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Resumo: O infarto agudo do miocárdio (IAM) corresponde ao principal componente do 

grupo das doenças isquêmicas cardíacas, sendo um evento agudo que resulta da 

aterosclerose coronariana, configurando-se como a causa líder de mortalidade no mundo 

ocidental. Embora fatores de risco clássicos para o IAM tenham sido identificados, 

muitas das causas desta doença cardiovascular ainda são desconhecidas. Em estudos 

atuais, as doenças cardiovasculares têm sido associadas à doença periodontal (DP), 

destacando-se a periodontite, estágio da DP em que há destruição do periodonto de 

sustentação. Assim, diante da controvérsia dos resultados dos estudos que avaliam a 

periodontite e o IAM, tem-se sugerido que o efeito da doença periodontal sobre os 

desfechos cardiovasculares é dependente de sua gravidade. Objetivo: O presente estudo 

se propõe a avaliar a relação dose resposta entre a periodontite e o infarto agudo do 

miocárdio, estimando a associação entre a periodontite grave e o IAM. Método: 

Desenvolveu-se um estudo caso-controle, sendo os dados coletados junto aos 

participantes voluntários internados em duas instituições hospitalares (Hospital Geral 

Clériston Andrade e INCARDIO), os quais compuseram os grupos caso (indivíduos 

internados com diagnóstico de IAM) e controle (indivíduos internados sem diagnóstico 

de IAM). Foi realizada uma entrevista para preenchimento de formulário sobre 

características gerais da amostra: sócio-demográfica, econômica, psicossocial, condição 

de saúde sistêmica e bucal. Além disso, procedeu-se ao exame periodontal completo, 

realizado por um único examinador previamente treinado, para classificar os 

participantes em portadores de periodontite grave, moderada, leve ou sem periodontite. 

Outros dados também foram obtidos dos prontuários médicos dos respectivos 

participantes da pesquisa. Nos procedimentos de análise dos dados, foram realizados a 

análise descritiva das variáveis de interesse e o teste Qui-quadrado ou teste de Fisher, 

com nível de significância de 5%, para comparação entre os grupos caso e controle, e 

obtida a medida de associação bruta, odds ratio (OR) com respectivo intervalo de 

confiança (IC), para avaliar a associação entre periodontite grave e IAM. Resultados: Os 

achados demonstraram que entre os indivíduos com periodontite grave a chance de 

desenvolverem o infarto agudo do miocárdio foi, aproximadamente, duas vezes e meia 

maior que entre aqueles sem a referida periodontite (ORbruta= 2,53; IC 95% [0,98-

6,51]), no entanto está diferença não foi estatisticamente significante. Conclusões: 

Muito embora se tenha observado uma maior frequência de indivíduos com periodontite 

grave entre os que apresentaram o infarto agudo do miocárdio do que entre aqueles 

indivíduos sem a referida doença cardiovascular, os achados preliminares sinalizam 

para a não associação entre a periodontite grave e o infarto agudo do miocárdio. 

 

  


