitante, 

designadamente a informação clínica, será utilizada da seguinte forma: 

1. O promotor, os investigadores e as outras pessoas envolvidas no estudo 

recolherão e utilizarão os seus dados pessoais para as finalidades acima descritas.  

2. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não permita 

identificá-lo diretamente, serão comunicados pelos investigadores e outras pessoas 

envolvidas ao promotor do estudo, que os utilizará para as finalidades acima 

descritas. 

3. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não permita 

identificá-lo diretamente, poderão ser comunicados a autoridades de saúde 

nacionais e internacionais.  

4. A sua identidade não será revelada em quaisquer relatórios ou publicações 

resultantes deste estudo.  

5. Todas as pessoas ou entidades com acesso aos seus dados pessoais estão 

sujeitas a sigilo profissional.  

6. Ao dar o seu consentimento para participar no estudo autoriza o promotor ou 

empresas de monitorização de estudos, especificamente contratadas para o efeito, 

e seus colaboradores e/ou autoridades de saúde, a aceder aos dados constantes 

do seu processo clínico, para conferir a informação recolhida e registada pelos 

investigadores, designadamente para assegurar o rigor dos dados que lhe dizem 

respeito e para garantir que o estudo se encontra a ser desenvolvido corretamente 

e que os dados obtidos são fiáveis.  

7. Nos termos da lei tem o direito de, através de um dos médicos envolvidos no 

estudo, solicitar o acesso aos dados que lhe digam respeito, bem como solicitar a 

retificação dos seus dados.  

8. Tem ainda o direito de retirar este consentimento, em qualquer altura, através da 

notificação do investigador, o que implicará que deixe de participar no estudo. No 

entanto, os dados recolhidos ou criados como parte do estudo até essa altura que 

não o(a) identifiquem poderão continuar a ser utilizados para o propósito de estudo, 

nomeadamente para manter a integridade científica da investigação.  

9. Se não der o seu consentimento, assinando este documento, não poderá participar 

neste estudo. Se o consentimento agora prestado não for retirado, e até que o 

faça, este será válido e manter-se-á em vigor.  
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NÃO ASSINE ESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO A MENOS 

QUE TENHA TIDO A OPORTUNIDADE DE RECEBER RESPOSTAS SATISFATÓRIAS 

A TODAS AS SUAS PERGUNTAS 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e suas 

atualizações: 

 

1. Declaro ter lido este formulário e aceito, de forma voluntária, participar neste 

estudo. 

2. Fui devidamente informado(a) da natureza, objetivos, riscos e duração provável do 

estudo, bem como do que é esperado da minha parte.  

3. Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o estudo e percebi as respostas e 

as informações que me foram dadas. A qualquer momento posso fazer mais 

perguntas ao médico responsável pelo estudo. Durante o estudo, e sempre que 

quiser, posso receber informação sobre o seu desenvolvimento. O médico 

responsável dar-me-á toda a informação importante que surja durante o estudo e 

que possa alterar a minha vontade de continuar a participar. 

4. Aceito que utilizem a informação relativa à minha história clínica e os meus 

tratamentos no estrito respeito do segredo médico e anonimato. Os meus dados 

serão mantidos estritamente confidenciais. Autorizo a consulta dos meus dados 

apenas por pessoas designadas pelo promotor e por representantes das 

autoridades reguladoras. 

5. Autorizo o uso dos resultados do estudo e, em particular, aceito que esses 

resultados sejam divulgados às autoridades de saúde de todos os países.  

6. Aceito que os dados gerados durante o estudo sejam informatizados pelo 

promotor ou outrem por si designado. Eu posso exercer o meu direito de 

retificação e/ou oposição.  

7. Tenho conhecimento de que sou livre de desistir do estudo a qualquer momento, 

sem ter de justificar a minha decisão e sem comprometer a qualidade dos meus 

cuidados médicos.  
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Nome do participante: ____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________        

Data: ______/______/______ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Confirmo que expliquei ao participante acima mencionado a natureza, os objetivos e os 

potenciais riscos do estudo acima mencionado.  

