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Introdução: A vitamina D comporta-se como um hormônio e está associada a 

um amplo espectro de funções biológicas. Estudos comprovam que a vitamina 

D e seus derivados podem desempenhar papel crucial como agentes 

imunomoduladores, controlando condições autoimunológicas, infecções e 

neoplasias. Objetivo: Realizar uma revisão de escopo, correlacionando 

suficiência ou deficiência de vitamina D, seus polimorfismo e repercussões nas 

diversas especialidades odontológicas. Metodologia: Elaborou-se estratégias 

de buscas nas bases de dados Medline/Pubmed, Embase, Web of Science, 

Scopus e Cochrane Library,  totalizando 1.159 estudos. Houve também buscas na 

literatura cinza através do Google Scholar e Open Gray. O processo de seleção dos  

aconteceu em duas etapas: leitura de títulos e resumos e leitura na íntegra, 

tendo as discordância resolvidas através de consenso.  Um total de 176 

estudos que atenderam aos critérios foram incluídos na revisão e tiveram seus 

dados extraídos, tabulados, sintetizados e discutidos. Resultados: Foram 

encontrados estudos nas diversas especialidades da Odontologia, destacando-

se a periodontia. Mais estudos são necessários em relação a todas as 

especialidades odontoló afim de buscar mais evidências no que se refere aos 

polimorfismos e às hipovitaminoses. Considerações finais: Observa-se que os 

níveis séricos adequados da vitamina D e sua suplementação, são benéficos 

tanto na prevenção como no tratamento de diversas condições orais e 

maxilofaciais. A presença de polimorfismo, por sua vez, estão relacionados a 

uma maior predisposição à periodontite e à cárie.  

 
Palavras-chave: Vitamina D. Deficiência de Vitamina D. Saúde Bucal. 

Odontologia. Revisão. 
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Introduction: Vitamin D behaves like a hormone and is associated with a wide 

spectrum of biological functions. Studies prove that vitamin D and its candidates 

can advance a crucial role as immunomodulatory agents, controlling 

autoimmune conditions, infections and neoplasms. Objective: To carry out a 

scope review, correlating vitamin D sufficiency or deficiency, its polymorphism 

and repercussions in the various dental specialties. Methodology: A search 

clinic was carried out in the Medline/Pubmed, Embase, Web of Science, Scopus 

and Cochrane Library databases, totaling 1,159 studies. There were also 

searches in gray literature through Google Scholar and Open Grey. The event 

selection process took place in two stages: reading of titles and abstracts and 

full reading, with disagreements resolved through consensus. A total of 176 

studies that meet the criteria included in the review and have their data 

extracted, tabulated, synthesized and discussed. Results: Studies were found in 

various specialties of Dentistry, highlighting periodontics. More studies are 

found in relation to all dental specialties in order to seek more evidence 

regarding polymorphisms and hypovitaminosis. Final considerations: It is 

observed that adequate serum levels of vitamin D and its supplementation are 

beneficial both in the prevention and treatment of various oral and maxillofacial 

conditions. The presence of polymorphism, in turn, is related to a greater 

predisposition to periodontitis and caries. 

 
Keywords: Vitamin D. Vitamin D deficiency. Oral Health. Dentistry. Review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As vitaminas são compostos orgânicos essenciais que catalisam as 

reações metabólicas no organismo. Elas também funcionam como doadoras de 

elétrons, antioxidantes ou efetoras de transcrição, podendo ser extraídas de 

alimentos e suplementos ou, em alguns casos, sintetizadas por nosso corpo ou 

microbiota intestinal. Deficiências graves de vitaminas resultam em 

complicações sistêmicas, e algumas deficiências moderadas e graves também 

resultam em problemas orais (GOSSWEILER; MARTINEZ-MIER, 2020). 

O termo vitamina D refere-se a um grupo de compostos químicos 

derivados do colesterol, ocorrendo em 2 formas básicas: colecalciferol  (vitamina 

D3) e ergocalciferol (vitamina D2). Elas diferem em termos de sua estrutura de 

cadeia lateral e sua ocorrência, o colecalciferol está presente em organismos 

animais, enquanto o ergocalciferol é encontrado em plantas e fungos  

(KRAWIEC; DOMINIAK, 2018). 

Essa vitamina comporta-se como um hormônio e está associada a um 

amplo espectro de funções biológicas devido às suas atividades endócrina, 

autócrina e parácrina. Suas funções relatadas incluem a regulação do 

metabolismo de cálcio e fosfato e sua deposição em tecidos mineralizados, em 

mecanismos efetores da imunidade inata, envolvimento em funções cognitivas, 

manutenção da pressão arterial e efeitos relacionados a condições 

cardiometabólicas e envelhecimento. A principal fonte de vitamina D vem da 

conversão de precursores de 7- desidrocolesterol na pele que, ao interagir com 

radiação ultravioleta B, promove sua conversão para colecalciferol , além disso 

há fontes alimentares que contêm a vitamina D, como peixes oleosos, ovos e 

nozes (GYLL et al., 2018; CAGETTI et al., 2020). 

Estudos comprovam que a vitamina D e seus derivados podem 

desempenhar um papel crucial como agentes imunomoduladores em controlar 

condições autoimunológicas, infecções e neoplasias. A identificação dos seus 

receptores em macrófagos, queratinócitos, células endoteliais e neoplásicas 

revelou novos mecanismos extra-ósseos da vitamina, incluindo função 

imonomoduladora e antiproliferativa (ŚLEBIODA; SZPONAR; DOROCKA-

BOBKOWSKA, 2016). 
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Woelber et al. (2017) afirmaram que a ingestão de vitaminas C e D 

parece desempenhar um papel importante na inflamação gengival e 

periodontal. Vários estudos mostraram o impacto positivo da vitamina D nos 

tecidos periodontais, tanto em estudos clínicos quanto in vitro. Na sua forma, 

ativa também inibe a produção de citocinas inflamatórias, e como a periodontite 

crônica é caracterizada por perda óssea proveniente de uma resposta 

inflamatória a placas bacterinas presentes, sua deficiência pode contribuir para 

o desenvolvimento e progressão da doença periodontal (BORGES et al., 2009; 

PERAYIL et al., 2015; BONNET et al., 2019). 

