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RESUMO 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial, com 

etiologia primária sendo o biofilme bacteriano, considerada a sexta doença 

mais prevalente na humanidade e a sua progressão possibilita repercussões 

sistêmicas importantes. Diante do contexto dessa doença, pessoas com 

Síndrome de Down (categorizadas na nova classificação dentro de 

“Periodontite como manifestação de doenças sistêmicas”) apresentam uma 

alta prevalência da doença, manifestada precocemente, sendo o principal fator 

envolvido o comprometimento do sistema imunológico característico desses 

pacientes. Além disso, mesmo fazendo tratamento periodontal e tendo 

cuidados de suporte contínuos, pessoas com Síndrome de Down apresentam 

um alto risco de progressão da doença. Desta forma, é importante ressaltar 

que o tratamento precisa ser individualizado e o mais breve possível, fazendo 

uma intervenção preventiva. Sendo assim, foi realizada uma revisão de 

literatura narrativa com o objetivo de analisar a produção científica acerca da 

periodontite em pacientes com Síndrome de Down, ressaltando a importância 

do acompanhamento periodontal nesses indivíduos.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Síndrome de Down; Periodontite; Doenças Periodontais 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Periodontitis is a multifactorial chronic inflammatory disease, with primary 

genetics being the bacterial biofilm, considered the sixth most prevalent disease 

in humanity and its progression allows important systemic repercussions. Of this 

disease, people with a tendency to diseases of the new context (categorized 

classified within “Periodontitis as a characteristic of diseases of the context”) have 

a high prevalence of the disease, manifested early, being the main factor of 

prevention of the new context of compromise of the system imune characteristic 

of these patients. In addition, even with periodontal treatment and ongoing 

supportive care, people with Down syndrome have a high risk of disease 

progression. In this way, it is important to emphasize that the treatment needs to 

be individualized and as soon as possible, making a preventive intervention. 

Therefore, a narrative literature review was carried out in order to analyze the 

scientific production on periodontitis in patients with Down Syndrome, 

emphasizing the importance of periodontal follow-up in these individuals. 

 

 

 

KEY-WORDS: Down Syndrome; Periodontitis; Periodontal Diseases 
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1. INTRODUÇÃO 

A periodontite é considerada uma doença inflamatória crônica e 

multifatorial, que está associada a um desequilíbrio na microbiota oral. As 

principais características clínicas da periodontite incluem inflamação gengival, 

formação de bolsa periodontal, perda de inserção, e à medida que a doença 

evolui, pode haver recessão, mobilidade dentária, e perda do dente¹. Dessa 

forma, considerada a sexta doença mais prevalente na humanidade, a 

progressão da periodontite possibilita repercussões sistêmicas importantes, 

mediadas pelo seu caráter imunoinflamatório². 

O caráter multifatorial da periodontite, e o reconhecimento de fatores de 

riscos ambientais, sistêmicos e genéticos, exercendo papel determinante como 

modificadores da expressão da doença, podem ajudar a explicar a associação 

da periodontite com algumas doenças. Apesar da maior prevalência da 

periodontite ser vista na população adulta, indivíduos com início precoce de 

periodontite são caracterizados por apresentarem alguma condição com 

repercussão no sistema imunológico, como na Síndrome de Down³. 

A Síndrome de Down é uma condição genética causada por uma 

anormalidade cromossômica caracterizada por alterações anatômicas e 

orofaciais que impactam diretamente na saúde bucal e na saúde como um 

todo. Pessoas com Síndrome de Down apresentam uma alta incidência de 

periodontite, particularmente a forma severa, sendo que o principal fator 

envolvido nessa severidade parece ser o comprometimento do sistema 

imunológico característico da Síndrome de Down. Por apresentarem 

deficiência motora e neurológica, os indivíduos com Síndrome de Down têm 

dificuldade na higienização bucal, levando ao acúmulo de biofilme bacteriano 

e consequentemente aumentando o risco e a severidade da peridontite4 

Diante de tal cenário, o aumento da expectativa de vida associada à 

Síndrome de Down e a alta incidência da periodontite nestes indivíduos fazem 

com que seja relevante detalhar a associação e manejo entre a periodontite e 

indivíduos com Síndrome de Down. O presente trabalho teve como objetivo 

analisar a produção científica acerca da periodontite em pacientes com 

Síndrome de Down, ressaltando a importância do acompanhamento 

periodontal nesses indivíduos. 
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2. METODOLOGIA     

Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases de dados MEDLINE 

via PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciVerse Scopus, no período 

de abril a maio de 2021. Os descritores foram verificados pelo vocabulário 

estruturado e trilíngue, DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, e dessa 

forma definida como estratégia de busca: (Down Syndrome) AND 

(Periodontitis) AND (Periodontal Diseases). 