 

Nome do investigador: ___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________        

Data: _____/_____/_____ 
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Anexo 4 - Declaração de Consentimento Informado 

(estudo clínico) 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Considerando a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e suas 

atualizações 

 

 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

 

É convidado(a) a participar neste estudo, que pretende caracterizar a composição da 

saliva e do biofilme dentário do doente diabético e avaliar a ação de dois produtos de 

higiene oral na sua composição. Para tal, será necessária a recolha de duas amostras da 

sua saliva, ao longo do estudo, e a instituição de um o protocolo terapêutico, que lhe vai 

ser prescrito e explicado. 

Este procedimento é chamado Consentimento Informado e descreve a finalidade do 

estudo, os procedimentos, os possíveis benefícios e riscos. Receberá uma cópia deste 

Consentimento Informado, para rever e solicitar aconselhamento de familiares e amigos. 

O seu médico no estudo, ou outro membro da sua equipa, irá esclarecer qualquer dúvida 

que tenha sobre o termo de consentimento e, também, alguma palavra ou informação 

que possa não entender. 

Deve tomar a decisão de participar, ou não, depois de entender o estudo e de não ter 

qualquer dúvida sobre o mesmo. Caso queira participar, ser-lhe-á solicitado que assine e 

date este formulário. Após a sua assinatura e a do médico, ser-lhe-á entregue uma cópia. 

Caso não queira participar, não haverá qualquer penalização nos cuidados que irá 

receber. 
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1. INFORMAÇÃO GERAL E OBJETIVOS DO ESTUDO 

Este estudo tem como objetivos caracterizar a saliva e o biofilme dentário do doente com 

diabetes mellitus do tipo 1, portador de bomba de insulina, e avaliar os efeitos de 

diferentes terapêuticas de higiene oral na composição da saliva e do biofilme dentário. 

Este estudo irá avaliar as modificações na composição da saliva e do biofilme dentário 

quando são instituídas terapêuticas com dois colutórios (Biotène® e Parodontax® Extra). 

Apesar da efetividade e eficácia destes produtos terem sido estudadas ao longo dos 

anos, o conhecimento sobre a sua ação na composição da saliva e do biofilme dentário 

de doentes com diabetes mellitus do tipo 1 torna-se pertinente. 

Serão incluídos 60 doentes com diabetes mellitus do tipo 1, portadores de bomba de 

insulina, e 60 indivíduos não diabéticos. 

 

2. PROCEDIMENTOS E CONDUÇÃO DO ESTUDO 

2.1. Procedimentos  

Após a escolha dos doentes a serem potencialmente incluídos no estudo, segundo 

critérios específicos, e dos indivíduos não diabéticos, serão marcadas as primeiras 

consultas de Medicina Dentária.  

Depois da avaliação da história clínica, incluindo exame visual e táctil, serão realizados 

um diagnóstico e um possível plano de tratamento dentário. Proceder-se-á, de seguida, à 

instrução da terapêutica, consoante o grupo de estudo em que se inserir. O grupo 

experimental é dividido em 3 grupos, sendo 1 controlo negativo e 2 grupos teste, nos 

quais se preconizam terapêuticas de higiene oral com Biotène® ou Parodontax® Extra. 

Estas terapêuticas caracterizam-se por bochechos diários com o colutório atribuído. 

A saliva não estimulada será recolhida, após um jejum de sólidos e líquidos de pelo 

menos 2 horas. Durante esse período de tempo não deverá, ainda, escovar os dentes 

nem fumar. O biofilme dentário será recolhido, com uma cureta periodontal esterilizada, 

na superfície de um primeiro molar superior.  
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2.2. Calendário das visitas/ duração (exemplo) 

Serão necessárias várias visitas em consequência deste procedimento. 

1ª consulta - diagnóstico de saúde oral e explicação sobre os procedimentos do estudo. 

2ª consulta - recolha de saliva e biofilme dentário e prescrição da terapêutica de higiene 

oral consoante o grupo de estudo onde se insere. 