Crianças e adolescentes são particularmente vulneráveis às 

manifestações clínicas de insuficiência da vitamina D por causa de seu papel 

central na formação dos ossos e dentes. Gyll et al. (2018) revelou que crianças 

que não receberam suplementação dessa vitamina, obtiveram um número 

maior de cárie, assim como diminuição do fluxo salivar. Além disso, sua 

deficiência pode causar transtornos na formação dos dentes, uma vez que tem 

influência no metabolismo ósseo, podendo provocar hipoplasia de esmalte e 

cárie na dentição decídua, pois, durante as fases de desenvolvimento, os 

tecidos dentais duros são fortemente influenciados pelo estado nutricional da 

criança e se há ou não defasagem de vitaminas em seu organismo (BITTAR; 

CASTRO; SZEJNFELD, 2018). 

A deficiência de vitamina D leva à redução da densidade óssea, 

osteoporose e, consequentemente, ao desenvolvimento da doença periodontal; 

contudo, níveis regulares desta, podem diminuir as chances de apresentar 

gengivite e periodontite, atuando como imunomodulador, anti- inflamatório e 

agente antiproliferativo (BITTAR; CASTRO; SZEJNFELD, 2018). 

A vitamina D é muito importante para desempenhar as diversas funções 

do organismo, com implicações associadas à saúde geral e oral. Diante do 

exposto, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de escopo com 

o intuito de avaliar o que há de evidência científica disponível, correlacionando 

a sua suficiência ou deficiência e os polimorfismos associados ao receptor de 

vitamina D às condições de saúde ou doença do ponto de vista oral e 

odontológico, nas diversas especialidades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1 HISTÓRICO 

O termo "vitamina D" compreende um grupo de pró-hormônios dos quais 

a vitamina D2 (ergocalciferol) e vitamina D3 (colecalciferol) são os principais 

precursores inativos. No corpo humano, a vitamina D3 é produzida naturalmente 

na pele após a exposição à radiação ultravioleta B (280–320 nm), e 

quimicamente, esta reação inclui a fotolização de 7-desidrocolesterol em pré- 

vitamina D3, que é posteriormente convertido em vitamina D3. As vitaminas D2 

e D3 também podem ser encontradas em alguns alimentos e em suplementos 

nutricionais (MATILLA et al., 2004; YUCE et al., 2017; ANDRUKHOV et al., 

2020).         

 Vitamina D é o nome dado a uma substância lipossolúvel de característica 

química esteroidal que se comporta como hormônio. Possui receptores em todas 

as células do corpo humano e participa de milhares de reações metabólicas 

indispensáveis à manutenção da saúde. Esta vitamina estimula a produção 

óssea, muda o processo de reabsorção para a formação e otimiza a 

remodelação dos ossos (CASTRO, 2011; GUNSON et al., 2012; ACIPINAR et 

al., 2019; SIZAR et al., 2020; GRANT et al., 2020; CHAROENNGAM et al., 

2020). 

Seu papel não se limita apenas ao metabolismo ósseo, mas também a 

outros processos biológicos, como a proliferação celular, diferenciação e, 

especialmente, função imunológica. A vitamina D desempenha um papel central 

no funcionamento ideal dos sistemas cardiovascular, endócrino e imunológico. 

Sua concentração sérica, portanto, tem sido associada a diminuição do risco de 

doenças inflamatórias infecciosas e crônicas, de doenças autoimunes, alguns 

cânceres, de hipertensão e doenças cardiovasculares (ANBARCIOGLU et al., 

2019; AGRAWAL et al., 2019; FRANCIC et al., 2019). 

O status da vitamina D é geralmente avaliado medindo-se os  níveis 

séricos de 25 (OH) D em concentrações 75-125  nmol/L são consideradas 

ótimas. O soro 25 (OH) D em concentrações <30 nmol/L indicam um risco de 

deficiência de vitamina D e as concentrações de 25 (OH) D> 50 nmol/L são 

indicados suficiente. Em contrapartida, os níveis de 1,25 (OH) 2D são mais 

baixos, variando entre 0,035 e 0,2 nmol/L. A prevalência da deficiência da 
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vitamina D atinge uma extensão pandêmica e pode ser observada em todos os 

grupos de idade, gênero e etnia, e é mais comumente associado à exposição 

inadequada a luz solar (ABREU et al., 2016; ANDRUKHOV et al., 2020).    

As principais causas da deficiência de vitamina D, de acordo com o estudo 

de Bjelakovic et al., (2014) incluem, além da exposição insuficiente à luz solar, a 

diminuição da ingestão alimentar, pigmentação da pele, obesidade e idade 

avançada. Sua insuficiência está associada ao aumento do risco de doenças 

malignas, cardiovasculares, autoimunes e infecciosas. Ao longo da última 

década, tem sido reconhecida no meio científico que a sua deficiência é uma 

pandemia mundial criando condições potenciais para a incidência de múltiplos 

distúrbios e desordens metabólicas, ameaçando todas as fases da vida 

humana, desde o período fetal até a senescência (HOLICK et al., 2013). 

 

2.2 BIODISPONIBILIDADE 

A vitamina D é produzida ou absorvida no corpo humano por meio de duas 

vias diferentes. A principal via é a síntese na pele por exposição à luz solar, a 

outra é a absorção pela ingestão de alimentos. Apesar da vitamina D ser 

produzida por exposição da pele aos raios solares, seu consumo dietético se 

torna essencial quando a exposição solar é insuficiente para alcançar as 

necessidades diárias. Isso tem se tornado comum, particularmente entre 

pessoas residentes em centros urbanos que estão expostos a níveis subótimos 

de raios solares (MOURÃO et al., 2005; KIM et al., 2021).   