O processo de seleção dos estudos foi realizado por meio de uma leitura 

minuciosa de títulos e resumos, seguindo os critérios previamente 

estabelecidos. Como critérios de inclusão, artigos que respondessem ao seu 

objetivo, artigos com embasamento para a Odontologia, artigos dos últimos 5 

anos (2016-2021) e artigos em inglês, português e espanhol. Foram excluídos 

artigos que se repetiam nas bases, artigos sem texto na íntegra e artigos que 

embora tratassem de periodontite, não a abordam no contexto da Síndrome de 

Down. Diante disso, 10 artigos compõem esta revisão e o fluxograma abaixo 

demonstra de forma mais detalhada o processo de busca. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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3. REVISÃO DE LITERATURA DISCUTIDA 

3.1 SÍNDROME DE DOWN  

 A síndrome de Down (SD) foi descrita pela primeira vez em 1866, pelo 

médico John Langdon Down, que ao publicar um artigo relaciona a condição 

com aspectos étnico-raciais. Diante disso, Down, designa a síndrome de Down 

como idiotia mongolóide e sendo somente retirada quando um grupo de 

pesquisadores solicita através de uma carta publicada no The Lancet que a 

expressão não fosse mais utilizada e em 1965 a Organização Mundial da 

Saúde reconhece a denominação como síndrome de down5.  

   A palavra “síndrome” significa um conjunto de sintomas e “Down” é o 

nome do médico John Landon. Recomenda-se atualmente evitar a palavra 

“portador”, pois SD não é algo que se porta ou pode deixar de portar, mas sim 

uma condição de vida, e sendo assim, nos referimos como pessoas com SD6.  

  Nóvoa7 (2020) define que a síndrome de Down é uma desordem 

genética causada pela não disjunção materna durante a meiose7. Além disso, 

Willis8 et al (2020) complementa que a causa mais comum de deficiência 

mental no mundo é a síndrome de Down, com incidência estimada de 1 em 

1.000 e 1 em 1.100 nascidos vivos, segundo a Organização Mundial de 

Saúde8.  

  O diagnóstico clínico da trissomia do cromossomo 21, descrito pelo 

Ministério da Saúde, é fundamentado nas características físicas desses 

indivíduos. O fenótipo da SD é definido por pregas palpebrais oblíquas para 

cima, epicanto (pregas cutâneas no canto interno dos olhos), união das 

sobrancelhas, face aplanada, pavilhão auricular pequeno, cabelo fino, 

clinodactilia do 5º dedo (5º dedo da mão curvo), braquidactilia (dedos curtos), 

base nasal plana, implantação baixa das orelhas, excesso de tecido adiposo 

no dorso do pescoço, entre outras. Todavia, vale ressaltar que a presença 

isolada de alguma dessas características não define o diagnóstico de síndrome 

de Down6.  

  Já o diagnóstico laboratorial se dá através da análise genética, chamada 

de cariograma. O cariograma é a interpretação do conjunto de cromossomos 

que estão no núcleo celular de cada pessoa. Em pessoas sem a condição da 

SD, esse conjunto corresponde a 23 pares, isto é, 46 cromossomos, sendo que 
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22 pares são chamados de autossomos e um par é sexual, identificados como 

XX para mulheres e XY para homens6.  

  A síndrome de Down é causada, na maioria dos casos, pela existência 

de um cromossomo extra no par 21, em média 95% dos casos, em sua grande 

maioria o cromossomo extra tem origem materna. Contudo, também pode 

acontecer por translocação, média de 2 a 4%, acometendo normalmente os 

cromossomos 21, 14 ou 159.  

  Para que essa translocação aconteça, os cromossomos vão passar por 

uma quebra na região centromérica, de modo que um novo cromossomo 

surgirá pelos braços longos do cromossomo 21 e do 14 ou 15, resultando em 

um cromossomo sub centromérico. A translocação Robertsoniana, é 

responsável por 2% dos surgimentos da síndrome de Down e ela acontece por 

meio dos braços curtos do cromossomo que tendem a se perder nas divisões 

seguintes9.  

  Em alguns casos pode surgir o tipo mosaicismo isocromossômico, ou 

seja, esses indivíduos vão possuir grupos celulares com células com 46 

cromossomos e outras com par extra no 219. Esses casos acontecem por meio 

do mecanismo de não-disjunção nas mitoses precedentes, depois da formação 

do zigoto, podendo dar origem a diversos percentuais de mosaicismo5.  