3ª consulta - recolha de saliva e biofilme dentário, após terapêutica durante 30 dias. 

 

 

3. RISCOS E POTENCIAIS INCONVENIENTES PARA O DOENTE 

Os procedimentos a efetuar no decorrer da investigação não apresentarão qualquer 

desconforto. 

 

 

4. POTENCIAIS BENEFÍCIOS 

Este estudo pode ter um benefício direto, já que a terapêutica de higiene oral a instituir 

pode influenciar positivamente a sua saúde oral.  

A caracterização da saliva e do biofilme dentário poderá vir a esclarecer a efetividade das 

terapêuticas prescritas e a sua influência na saliva e no biofilme dentários dos doentes 

com diabetes mellitus do tipo 1.  

 

 

5. NOVAS INFORMAÇÕES 

Será esclarecido de qualquer informação que possa ser relevante para a sua condição ou 

que possa influenciar a sua vontade de continuar a participar no estudo. 

 

 

6. TRATAMENTOS ALTERNATIVOS 

Não existem. 
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7. SEGURANÇA 

Durante a sua participação apenas serão realizados procedimentos clínicos usuais e, 

uma vez que estes decorrem na consulta da Área de Medicina Dentária da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, estará sob a cobertura do seguro existente. 

Embora não se espere que, devido à sua participação, venha a sofrer qualquer problema 

de saúde, se sofrer alguma lesão física, como resultado de quaisquer procedimentos do 

estudo, realizados de acordo com o protocolo, será reembolsado pelas despesas 

médicas necessárias para as tratar.  

 

 

8. PARTICIPAÇÃO/ABANDONO VOLUNTÁRIO 

É inteiramente livre de aceitar ou recusar participar neste estudo. Pode retirar o seu 

consentimento em qualquer altura, sem precisar de explicar as razões, sem qualquer 

penalidade ou perda de benefícios e sem comprometer a sua relação com o médico 

dentista que lhe propõe a participação neste estudo. 

O Investigador do estudo pode decidir terminar a sua participação se entender que não é 

do melhor interesse para a sua saúde continuar nele. A sua participação pode ser, 

também, terminada se não estiver a seguir o plano do estudo, por decisão administrativa 

ou por decisão da Comissão de Ética. O médico dentista notificá-lo-á se surgir uma 

dessas circunstâncias e falará consigo a respeito da mesma. 

 

 

9. CONFIDENCIALIDADE  

Sem violar as normas de confidencialidade, será atribuído, a auditores e autoridades 

reguladoras, acesso aos registos médicos, para verificação dos procedimentos realizados 

e informação obtida no estudo, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Os seus 

registos manter-se-ão confidenciais e anonimizados de acordo com os regulamentos e 

leis aplicáveis. Se os resultados deste estudo forem publicados a sua identidade manter-

se-á confidencial. 

Ao assinar este Consentimento Informado autoriza este acesso condicionado e restrito. 

Pode ainda, em qualquer altura, exercer o seu direito de acesso à informação. Pode ter 

acesso à sua informação médica através do seu médico dentista deste estudo. Tem, 
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ainda, o direito de se opor à transmissão de dados que sejam cobertos pela 

confidencialidade profissional. 

Os registos médicos que o identificarem, bem como o formulário de Consentimento 

Informado que assinar, serão verificados para fins do estudo, pelo promotor e/ou por 

representantes do promotor, e para fins regulamentares, pelo promotor e/ou pelos 

representantes do promotor e agências reguladoras noutros países. A Comissão de Ética 

responsável pelo estudo pode solicitar o acesso aos seus registos médicos para se 

assegurar de que o estudo está a ser realizado de acordo com o protocolo. Não pode ser 

garantida confidencialidade absoluta devido à necessidade de passar a informação a 

essas partes. 

Ao assinar este termo de Consentimento Informado, permite que as suas informações 

médicas neste estudo sejam verificadas, processadas e relatadas, conforme for 

necessário para finalidades científicas legítimas. 