 São escassos os alimentos fonte de vitamina D, como a gema de ovo, 

fígado, manteiga e leite. Além disso, estes alimentos são atualmente pouco 

consumidos em função do elevado conteúdo de colesterol. De modo geral, 

carnes e peixes magros têm apenas traços desta vitamina. Óleos do fígado de 

peixes como atum e linguado, bacalhau em particular e peixes como salmão, 

cavala, sardinha, enguia, arenque e atum são ricos em vitamina D. Outra fonte 

seriam os cogumelos, que naturalmente possuem pequenas quantidades de 

vitamina D, mas este alimento também não é frequentemente consumido e está 

sujeito a grande variação sazonal no seu conteúdo (BUENO; CZEPIELEWSKI, 

2008; STEIN; TIPITON, 2011). 
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2.3 MECANISMO DE AÇÃO 

Vitamina D é inicialmente sintetizado como um precursor biologicamente 

inativo, com meia-vida de 12-16 horas. Para se tornar metabolicamente ativa, 

ela é transportada no sangue até o fígado, onde será convertida em 25- 

hidroxivitamina D, 25 (OH) D, a principal forma circulante, com meia-vida de 3 

semanas. Devido à sua longa meia-vida, 25 (OH) D é o composto mais confiável 

para avaliar os níveis de vitamina D no indivíduo. Essa reação é catalizada pela 

25-hidroxilase e o metabólito resultante é hidrolisado principalmente no rim, 

resultando finalmente para a forma biologicamente ativa 1,25-di-hidroxivitamina 

D- 1,25 (OH) 2D, também conhecido como calcitriol. 1,25 (OH) 2D entra no 

células-alvo, se liga ao receptor de vitamina D (VDR) e induz uma modificação 

conformacional que leva à sua interação com o receptor de ácido retinóico 

(ALVIM-PEREIRA et al., 2008; ANDRUKHOV et al., 2014; BIZZARO et al., 

2017). 

Para Alvim-Pereira et al. (2008), Wang, Zhu e Deluca (2012) e Yang et al. 

(2018), o VDR desempenha um papel central nas ações biológicas de vitamina 

D. A sua expressão é encontrada na maioria dos tecidos, incluindo aqueles que 

participam das ações clássicas da vitamina D, como osso, intestino e rim, e 

outros tecidos não clássicos. O VDR também desempenha um papel complexo 

no controle da homeostase óssea e recruta co-reguladores, que podem ter 

efeitos ativadores ou repressores. Sua identificação precisa nos tecidos é 

fundamental para compreender o significado fisiopatológico da vitamina D e 

poderia ser a chave para o desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas          

direcionadas ao receptor. 

 

2.4 POLIMORFISMOS DO RECEPTOR DA VITAMINA D  

A vitamina D está envolvida em uma ampla variedade de processos 

biológicos, incluindo metabolismo ósseo, modulação da resposta imune, regulação 

da proliferação e diferenciação celular e possui vários efeitos imunomoduladores 

através do receptor da vitamina D (VDR) (SUCHANECKA et al., 2020). 

O VDR é um receptor nuclear que se liga à forma ativa da vitamina D,  afeta 

vários processos biológicos relacionados ao metabolismo ósseo, a modulação da 

resposta imune e influencia a ação da vitamina ao regular sua expressão gênica. 

O gene do receptor D tem sido associado a inúmeras doenças, incluindo  
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osteoartrite, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares (ZILAHI et al., 2015; 

SUCHANECKA et al., 2020). 

Os principais polimorfismos são o BsmI, ApaI, TaqI, Fokl, agindo 

diretamente e na ligação da vitamina com o seu receptor, podendo diminuir essaa 

afinidade, consequentemente interferindo nas funções biológicas da vitamina D. 

Além do metabolismo ósseo e o efeito de incidentes de doenças ósseas, os 

polimorfismos têm uma conexão com as infecções por Mycobacterium tuberculosis 

e doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatóide, podem desempenhar 

um papel importante na suscetibilidade ao mau estado de saúde bucal (YILMAZ et 

al., 2018; GUO et al., 2019; FATTURI et al., 2020). 

 

2.5 VITAMINA D E AÇÃO ORAL 

De acordo com Menzel et al. (2019), a vitamina D é mais conhecida 

como o principal fator que mantém a homeostase do cálcio e é necessária para 

o desenvolvimento e manutenção dos ossos. Slébioda, Szponar e Dorocka- 

Bobkowska (2016) falam que, como parte de seus diversos mecanismos de 

ação, ela também modifica o curso de várias condições sistêmicas. Como um 

regulador do equilíbrio mineral e do metabolismo do tecido ósseo e um potente 

agente anti-inflamatório e imunomodulador, a vitamina D pode afetar 

significativamente a homeostase da cavidade oral e causar alguns prejuízos para 

tal.            

    A vitamina D junto com seu receptor, por controlarem o metabolismo 

do cálcio e do fosfato, promovem o crescimento, induzindo a remodelação 

necessária dos ossos e dentes. Estudos demonstram que a deficiência pode 

colocar os indivíduos em risco, não apenas pela baixa densidade mineral 

óssea, osteoporose ou osteopenia, mas também por promover doenças 

infecciosas e doenças inflamatórias na região oral (UWITONZE et al., 2018; 

BOTELHO et al., 2020). 

A 25 (OH) vitamina D [25 (OH) D], que é um precursor de uma forma 

hormonalmente ativa da vitamina D (1,25-dihidroxivitamina D), é a principal 

forma circulante da vitamina e está presente na saliva. Foi demonstrado que 

1,25 (OH) 2 D influencia a exocitose da proteína salivar dependente de cálcio e a 

sua deficiência da pode reduzir a secreção salivar da parótida (AGHA- 
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HOSSEINI; MIRZAII-DIZGAH; MIRJALIL, 2013). 

Os níveis de vitamina D vêm ganhando cada vez mais atenção na saúde 

bucal. Durante o crescimento e a idade adulta, a deficiência está associada a 

uma ampla variedade de distúrbios de saúde bucal.  Em crianças, a deficiência 

da vitamina D pode induzir mineralização dentária defeituosa, resultando em 

defeitos na dentina e no esmalte. Como consequência, esses defeitos podem 

aumentar o risco de aparecimento e progressão da cárie dentária. Além disso, 

foi associada a uma prevalência mais alta de periodontite e inflamação gengiva. 