  Um fator importante associado à doença é a idade materna, sendo está 

diretamente ligada com o aumento da probabilidade de uma gestação de filhos 

com síndrome de Down. Sendo assim, mães com mais de 40 anos de idade 

têm maior predisposição, devido ao envelhecimento do gameta feminino5.  

  O emprego de diversos recursos médicos e sociais têm permitido uma 

diminuição da taxa de mortalidade entre os acometidos, proporcionando o 

aumento na expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down. 

Conduzindo, para a elaboração de diversos programas educacionais para 

esses indivíduos trazendo para eles desenvolvimento da autonomia, 

escolarização e possibilidade de um futuro profissional6.  

  Através do artigo 27 da convenção da ONU sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, todos têm direito a oportunidades iguais de trabalho. 

Muitos países, assim como o Brasil através da Lei de nº 8213/1991, contam 

com uma legislação trabalhista que favorece a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. A inclusão desses cidadãos traz para a 

sociedade a conscientização e valorização da diversidade humana, oferecendo 
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para eles equidade de oportunidades, permitindo que exerçam seu direito de 

conviver com a comunidade6.  

  Orienta-se que a atenção à saúde da pessoa com SD seja dirigida pelas 

políticas públicas do Ministério da Saúde como o Programa de Saúde da 

Criança e Adolescente, Saúde da Mulher, do Homem, do Idoso, Saúde Mental, 

Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica e no 

Relatório Mundial sobre Deficiência6.   

  Nas últimas décadas a sobrevida de pessoas com síndrome de Down 

melhorou consideravelmente, juntamente com o controle médico dos distúrbios 

sistêmicos e a integração social progressiva desses indivíduos10. 

  Além de todas as peculiaridades existentes, estes pacientes estão mais 

propícios a desenvolverem determinadas patologias, pois, diversos sistemas 

são comprometidos, incluindo sistema cardiovascular, nervoso, esquelético, 

muscular, endócrino, ouvido, nariz e garganta, ocular e digestivo. Tais 

comprometimentos podem afetar diretamente a saúde bucal11. 

  Dentre as manifestações orais, podemos apontar a presença de palato 

ogival, língua fissurada, boca entreaberta devido macroglossia e/ou hipotonia, 

prevalência aumentada de doença periodontal e reduzida de cárie. Podemos 

também constatar a presença de dentes conóides, oligodontia e atraso na 

erupção dentária. A preponderância da doença periodontal nesses indivíduos 

na adolescência é de 30% a 40% e em indivíduos com idade mais próxima dos 

30 anos aumenta para cerca de 100%5.  

  Já existem estudos que comprovam que os fatores que causam a 

periodontite são fatores etiológicos locais, sendo o principal a presença da 

placa bacteriana, entretanto, algumas doenças e alguns distúrbios sistêmicos 

podem alterar a resistência desses indivíduos a tais microrganismos, diminuir 

a resposta imunológica do hospedeiro e assim dispor as alterações 

periodontais5.  

  Contudo, já existem estudos que propõem a explicação da prevalência 

e a severidade aumentada da doença periodontal associada com a Síndrome 

de Down. Embora o número de neutrófilos e monócitos seja normal, as funções 

de quimiotaxia e fagocitose do sistema imune são diminuídas. Sendo assim, a 

quimiotaxia deficiente dos neutrófilos foi correlacionada à maior perda de osso 

alveolar (p<0,05), juntamente com o número reduzido de linfócitos T maduros 

que esses indivíduos apresentam5. 
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  Além disso, o sistema imune dos indivíduos com Síndrome de Down é 

a superexpressão da enzima superóxido-dismutase 1 (SOD1), cujo gene está 

localizado no cromossomo 21. Essa enzima é responsável pela conversão de 

superóxidos em peróxido de hidrogênio. Devido à trissomia, os níveis da 

enzima se encontram de 50% a 150% elevados, e estes são capazes de 

provocar nos polimorfonucleares (PMN) drástica redução de superóxidos, 

diminuindo a capacidade dessas células de agir contra microrganismos que 

requeiram estritamente superóxidos para serem destruídos, como o caso da 

periodontite5. 

  Além do comprometimento imunológico, pessoas que retratam algum 

tipo de comprometimento intelectual apresentam dificuldade de higiene oral e 

isso vai impactar na sua saúde bucal, motivando o surgimento das doenças 

periodontais. Entretanto, por ser uma doença multifatorial, a periodontite não 

surge apenas devido à má higienização, esse fator, isoladamente, não justifica 

a periodontite com progressão acelerada que é notada em indivíduos com SD5. 