 

Tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais dos participantes, incluindo a informação recolhida ou criada como 

parte do estudo, tais como registos médicos, fotográficos ou radiológicos, serão utilizados 

para condução do estudo, designadamente para fins de investigação científica 

relacionados com o tratamento ou com a patologia em estudo. 

Ao dar o seu consentimento à participação no estudo, a informação a si respeitante, 

designadamente a informação clínica, será utilizada da seguinte forma: 

1. O promotor, os investigadores e as outras pessoas envolvidas no estudo 

recolherão e utilizarão os seus dados pessoais para as finalidades acima descritas.  

2. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não permita 

identificá-lo(a) diretamente, serão comunicados pelos investigadores e outras 

pessoas envolvidas ao promotor do estudo, que os utilizará para as finalidades 

acima descritas. 

3. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não permita 

identificá-lo(a) diretamente, poderão ser comunicados a autoridades de saúde 

nacionais e internacionais.  

4. A sua identidade não será revelada em quaisquer relatórios ou publicações 

resultantes deste estudo.  
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5. Todas as pessoas ou entidades com acesso aos seus dados pessoais estão 

sujeitas a sigilo profissional.  

6. Ao dar o seu consentimento para participar no estudo autoriza o promotor ou 

empresas de monitorização de estudos, especificamente contratadas para o efeito, 

e seus colaboradores e/ou autoridades de saúde a aceder aos dados constantes 

do seu processo clínico, para conferir a informação recolhida e registada pelos 

investigadores, designadamente para assegurar o rigor dos dados que lhe dizem 

respeito e para garantir que o estudo se encontra a ser desenvolvido corretamente 

e que os dados obtidos são fiáveis.  

7. Nos termos da lei, tem o direito de, através de um dos médicos envolvidos no 

estudo, solicitar o acesso aos dados que lhe digam respeito, bem como de solicitar 

a retificação dos seus dados.  

8. Tem, ainda, o direito de retirar este consentimento em qualquer altura, através da 

notificação do investigador, o que implicará que deixe de participar no estudo. No 

entanto, os dados recolhidos ou criados como parte do estudo até essa altura, que 

não o(a) identifiquem, poderão continuar a ser utilizados para o propósito de 

estudo, nomeadamente para manter a integridade científica da investigação. 

9. Se não der o seu consentimento, assinando este documento, não poderá participar 

neste estudo. Se o consentimento agora prestado não for retirado, e até que o 

faça, este será válido e manter-se-á em vigor.  

 

 

10. COMPENSAÇÃO 

Este é um estudo da iniciativa do investigador e, por isso, não haverá lugar a qualquer 

compensação financeira para a elaboração e execução deste estudo para os 

investigadores, o Centro de Estudo e os participantes. Se além da visita prevista neste 

estudo, planeada de acordo com a atual prática clínica, lhe forem solicitadas visitas 

suplementares, as despesas decorrentes dessas visitas não serão reembolsadas.  
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NÃO ASSINE ESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO A MENOS 

QUE TENHA TIDO A OPORTUNIDADE DE RECEBER RESPOSTAS SATISFATÓRIAS 

A TODAS AS SUAS PERGUNTAS 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e suas 

atualizações 

 

1. Declaro ter lido este formulário e aceito, de forma voluntária, participar neste 

estudo. 

2. Fui devidamente informado(a) da natureza, objetivos, riscos, duração provável do 

estudo, bem como do que é esperado da minha parte.  

3. Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o estudo e percebi as respostas e 

as informações que me foram dadas. A qualquer momento posso fazer mais 

perguntas ao médico responsável pelo estudo. Durante o estudo, e sempre que 

quiser, posso receber informação sobre o seu desenvolvimento. O médico 

responsável dar-me-á toda a informação importante que surja durante o estudo e 

que possa alterar a minha vontade de continuar a participar. 

4. Aceito que utilizem a informação relativa à minha história clínica e aos meus 

tratamentos, no estrito respeito do segredo médico e anonimato. Os meus dados 

serão mantidos estritamente confidenciais. Autorizo a consulta dos meus dados 

apenas por pessoas designadas pelo promotor e por representantes das 

autoridades reguladoras. 