A vitamina D também pode estar associada a algumas entidades de patologia 

oral, como câncer oral e eventos de osteonecrose da mandíbula (BOTELHO et 

al., 2020). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a importância da vitamina D e os efeitos dos polimorfismos de 

seu receptor nas diversas especialidades odontológicas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Quantificar os estudos incluídos de acordo com as especialidades 

odontológicas; 

• Avaliar as implicações do polimorfismos da vitamina D dentro de cada 

especialidade; 

• Avaliar a importância da suplementação da vitamina D dentro de cada 

especialidade; 

• Verificar as implicações da suficiência e deficiência da vitamina D em  

cada especialidade; 

• Encontrar as lacunas existentes na literatura e sugerir novos estudos 

primários e secundários para melhor evidenciar a temática estudada. 
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo da literatura. A 

revisão de escopo tem como objetivo mapear de forma completa a literatura em 

um determinado tópico ou área de pesquisa e fornecer uma oportunidade para 

identificar conceitos-chave, lacunas na pesquisa e tipos e fontes de evidências 

para informar a prática, formulação de políticas e pesquisas disponíveis 

(CORDEIROI; SOARESII, 2019). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

A concepção do trabalho foi realizada no Centro Universitário Brasileiro- 

UNIBRA/PE. 

 

4.3 PERÍODO DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido no período de setembro de 2020 a maio de 

2021. 

 

 
4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos todos os tipos de estudos primários, como os ensaios 

clínicos, os estudos de coorte, transversal, caso-controle, série de casos, relato 

de casos, estudos experimentais em animais e estudos in vitro, disponíveis nas 

bases de dados. Os estudos incluídos abordaram sobre a importância da 

vitamina D dentro das diversas áreas da odontologia e as repercussões da sua 

insuficiência no ponto de vista oral e odontológico ou avaliaram a relação entre 

os polimorfismos do receptor de vitamina D e as seus efeitos sob o mesmo 

ponto de vista. 

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos estudos secundários como revisões de literatura, 

revisões de escopo, integrativas ou sistemáticas, estudos que não estiverem 

nas línguas inglesa, portuguesa ou espanhola e aquelas que estavam 

impossibilitados de letitura na íntegra. 
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4.6 BUSCA DE DADOS 

Foram pesquisadas as bases de dados: Medline/Pubmed, Embase, 

Cochrane (Library), Scopus, Web of Science, Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Via BVS através do Portal Periódico 

Capes. Uma estratégia de busca foi realizada em cada base de dados, 

adaptando-se a busca realizada na base do Medline/Pubmed, fazendo as 

devidas modificações em cada uma delas. Foram utilizados descritores 

controlados MeSH (Medical Subject Heading) para o Medline e Lilacs, Emtree 

para o Embase e Decs (Descritores de Ciências da Saúde) para o Lilacs, além 

da utilização de palavras livres, com o intuito de aumentar a sensibilidade da 

busca.           

 Para a realização da estratégia de busca foram utilizados os operadores 

booleanos “AND” e “OR” para a construção da idéia de soma e intersecção, 

respectivamente. 

Os registros encontrados foram importados para o gerenciador de 

referências Clarivate Analytics EndNote Web, no qual os registros em 

duplicatas foram removidos para que fosse iniciada a etapa de seleção dos 

estudos. 

Também foram realizadas buscas na literatura cinza no Google Scholar 

e Open Grey , além da busca manual, na lista de referências dos estudos 

incluídos na revisão de escopo. 

 

4.7 ESTRATÉGIA DE BUSCA 

A estratégia de busca realizada no Medline/Pubmed foi: (("Vitamin 

D"[MeSH Terms] OR "Ergocalciferols"[MeSH Terms]) OR 

(("Ergocalciferols"[Title/Abstract] OR "calciferol"[Title/Abstract]) OR "vitamin d 

2"[Title/Abstract])) AND ((("Dentistry"[MeSH Terms] OR "Oral Medicine"[MeSH 

Terms]) OR ((((("surgery, oral"[MeSH Terms] OR "Dental Implants"[MeSH 

Terms]) OR "pathology, oral"[MeSH Terms]) OR "Endodontics"[MeSH Terms]) 

OR "Periodontitis"[MeSH Terms]) OR "Temporomandibular Joint 

Disorders"[MeSH Terms])) OR ((((("surgery oral"[Title/Abstract] OR "Dental 

Implants"[Title/Abstract]) OR "pathology oral"[Title/Abstract]) OR 

"Endodontics"[Title/Abstract]) OR "Periodontitis"[Title/Abstract]) OR 

"Temporomandibular Joint Disorders"[Title/Abstract])). 



26 
 

 
 
 

4.8 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Dois revisores (EL, IB) de forma independe e cega fizeram o processo de 

seleção dos estudos em duas etapas: primeiro, a leitura dos títulos e resumos, 

seguida pela leitura do artigo na íntegra. O processo de seleção seguiu os 

critérios de inclusão e exclusão estipulados. A cada etapa do processo houve 

uma reunião de consenso para avaliar as discordâncias entre os revisores e 

resolvê-las e, se necessário, um terceiro revisor (R.A) foi consultado para o 

desempate. 

Para a realização da primeira etapa foi utilizado o Software Rayyan QCRI 

que auxiliou na leitura dos títulos e resumos dos estudos. Os estudos 

selecionados após essa fase foram exportados para o Clarivate Analytics 

EndNote Web, onde aconteceu a segunda etapa do processo. 

 

4.9 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Os dados referentes aos autores, título, ano de publicação, país de origem 

do estudo, desenho do estudo, amostra, grupos de estudos, especialidade 

odontológica envolvida no estudo, desfechos e implicações foram extraídos por 

dois revisores em formulário específico. 

 

4.10 SÍNTESE DOS DADOS 

Os dados foram sintetizados de maneira qualitativa, trazendo as 

informações dos estudos incluídos tanto de forma descritiva quanto na forma de 

tabela que foram construídas por especialidade. 

 

4.11 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo trata-se de um estudo secundário, portanto, não se faz 

necessária a sua submissão a um comitê para avaliação. 

 
4.12 RISCOS E BENEFÍCIOS 

Trata-se de um estudo secundário, dessa forma, não oferece risco. Em 

relação aos benefícios, estudar a Vitamina D e a sua relação dentro da área 

da Odontologia para conhecer os benefícios da mesma, as associações
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do ponto de vista odontológico com a sua deficiência é importante para o 

diagnóstico e o tratamento por parte dos profissionais, trazendo essas 

informações para a comunidade científica e para a população. 
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5 RESULTADOS 

 
A pesquisa bibliográfica, segundo a estratégia de busca construída em 

cada base resultou em um total de 1.159 estudos, sendo 233 da base de dados 

MEDLINE/PUBMED, 144 da EMBASE, 50 da COCHRANE (LIBRARY), 293 da 

WEB OF SCIENCE, 431 da SCOPUS e 8 da LILACS/BVS. Desses, 462 foram 

excluídos por serem duplicatas. 697 estudos tiveram seus títulos e resumos 

lidos, dos quais 431 foram excluídos. Dos 222 artigos originais recuperados e 

identificados como elegíveis para esta revisão de escopo, 49 estudos foram 

excluídos por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade. Dos 100 

estudos encontrados na busca na literatura cinzenta, 3 estudos foram 

selecionados para compor a revisão. Dessa forma, um total de 176 estudos 

foram incluídos nessa revisão de escopo. A figura 1 demonstra o fluxograma do 

resultado da busca nas fontes de informação e do processo de seleção e dos 

estudos, construído de acordo com o PRISMA (PAGE et al., 2021). 