 

3.2 PERIODONTITE EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN 

  A periodontite é uma doença multifatorial, inflamatória e está 

relacionada à disbiose do biofilme dental. Sua principal característica é a 

destruição progressiva do aparato de inserção dental. Algumas 

particularidades podem ser notadas clinicamente, como a perda de inserção 

que são observadas em dois ou mais sítios interproximais e não adjacentes, 

ou perda de inserção de 3mm ou mais por lingual/palatina ou vestibular no 

mínimo em 2 dentes. Essa perda de inserção não pode ter origem associada a 

trauma, cárie dental que se estende até a região cervical, associada a um mau 

posicionamento dentário ou extração do terceiro molar ou por causa de lesão 

endoperiodontal que foi drenada através do periodonto marginal12. 

  Wiel13 et al. (2018), em seu estudo, define a periodontite como uma 

inflamação do tecido gengival, no qual houve deslocamento das fibras 

colágenas, ocasionando a migração do epitélio juncional no sentido apical13. 

Nesse sentido, a doença periodontal começa com o crescimento de bactérias 

no sulco gengival, as quais são classificadas principalmente como bactérias 

anaeróbicas e microaerofílicas gram-negativas. Diante disso, tal condição afeta 

a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar13 14.  
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  De acordo com Cuenca15 et al (2021) e Nóvoa7 et al (2020), na nova 

classificação de doenças e condições periodontais, a periodontite em pacientes 

com SD está inclusa na categoria de “periodontite como manifestação de uma 

doença sistêmica”, pois, nos casos dessas pacientes, a condição sistêmica tem 

impacto no início e na evolução da doença periodontal. Sendo necessário ao 

classificar utilizar o Código Internacional de Doenças (CID) para identificar a 

associação15 7.  

  Nesse contexto, tem sido relatado um alto índice na prevalência de 

doença periodontal em pessoas com síndrome de Down e diante disso, a 

demanda por atendimento odontológico vem crescendo para essa população. 

Características como composição e diminuição do fluxo salivar, inserção 

elevada do frênulo, problemas mucogengivais precoces, posição avançada da 

língua, e neutrófilos com quimiotaxia prejudicada que vão impedir que as 

células de defesa atinjam os patógenos, tornam importante a avaliação dessa 

microbiota. Sabe-se que a composição do biofilme oral tem influência direta no 

desenvolvimento de doenças do periodonto, independente de alterações 

imunológicas da SD, porém, indivíduos que apresentam a síndrome podem 

desenvolver a doença precocemente e de forma agressiva se comparado a 

população em geral8 15.  

  Ferreira17 et al (2016) sugeriram que, mesmo quando os indivíduos com 

deficiência intelectual apresentam níveis de higiene oral semelhantes aos que 

não apresentam essa condição, pessoas com SD manifestam a doença 

periodontal de forma mais grave. Sendo assim, reforçando a importância do 

acompanhamento prévio e contínuo desses pacientes como fator significativo 

para evitar a evolução da doença17.  

  Baus-Domínguez11 et al (2019) reforça que, embora as características 

Oda periodontite se manifestem de forma semelhante em pacientes com e sem 

síndrome de Down, algumas características especiais foram observadas em 

pacientes com SD. Dessa forma, existe o aumento de microrganismos como, 

Porphyromonas gingivalis (Pg) e Aggregatibacter actinomyce-temcomitanos 

(Aac) específica destes pacientes com trissomia do cromossomo 21. Outras 

espécies também são encontradas com mais frequências nesses indivíduos, 

sendo elas Fusobacterium nucleatum (Fn), Prevotella nigrescens, ou 

Actinomyces naeslundii11.  
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  Os resultados do estudo realizado por Carrada14 et al. (2016) com 

grupos de crianças e adolescentes com trissomia 21, relata uma avaliação 

qualitativa e quantitativa das bactérias. A composição de ambos os grupos foi 

semelhante em termos de idade e sexo e o teste salivar para as bactérias 

periodontopatogênicas baseou-se na ideia de que a saliva inteira e a 

periodontite tendem a abrigar níveis semelhantes de patógenos. Os altos níveis 

resultam na presença de periodontite ou do risco de desenvolver a doença. 

Quando tem a diminuição dos índices, pode servir como parâmetro para avaliar 

a eficácia das intervenções14.  