5. Aceito seguir todas as instruções que me forem dadas durante o estudo. Aceito 

colaborar com o médico e informá-lo, imediatamente, das alterações do meu 

estado de saúde e bem-estar e de todos os sintomas inesperados e não usuais 

que ocorram.  

6. Autorizo o uso dos resultados do estudo e, em particular, aceito que esses 

resultados sejam divulgados às autoridades de saúde de todos os países.  
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7. Aceito que os dados gerados durante o estudo sejam informatizados pelo 

promotor ou outrem por si designado.  Eu posso exercer o meu direito de 

retificação e/ou oposição.  

8. Tenho conhecimento de que sou livre de desistir do estudo a qualquer momento, 

sem ter de justificar a minha decisão e sem comprometer a qualidade dos meus 

cuidados médicos. Tenho conhecimento de que o médico tem o direito de decidir 

sobre a minha saída prematura do estudo e que me informará da causa da 

mesma. 

9. Fui informado que o estudo pode ser interrompido por decisão do investigador, do 

promotor ou das autoridades reguladoras.  

 

 

 

Nome do participante: ____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________        

Data: ______/______/______ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Confirmo que expliquei ao participante acima mencionado a natureza, os objetivos e os 

potenciais riscos do estudo acima mencionado.  

 

Nome do investigador: ___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________        

Data: _____/_____/_____ 
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Anexo 5 - Ficha clínica (grupo teste) 
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FICHA CLÍNICA - Grupo Teste 

 

Nome: _____________________________________________________ Nº  _______  

Data de nascimento:  ____________________________________________________  

Escolaridade:  _________________________________________________________  

Distrito de residência:  ___________________________________________________  

Telefone:  _____________________________________________________________  

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Sim Não 
Tem diabetes mellitus do tipo 1?  ------------------------------------    
Usa bomba de insulina há pelo menos 2 anos?  -----------------    
Usa algum colutório?  ---------------------------------------------------    
É fumador?  ----------------------------------------------------------------    
Tem patologias relacionadas com o fluxo salivar?  --------------    
Encontra-se a realizar tratamento ortodôntico?  ------------------    
Fez antibioticoterapia nos últimos 3 meses?  ---------------------    
Está grávida? (Se aplicável) -------------------------------------------    
   

 

HISTÓRIA CLÍNICA – Diabetes mellitus 

Com que idade foi realizado o diagnóstico da doença?  _________________________  

Qual o valor percentual do último exame laboratorial da HbA1c? __________________  

Toma antidiabéticos orais? _______________________________________________  

É tratado por um endocrinologista ou médico de família? _______________________  

Com que regularidade tem consultas de endocrinologia? _______________________  
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HISTÓRIA CLÍNICA GERAL 

Toma algum outro medicamento? Se sim, quais? _____________________________  

_____________________________________________________________________  

Sofre de outras doenças? Se sim, quais? 

    Cardíacas  __________________________________________________________  

    Renais _____________________________________________________________  

    Vasculares (pé diabético,…) ____________________________________________  

    Oculares (retinopatia diabética, …) _______________________________________  

    Outras  _____________________________________________________________  

Com que regularidade faz exames laboratoriais? ______________________________  

    Algum valor está, normalmente, referenciado como alterado? __________________  

_____________________________________________________________________  

 

 

HISTÓRIA DENTÁRIA 

Com que regularidade tem consultas de Medicina Dentária? _____________________  

Quantas vezes por dia escova os dentes? ______ _____________________________  

Com que regularidade muda a sua escova dentária? ___________________________  

Usa fio dentário? ______ Se sim, com que regularidade?  _______________________  

Costuma ter episódios de hipoglicemia noturna? ______________________ ________   

 Se sim, escova os dentes após ingestão de açúcar? ______________________  
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EXAME ORAL 

 

Exame protético geral: 

Prótese removível superior: _______________________________________________  

Prótese removível inferior: ________________________________________________  

 