 
Figura 1. Fluxograma do resultado da busca nas bases de dados consultadas, 

triagem, elegibilidade e inclusão de artigos na revisão de escopo. 

 
 

Dos 176 estudos constituiram essa revisão de escopo. Desses, 117 são 

da especialidade Periodontia, 15 de Odontopediatria, 14 de Implatodontia, 08 

de Ortodontia, 07 de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial,
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06 da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 05 de Estomatologia e 04 da 

Endodontia. 

Foram encontrados, 18 ensaios clínicos randomizados, 16 coortes, 05 

ensaios clínicos não randomizados, 32 tranversais, 01 série de casos, 06 relatos 

de casos, 53 caso-controles, 28 estudos experimentais em animais e 16 estudos 

in vitro. 

Quando classificados quanto ao nível de evidência de acordo com o 

Centro de Medicina baseado em Evidência de Oxford, foram encontradas 14 

estudos do  nível 1, 18 do nível 2, 22 do nível 3c, 93 do nível 4 e 44 do nível 5 de 

uma forma geral. A figura abaixo ilustra estes resultados. 

 
Figura 2. Pirâmide com os tipos dos estudos e níveis de evidência de acordo 

com os estudos recuperados. 

 

 
A seguir, os resultados serão apresentados de acordo com cada 

especialidade. 

 

5.1 PERIODONTIA 

A Tabela 1 (APÊNDICE A) traz os estudos da área de Periodontia 

 
 

Nível 1 

Revisão 

Sistemática=14 

 
Nível 2 

Ensaios Clínicos 

Randomizados= 18 

 
Nível  3c 

Coortes=16/ Ensaios Clínicos não 

Randomizados=06 

 
Nível 4 

Relatos de casos=6; Série de casos=1; Casos- 

Controle=53; Transversais=32 

 
Nível 5 

Estudos experimentais em animais=28; Estudo in vitro=16 
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incluídos. 

Dos 117 estudos incluídos, 12 são ensaios clínicos randomizados, 05 

ensaios clínicos não randomizados, 07 coortes, 26 estudos transversais, 41 

casos-controles, 01 relato de caso, 13 estudos experimentais em animais e 12 

estudos in vitro. 

Os ensaios clínicos randomizados realizados por Henning et al. (1999) e 

Santos, Pinho e Cimões (2020) objetivaram determinar se a doença periodontal 

está associada à polimorfismos do gene receptor de vitamina D. Para Henning 

et al. (1999) o polimorfismo do gene receptor de vitamina D aumenta 

significativamente o risco de desenvolver doença periodontal, entretanto, no 

estudo de Santos, Pinho e Cimões (2020) não houve associação positiva com a 

gravidade e as características clínicas da doença periodontal. 

O ensaio clínico realizado por Yuce et al. (2017) objetivou avaliar os 

níveis de citocinas pró-inflamatórias e de vitamina D em três grupos de pacientes 

antes e após o tratamento periodontal inicial. O estudo contou com 53 

participantes: 17 pacientes com artrite reumatóide com doença periodontal 

crônica, 18 pacientes com peridontite crônica sistemicamente saudáveis e 18 

voluntários saudáveis. Os níveis de vitamina D estavam elevados em pacientes 

com artrite reumatóide e periodontite crônica, e estes níveis diminuíram após o 

tratamento periodontal inicial nesses pacientes (P > 0,05). No grupo controle não 

houve diferenças significativas (P < 0,05). 

O ensaio clínico não randomizado de Perayil et al. (2015) verificaram o 

efeito da suplementação de vitamina D e cálcio na redução da inflamação 

gengival. Oitenta e dois indivíduos foram avaliados, 40 foram alocados no 

Grupo intervenção (indivíduos que receberam profilaxia oral total, raspagem 

subgengival, alisamento radicular) e curetagem junto com suplementação de 

vitamina D (250 UI / dia) e cálcio (500 mg / dia) por três meses, e 42 no Grupo 

controle (indivíduos que receberam profilaxia oral completa, raspagem 

subgengival, alisamento radicular, curetagem e não tomavam suplementação 

oral). A suplementação de cálcio e vitamina D teve um efeito estatisticamente 

positivo na saúde periodontal e pode ser usada como adjuvante da terapia 

periodontal não cirúrgica (P < 0,05). 

Pavlesen et al. (2016) realizaram um estudo de coorte parainvestigar 

associação entre as concentrações plasmáticas de vitamina D e a história de 
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perda dentária e a incidência em 5 anos de perda dentária em mulheres pós- 

menoapusa. Foram alocadas 780 mulheres, das quais 152 não tinham histórico 

de perda de dente por qualquer motivo (mulheres retendo todos os 28 dentes 

naturais, excluindo terceiros molares) e 628 tinham histórico de perda de dente 

devido a doença periodontal ou cárie. Entre as mulheres com o nível de vitamina 

D adequados em comparação com as com o nível inadequado, os ORs ajustados 

foram 1,24 (IC 95% = 0,82 a 1,87) em relação à prevalência de perda dentária 

decorrente de doença periodontal ou cárie e 1,07 (IC 95% = 0,62 a 1,85) em 

relação à incidência de perda dentária. Nesta coorte de mulheres na pós- 

menopausa, portanto, não houve associação entre o status da vitamina D e a 

perda dentária. 

Nos estudos de coorte de Miley et al. (2009), Teles et al. (2012) e Jönsson 

et al. (2013) investigaram a associação da suplementação oral da vitamina D e 

os parâmetros clínicos da periodontite. Os resultados sugerem que a 

suplementação dessa vitamina e cálcio mostrou melhoras consideravéis nos 

parâmetros clínicos da periodontite. 

