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Saúde

RESUMO

A hiperplasia gengival é uma alteração não neoplásica caracterizada clinicamente por crescimento excessivo do tecido gengival. Esta alteração 
está associada a três fatores: biofilme dental, trauma e medicamentos. Anticonvulsivantes, como a fenitoína, imunossupressores, como 
ciclosporina, e os anti-hipertensivos (bloqueadores de canal de cálcio), como a nifedipina, são exemplos de medicamentos que podem induzir a 
hiperplasia gengival. Diversos estudos têm demonstrado a interação dos bloqueadores de canal de cálcio com os queratinócitos, fibroblastos e 
colágeno, podendo levar a hiperplasia gengival em 10 a 20% dos pacientes que fazem uso destes fármacos. O presente estudo teve como objetivo 
estimar a associação entre hiperplasia gengival e o uso de bloqueadores de canais de cálcio (nifedipina, amlodipina ou felodipina) em pacientes 
com diagnóstico de hipertensão arterial refratária de difícil controle. Foram selecionados 162 pacientes portadores de hipertensão arterial 
refratária de difícil controle. Os seguintes parâmetros clínicos periodontais foram analisados: profundidade de bolsa à sondagem (PBS), nível 
inserção clínico (NIC), biofilme supragengival visível (BSV) e sangramento à sondagem (SS). Foi realizado um modelo de regressão logística binária 
multivariada para determinar a associação entre a hiperplasia gengival e o uso de bloqueadores de canais de cálcio, ajustada para potenciais 
fatores de confusão. Dos 162 indivíduos selecionados, a maioria era mulher (n=101/62,3%), com média de idade de 54,1 (dp = 8,5) e 26 (16,0%) 
eram fumantes atuais. Hiperplasia gengival foi observada em 55 indivíduos (34,0%). Os resultados da regressão logística binária múltipla 
mostraram que a chance de estar usando nifedipina (OR = 3,09; IC 95%: 1,23 - 7,77) ou amlodipina (OR = 5,15; IC 95%: 1,81 - 14,68) em indivíduos 
com hiperplasia gengival é 3 ou 5 vezes maiores, respectivamente, em comparação com aqueles não usuários destes medicamentos, controlando 
para as variáveis tempo de tratamento com anti-hipertensivo, BSV, SS, média do número de sítios com PBS 4-5 e PBS ≥ 6. Em conclusão, a 
hiperplasia gengival está associada com o uso de nifedipina e amlodipina em pacientes com diagnóstico de hipertensão refratária de difícil 
controle.
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