Higiene Oral 

   Placa bacteriana: |____|____|____|____|____|____| 

   Tártaro:  |____|____|____|____|____|____| 

   Índice de Higiene Oral Simplificado:   ________                                 

 

Exame dentário (ICDAS) 

    55 54 53 52 51 61 62 63 64 65    

 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

M                 

V                 

D                 

L                 

O      Maxila      

 

    85 84 83 82 81 71 72 73 74 75    

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

M                 

V                 

D                 

L                 

O      Mandíbula      
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RECOLHA DE AMOSTRAS 

Data da 1a colheita: _____ / _____ / _________ 

Fluxo salivar (ml / min): _________ 

Data da 2a colheita: _____ / _____ / _________ 

Observações: 

 

 

 

 

CONSULTAS: 

1ª Consulta: 

 

 

 

_____ / _____ / ________       Médico Dentista: 

2ª Consulta: 

 

 

 

_____ / _____ / ________       Médico Dentista: 

3ª Consulta: 

 

 

 

_____ / _____ / ________       Médico Dentista: 
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Anexo 6 - Ficha clínica (grupo controlo) 
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FICHA CLÍNICA - Grupo Controlo 

 

Nome: _____________________________________________________ Nº  _______  

Data de nascimento:  ____________________________________________________  

Escolaridade:  _________________________________________________________  

Distrito de residência:  ___________________________________________________  

Telefone:  _____________________________________________________________  

 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Sim Não 
Tem diabetes?  ------------------------------------------------------------    
Usa algum colutório?  ---------------------------------------------------    
É fumador?  ----------------------------------------------------------------    
Tem patologias relacionadas com o fluxo salivar?  --------------    
Encontra-se a realizar tratamento ortodôntico?  ------------------    
Fez antibioticoterapia nos últimos 3 meses?  ---------------------    
Está grávida? (Se aplicável) -------------------------------------------    
   

 

HISTÓRIA CLÍNICA GERAL 

Toma algum medicamento? Se sim, quais? __________________________________  

_____________________________________________________________________  

Sofre de alguma doença? Se sim, quais? 

    Cardíacas  __________________________________________________________  

    Renais  ____________________________________________________________  

    Vasculares  _________________________________________________________  

    Oculares  ___________________________________________________________  

    Outras  _____________________________________________________________  
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Com que regularidade faz exames laboratoriais? ______________________________  

    Algum valor está, normalmente, referenciado como alterado? __________________  

_____________________________________________________________________  

 

 

HISTÓRIA DENTÁRIA 

Com que regularidade tem consultas de Medicina Dentária? _____________________  

Quantas vezes por dia escova os dentes? ______ _____________________________  

Com que regularidade muda a sua escova dentária? ___________________________  

Usa fio dentário? ______ Se sim, com que regularidade?  _______________________  

 

 

EXAME ORAL 

Exame protético geral: 

Prótese removível superior: _______________________________________________  

Prótese removível inferior: ________________________________________________  

 

Higiene Oral  

   Placa bacteriana: |____|____|____|____|____|____| 

   Tártaro:  |____|____|____|____|____|____| 

   Índice de Higiene Oral Simplificado:   ________                                 
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Exame dentário (ICDAS) 

 

    55 54 53 52 51 61 62 63 64 65    

 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

M                 

V                 

D                 

L                 

O      Maxila      

 

    85 84 83 82 81 71 72 73 74 75    

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

M                 

V                 

D                 

L                 

O      Mandíbula      

 

 

RECOLHA DE AMOSTRAS 

Data da colheita: _____ / _____ / _________ 

Fluxo salivar (ml / min): _________ 

Observações: 
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CONSULTAS: 

1ª Consulta: 

 

 

 

_____ / _____ / ________       Médico Dentista: 

2ª Consulta: 

 

 

 

_____ / _____ / ________       Médico Dentista: 
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Anexo 7 - Representação gráfica das correlações 

entre o OHI-S e os diferentes parâmetros da 

história da cárie dentária 
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Figura 1 - Correlação entre o número de dentes cariados (C1-6) e o OHI-S no grupo teste (A) e 
no grupo controlo (B). 