O ensaio clínico randomizado de Bashutski et al. (2011) objetivou avaliar 

o efeito do status de vitamina D pré-cirúrgica nos resultados da cirurgia 

periodontal realizada em quarenta indivíduos com doença periodontal grave. 

Todos os participantes receberam cirurgia de desbridamento com retalho aberto 

em um sextante e foram acompanhados por 1 ano após a cirurgia. O grupo 

experimental recebeu teriparatida e o grupo controle, placebo. Ambos os grupos 

de estudo foram subdivididos em relação à deficiência ou suficiência de vitamina 

D sérica. A variável primária estudada foi a resolução de defeitos infra-ósseos 

apresentados pelos pacientes. A análise desses estudo piloto sugere que um 

indivíduo com deficiência de vitamina D pré-cirúgica apresenta benefícios 

mínimos a partir de cirurgia periodontal, reforçando a importância de níveis de 

vitamina D suficientes para melhores ganhos ósseos. No entanto, estudos com 

amostras maiores precisam ser realizados para     avaliar tal associação. 

Mostafa, Hamdy e Nasif et al. (2012) realizaram um ensaio clínico para 

avaliar o efeito dos bifosfonatos sistêmicos isoladamente e em combinação com 

cálcio e vitamina D sobre o osso alveolar de mulheres pós-menopausa com 

osteoporose e com periodontite crônica. Quarenta constituíram a amostra e 
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foram divididas em dois grupos. O grupo controle (n = 20) recebia 70 mg de 

alendronato oral semanalmente por um período de 6 meses e o grupo 

intervenção (n = 20), recebia 70 mg de alendronato oral semanalmente por 6 

meses além de 100m mg de cálcio e 400 UI de vitamina D diariamente por 6 

meses. Os pacientes foram submetidos a terapia periodontal convencional e em 

casos de persistência de bolsas periodontal, foram submetidos a terapia 

cirúrgica em ambos os grupos. O grupo que fez uso combinado de alendronato, 

cálcio e vitamina D evidenciou melhora clínica e radiografica, mostrando que 

esta combinação é um tratamento valioso no manejo da periodontite. 

O relato de caso de Yussif, El-Mahdi e Wagih (2017) investigou o papel e 

a eficiência da injeção intra-ligamentar de vitamina D e cálcio no tratamento da 

periodontite crônica associada ao hipotireoidismo. A vitamina D injetável é uma 

modalidade de tratamento adjuvante, pode fornecer outras soluções para o 

problema de regeneração periodontal, todavia mais estudos são necessários. 

Li et al. (2013) realizaram um estudo experimental em animal afim de 

investigar o efeito inibitório da vitamina D sobre periodontite diabética em 

camundongos e os mecanismos que podem ser responsáveis por este efeito. 

Cinquenta camundongos machos foram recrutados para compor o estudo e 

foram divididos em quatro grupos: grupo controle normal, grupo periodontite, 

grupo periodontite diabética, grupo periodontite tratada com vitamina D e grupos 

com periodontite diabética tratada (10 camundongos por grupo). Os resultados 

fornecem evidências para a função protetora da vitamina D contra a periodontite 

diabética (P< 0,05). 

O estudo experimental em animal de Aral et al. (2015) avaliou os efeitos 

da administração de vitamina D além do tratamento periodontal convencional e 

perda óssea alveolar em ratos com periodontite induzida experimentalmente. 

Setenta e dois ratos machos foram divididos aleatoriamente em seis grupos 

iguais, e a periodontite foi induzida experimentalmente em todos os grupos, 

exceto no grupo controle saudável. Os resultados sugerem que a 

suplementação de vitamina D após o tratamento periodontal convencional não 

teve um efeito positivo sobre os níveis gengivais ou osso alveolar em 

comparação com o tratamento periodontal convencional sozinho (P< 0,05). 

O estudo in vitro de Liu, Meng e Hou (2012) investigou se os fibroblastos 

gengivais humanos e células do ligamento periodontal humano podem converter 
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vitamina D em sua forma ativa. Estabeleceram culturas primárias de fibroblastos 

gengivais humanos e células do ligamento periodontal humano de 5 doadores 

individuais. Foram detectados que essas células têm a possibilidade 

transformar a vitamina D inativa em sua forma ativa (P< 0,05). 

Andrukhov et al. (2014) avaliaram no estudo in vitro se a vitamina D 

influencia a produção de mediadores pró-inflamatórios em células do ligamento 

periodontal humano em resposta à estimulação com patógenos periodontais. 

Fibroblastos do ligamento periodontal humano Clonetics primários 

comercialmente disponíveis isolados de um homem de 16 anos foram usados. 

O estudo mostrou que a vitamina D modula a resposta inflamatória nas células 

do ligamento periodontal por meio do receptor de vitamina D (P< 0,05). 

No estudo in vitro Hosokawa et al. (2015) examinaram o efeito do calcitriol 

nas produções dos mediadores inflamatórios de células do ligamento periodontal 

humano que é uma célula importante nos tecidos periodontais.Os resultado 

implicam que a vitamina D pode suprimir as produções de mediadores 

infamatórios. 

Patil, Mali e Moghe (2019) realizaram um ensiao clínico não randomizado 

para avaliar a presença de receptores de vitamina D no tecido do ligamento 

periodontal. Um total de 19 pacientes com periodontite crônica de ambos os 

sexos e com idade variando de 35 a 65 anos, foram recrutados para o estudo. 

O tecido do ligamento periodontal foi raspado das superfícies restantes para 

avaliação da presença dos receptores. Os autores concluíram que a presença 

dos receptores de vitamina D no tecido do ligamento periodontal aumentava 

após a suplementação ( P<0,05). 