  Um estudo longitudinal apontou que, patógenos periodontais podem ser 

identificados em pacientes com SD que tenham periodontite, por até 6 meses, 

mesmo fazendo tratamento periodontal e tendo cuidados periodontais de 

suporte, isso sugere um alto risco de progressão da doença, e enfatiza a 

importância do controle de biofilme subgengival nesses indivíduos15. 

  Dessa forma, se faz de extrema importância a investigação precoce 

destes microrganismos nas crianças e adolescentes com síndrome de Down, 

para que a prevenção ou tratamento sejam realizadas de forma eficaz. Sendo 

assim, técnicas de microbiologia molecular podem fornecer métodos de 

triagem rápida, baseados em conclusões qualitativas que indicarão presença 

ou ausência dessas bactérias ou resultados semiquantitativos, que são obtidos 

via amplificação de DNA e RNA, permitindo abordagens de diagnósticas na 

odontologia preventiva14. 

  Em relação a saúde periodontal, foi realizado um estudo com base nos 

números de dentes perdidos devido a periodontite e na análise do estado 

periodontal das unidades dentárias presentes, em 36,6% dos pacientes a 

periodontite havia causado danos substanciais à dentição. Nesse mesmo 

estudo, foi visto que 66,9% dos pacientes que eram dentados, faziam a higiene 

oral sozinhos ou com ajuda. Durante os meses de pesquisa, a média de visitas 

ao dentista era de uma vez a cada quatro meses13. 

  Através de estudos elaborados por Ferreira16 et al (2016) e Ferreira17 et 

al (2016) foram avaliados diferentes métodos de tratamento periodontal para 

pacientes com SD. Diante disso, 88,8% dos estudos mostram que existe uma 

melhora nos resultados primários de placa e índice de sangramento gengival. 

Essa melhora se deu através do aumento da frequência de intervenções 
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profissionais e manutenção periodontal. Dentre as intervenções foram 

incluídas escovação supervisionada e gel de clorexidina16 17. 

  Programas de higiene bucal preventiva, associada com a participação 

dos pais ou cuidadores são fundamentais para a melhora dos índices 

periodontais. O uso da clorexidina torna-se eficiente quando usada como 

enxaguatório bucal ou em gel a 0,12% todos os dias. Também foi visto que, o 

uso de comprimidos reveladores pode auxiliar durante a escovação e isso 

reduz o índice de placa significativamente16 17. 

  Após o nascimento desses indivíduos, algumas dificuldades são 

apontadas, como por exemplo problemas com sucção e deglutição. 

Apresentam também atraso no desenvolvimento neurológico, isso é visto 

através da ausência ou atraso de alguns reflexos18.  

  Em consequência das especificidades sistêmicas e bucais, que vão 

induzir a conduta do cirurgião dentista no tratamento odontológico desses 

indivíduos, alguns cuidados se tornam necessários, como: tempo na cadeira 

deve ser o menor possível, é preciso fazer uma anamnese completa e 

minuciosa para que o dentista saiba de todas as alterações sistêmicas que o 

paciente apresenta. Ademais, para o posicionamento da cadeira odontológica 

é preciso estar atento a estabilização do tronco e da cabeça, evitando fazer 

movimentos bruscos, flexão ou extensão excessiva do pescoço por conta da 

instabilidade da articulação atlantoaxial18.  

  No que diz respeito ao acompanhamento da saúde bucal desses 

pacientes, é preciso individualizar os atendimentos e planejar conforme suas 

necessidades. A primeira avaliação de bebês com Síndrome de Down deve ser 

feita antes dos primeiros dentes irromperem, assim, por meio de medidas 

preventivas e cuidados dos pais em casa é possível diminuir a necessidade de 

intervenções odontológicas por meio dos procedimentos curativos e 

restauradores18.  

  Além disso, foi possível observar que indivíduos com síndrome de 

Down, apesar de estarem mais propícios ao desenvolvimento de periodontite, 

quando visitam regularmente o dentista, realizam o autocuidado 

supervisionado e demonstram boa cooperação com o tratamento, apresentam 

menos chance de desenvolverem a doença13. 

 



17 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A literatura vem demonstrando que pacientes com a Síndrome de Down 

apresentam risco elevado de desenvolver periodontite principalmente                                  

em sua forma agressiva. Sendo assim, este trabalho mostrou que devido à alta 

prevalência da doença nos mesmos, indivíduos com Síndrome de Down 

necessitam de um cuidado contínuo e multidisciplinar, visando a melhora na 

sua qualidade de vida, salientando a importância do acompanhamento da 

saúde periodontal destes pacientes.  
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