 

 

 

      

Figura 2 - Correlação entre o número de dentes cariados (C3-6) e o OHI-S no grupo teste (A) e 
no grupo controlo (B). 

  

A B 

A B 
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Figura 3 - Correlação entre o número de dentes perdidos e o OHI-S no grupo teste (A) e no 
grupo controlo (B). 

 

 

 

      

Figura 4 - Correlação entre o número de dentes restaurados e o OHI-S no grupo teste (A) e 
no grupo controlo (B). 

 

 

 

A B 

A B 
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Figura 5 - Correlação entre o índice C1-6PO e o OHI-S no grupo teste (A) e no grupo controlo 
(B). 

 

 

 

       

Figura 6 - Correlação entre o índice C3-6PO e o OHI-S no grupo teste (A) e no grupo controlo 
(B). 

 

  

 

A B 

A B 
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Figura 7 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C1-2) e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo (B) . 

 

 

 

       

Figura 8 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C3) e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo controlo (B). 

  

 

A B 

A B 
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Figura 9 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C4) e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

             

Figura 10 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C5-6) e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 11 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C1-6) e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

       

Figura 12 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C3-6) e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

A B 
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Figura 13 - Correlação entre o número de superfícies perdidas e o OHI-S no grupo teste (A) e 

no grupo controlo (B). 

 

 

 

       

Figura 14 - Correlação entre o número de superfícies restauradas e o OHI-S no grupo teste 

(A) e no grupo (B). 

 

 

 

A B 

A B 



 

 294 

 

       

Figura 15 - Correlação entre o índice C1-6POs e o OHI-S no grupo teste (A) e no grupo 

controlo (B).  

 

 

 

       

Figura 16 - Correlação entre o índice C3-6POs e o OHI-S no grupo teste (A) e no grupo 

controlo (B).  
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Anexo 8 - Representação gráfica das correlações 

entre o fluxo salivar não estimulado e os 

diferentes parâmetros da história da cárie dentária 
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Figura 1 - Correlação entre o número de dentes cariados (C1-6) e o fluxo salivar no grupo teste 
(A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

      

Figura 2 - Correlação entre o número de dentes cariados (C3-6) e o fluxo salivar no grupo teste 
(A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 3 - Correlação entre o número de dentes perdidos e o fluxo salivar no grupo teste (A) e 
no grupo controlo (B). 

 

 

 

      

Figura 4 - Correlação entre o número de dentes restaurados e o fluxo salivar no grupo teste 
(A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 5 - Correlação entre o índice C1-6PO e o fluxo salivar no grupo teste (A) e no grupo 
controlo (B). 

 

 

 

        

Figura 6 - Correlação entre o índice C3-6PO e o fluxo salivar no grupo teste (A) e no grupo 
controlo (B). 
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Figura 7 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C1-2) e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

       

Figura 8 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C3) e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 9 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C4) e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

        

Figura 10 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C5-6) e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 11 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C1-6) e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 

 

 

 

       

Figura 12 - Correlação entre o número de superfícies cariadas (C3-6) e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 13 - Correlação entre o número de superfícies perdidas e o fluxo salivar no grupo teste 

(A) e no grupo controlo (B).  

 

 

 

       

Figura 14 - Correlação entre o número de superfícies restauradas e o fluxo salivar no grupo 

teste (A) e no grupo controlo (B). 
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Figura 15 - Correlação entre o índice C1-6POs e o fluxo salivar no grupo teste (A) e no grupo 

controlo (B).  

 

 

 

       

Figura 16 - Correlação entre o índice C3-6POs e o fluxo salivar no grupo teste (A) e no grupo 

controlo (B).  

A B 

A B 

0,2                 0,3            0,4       0,5 0,2                 0,3       0,4                  0,5 

0,2                 0,3            0,4       0,5 0,2                 0,3       0,4                  0,5 