Os estudos transversais de Gago et al. (2005), Natio et al. (2007), De 

Souza et al. (2007), Kaarthikeyan et al. (2013), Wang et al. (2013), 

Chantarangsu et al. (2016), Torrungruang et al. (2020) objetivaram investigar as 

possíveis associações dos polimorfismos do gene receptor de vitamina D e 

suscetibilidade para doença periodontal crônica. Os autores concluíram que os 

polimorfismos do gene receptor de vitamina D estão associados ao aumento da 

suscetibilidade da periodontite crônica na população estudada. Entretanto, nos 

estudos de Gago et al. (2005) e Wang et al. (2013) os polimorfismos não foram 

associados ao risco eminente de periodontia crônica. 
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Os autores Tachi et al. (2001), Tachi et al. (2003), Yoshihara et al. (2001), 

De Brito Junior et al. (2004), Park, Nam e Choi (2006), Nibali et al. (2008), Borges 

et al. (2009), Kobayashi et al. (2009), Wang et al. (2009), Martelli et al. (2009), 

Jilani et al. (2015), Wang, Zhang e Chen (2015), Song et al. (2016), Tobón- 

Arroyave, Isaza-Guzmán e Pineda-Trujillo (2017), Pinho et al. (2019), Ratheesh 

et al. (2018), Fomenko et al. (2019), Marian et al. (2019), Murthykumar, 

Arjunkumar e Jayaseelan (2019), Nazemisalman et al. (2019), Gunes et al. 

(2008), Fitria, Siregar e Ervina, (2018), Karasneh et al. (2013) realizaram estudos 

diversos de casos-controles com o mesmo objetivo, investigar as relações dos 

polimorfismos do gene receptor de vitamina D na periodontite, periodontite 

crônica e periodontite crônica generealizada. 

Os autores Yoshihara et al. (2001), Kobayashi et al. (2009), Wang, Zhang 

e Chen (2015), Tobón-Arroyave, Isaza-Guzmán e Pineda-Trujillo (2017), 

Ratheesh et al. (2018), Murthykumar, Arjunkumar e Jayaseelan (2019) e Gunes 

et al. (2008) não encontraram associação significativa dos polimorfismos 

estudados com a periodontite, periodontite crônica e periodontite crônica 

generealizada. 

 
5.2 ODONTOPEDIATRIA 

A Tabela 2 (APÊNDICE B) traz os estudos da área de Odontopediatria 

incluídos. 

Dos quinze estudos incluídos, 01 é do tipo ensaio clínico randomizado, 06 

coortes, 03 do tipo caso-controle, 04 transversias e 01 relato de caso. 

O ensaio clínico randomizado realizado por Reed et al. (2017), os estudos 

de coorte realizados por Van Der Tas et al. (2018), Kühnisch et al. (2015) e o 

estudo transversal de Fatturi et al. (2020) investigaram se a concentração sérica 

de vitamina D de crianças com idade de 0 à 10 anos está relacionada com a 

hipomineralização do esmalte dos dentes decíduos, sendo constatada que as 

baixas concentrações (menos de 75 nmol/L) dessa vitamina está relacionada à 

hipomineralização do esmalte em todos os estudos. 

Madalena et al. (2020), através do estudo de coorte, avaliaram se os 

polimorfismos genéticos no receptor de vitamina D estão associados ao risco de 

cárie e defeitos do desenvolvimento do esmalte dentário em crianças brasileiras. 

Os polimorfismos genéticos do gene receptor de vitamina D não foram 
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associados à cárie dentária e defeitos de desenvolvimento do esmalte (p> 

0,05). 

Os estudos transversais de Cogulu et al. (2016), Seminario et al. (2018), 

Schroth et al. (2016) e os estudos de caso controle de Aribam et al. (2020) e 

Holla et al. (2017) analisaram se há relação entre níveis séricos de vitamina D 

ou polimorfismos do gene receptor de vitamina D e a suscetibiilidade à cárie 

dentária em crianças. 

Cogulu et al. (2016) selecionaram cento e cinquenta crianças, divididas, 

após exame clínico, em três grupos: grupo de alto risco de cárie (n = 55), grupo 

de risco moderado de cárie (n = 57) e grupo livre de cárie (n = 38). O estudo 

mostrou que nenhuma relação significativa foi encontrada entre polimorfismo e 

cárie dentária. 

O estudo de Aribam et al. (2020) foi conduzido entre 120 crianças com 

idades entre 6 e 12 anos. Sessenta casos com CPOD> 3 (grupo caso) e 60 com 

CPO-D de 0 (grupo controle). O estudo mostrou associação do polimorfismo e 

cárie dentária, podendo o polimorfismo do gene receptor de vitamina D ser 

usado como um biomarcador para prever a chance da criança apresentar cárie 

dentária. 

Holla et al. (2017) alocaram um total de 388 indivíduos, 235 crianças com 

cárie dentária (CPOD ≥1, grupo caso) e 153 sem cárie (CPOD = 0, grupo 

controle). Embora no estudo não tenham sido detectadas diferenças 

significativas no polimorfismo do gene receptor de vitamina D analisado e 

frequências genotípicas entre crianças sem cárie e crianças afetadas por cárie, 

foi encontrada uma associação significativa entre este polimorfismo e gengivite 

( P <0,05). 

Seminario et al. (2018) examinaram crianças de um a seis anos de idade 

e com dentição decídua. A vitamina D sérica foi categorizada como ótima (pelo 

menos 75 nmol/L) ou subótima (menos de 75 nmol/L). Crianças com status 

subótimo de vitamina D tinham duas vezes mais chances de ter cárie na primeira 

infância do que crianças com níveis ideais (risco relativo = 2,14; intervalo de 

confiança de 95% = 1,45 a 3,16). 

Schroth et al. (2016) incluíram 1.081 crianças de 6 a 11 anos de idade no 

estudo. Crianças com concentrações de vitamina D ≥75 nmol/L tiveram chance 

significativamente menor de cárie (OR = 0,57, IC de 95% 0,39-0,82). Da mesma 
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forma, crianças com níveis ≥50 nmol/L tiveram menor chance de cárie (OR = 

0,56, IC 95% 0,39-0,80). 

 

5.3 IMPLANTODONTIA 

A Tabela 3 (APÊNDICE C) traz os estudos da área de Implantodontia 

incluídos. 

Quatorze estudos incluídos: 01 ensaio clínico randomizado, 01 coorte, 02 

estudos de caso-controle, 01 relato de caso, 06 estudos experimentais em 

animais e 03 estudos in vitro. 

O ensaio clínico randomizado de Acipinar et al. (2019) objetivou comparar 

os níveis de vitamina D no sulco peri‐implantar na saúde e nas doenças peri- 

implantares e determinar a correlação destes biomarcadores ósseos com os 

parâmetros clínicos. Um total de 53 participantes foram incluídos. Noventa locais 

de implantes dentários (grupo peri ‐ implantar saudável [n = 30], grupo de 

mucosite peri ‐ implantar [n = 30] e grupo de peri ‐ implantite [n = 30]) constituíram 

a amostra. Foi observado que os níveis mais baixos de vitamina D sérica (menos 

que 75 nmol/) estão significativamente associados à doenças peri-implantares  

( P  <0,05). 

Mangano et al. (2016) realizaram um estudo de coorte para investigar 

qualquer possível correlação entre níveis baixos de vitamina D no sangue e falha 

precoce do implante. Oitocentos e vinte e dois pacientes tratados com 1625 

implantes foram selecionados para este estudo. O nível sérico médio de vitamina 

D na população em geral foi de 29,9 ng / mL. Em pacientes nos quais ocorreu 

falha precoce do implante, o nível sérico médio foi de 25,5 (± 13,2; mediana 24; 

intervalo de 8–55; e IC de 95%, 20,6–30,4). A análise estatística relatou uma 

incidência bastante baixa de falhas precoces (2,2%) em pacientes com níveis 

de vitamina D no sangue> 30 ng / mL. Embora a incidência de falhas precoces 

de implantes tenha sido maior em pacientes com baixos níveis séricos dessa 

vitamina, o estudo não mostrou resultado significativo entre níveis baixos da 

vitamina no sangue e um risco aumentado de falha precoce do implante. 

Os estudo de caso-controle de Munhoz Pereira et al. (2019), Fretwurst et 

al. (2016), os estudos experimentais de Zhou et al. (2012), Xiong et al. (2017),  

Salomó-Coll et al. (2016), Salomó-Coll et al. (2018), Kelly et al. (2009), 
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Cho et al. (2011) e os estudos in vitro de Satué et al. (2016), Satué et al. 

(2017), Satué et al. (2015) averiguaram a possível associação dos níveis 

séricos da vitamina D com a osseointegração de implantes, doenças peri-

implantares e perda dos implantes. Foi constatado, nos estudos dos autores, 

que os níveis séricos agem diretamente na formação óssea auxiliando na 

osseointegração dos implante, e que os baixos níveis séricos de vitamina D 

(menos de 75 nmol/L)  podem ser um fator contribuinte para doenças peri-

implantares e insucesso dos implantes dentários. 

 

5.4 ORTODONTIA 

A Tabela 4 (APÊNDICE D) traz os estudos de Ortodontia incluídos. 

Dos oito estudos, 01 é do tipo ensaio clínico randomizado, 01 caso- 

controle e 06 estudos experimentais em animais. 

O ensaio clínico randomizado crossover realizado por Varughese et al. 

(2019) objetivou compreender os efeitos clínicos e radiográficos da 

administração de vitamina D na distalização canina. Quinze pacientes 

saudáveis foram submetidos ao tratamento ortodôntico. De um lado foi feita 

injeção intraligamentar de 50 pg por 0,2 mL de vitamina D em gel, e do outro 

injetou-se placebo, ambos os lados durante três meses. Os autores concluíram 

que o lado que recebeu a vitamina D apresentou uma movimentação mais rápida 

em relação ao placebo (P = 0,05). 

Ciur et al. (2016) realizaram um estudo de caso-controle para avaliar a 

influência da administração intraligamentar de vitamina D e a movimentação 

ortodôntica e, avaliar se há algum efeito secundário nas raízes dentárias. Seis 

arcadas dentárias foram estudadas (quatro maxilas e 2 mandíbulas). Cada 

arcada foi dividida em dois: um quadrante experimental e um controle. 

Obeservou-se que a administração de vitamina D parece estar envolvida na 

estimulação da movimentação dentária ortodôntica. Três meses após a 

administração de vitamina D, nenhuma reabsorção radicular foi observada. 

Os estudos experimentais em animais de Cui et al. (2016); Kawakami, 

Takano-Yamamoto (2004), Takano-Yamamoto et al. (1992), Takano-Yamamoto, 

Kawakami e Yamashiro (1992), Collins e Sinclair (1988) e Kale et al. (2004), 

foram realizados para compreender os efeitos da administração local da vitamina 
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D na movimentação ortodôntica dentária e formação óssea pós-administração 

em ratos. A vitamina D foi considerada um agente eficaz contribuindo na 

movimentação dentária e formação óssea durante o tratamento ortodôntico. 

 

5.5 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 

A Tabela 5 (APÊNDICE E) traz os estudos da área de Disfunção 

Temporomandibular e Dor Orofacial incluídos. 

Dos sete artigos incluídos, 01 é do tipo coorte, 03 casos-controles, 01 

relato de caso, 01 estudo transversal e 01 estudo experimental em animal. 

O estudo coorte realizado por Jagur et al. (2011), os casos-controles 

realizados por Khanna, Parulekar e Dhaimade (2017), Demir e Ersoz (2019), 

Madani et al. (2019), o relato de caso realizado por Yilmaz et al. (2018); o estudo 

transversal realizado por Ahmed (2017) e o estudo experimental em animal 

realizado por Shen et al. (2013) foram conduzidos para avaliar se havia 

associação entre os níveis séricos de vitamina D com a presença de disfunção 

temporomanibular. Os estudos concluíram que há relação dos níveis de vitamina 

D com as desordens articulares na articulação temporomandibular, nos quais 

os níves baixos da vitamina causam uma maior susceptibilidade de desordens. 

Entretanto, o estudo de Madani et al. (2019) não mostram nenhuma associação 

entre os níveis de vitamina D e as desordens na articulação 

temporomandibular. 

 

5.6 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 

A Tabela 6 (APÊNDICE F) traz os estudos da área de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial incluídos. 

Dos seis estudos de Cirurgia, 03 são do tipo ensaio clínico randomizado, 

01 série de casos e 02 estudos experimentais em animais. 

Schulze‐Späteo et al. (2016) realizaram um ensaio clínico randomizado 

afim de Investigar se a suplementação com altas doses de vitamina D e cálcio 

poderia aumentar a formação e remodelação óssea após levantamento de seio 

maxilar com enxerto ósseo. Os pacientes foram alocados e divididos 

aleatoriamente em 2 grupos. O grupo intervenção recebeu ingestão oral diária 

de 5.000 UI de vitamina D começando no momento da cirurgia de aumento dos 

seio maxilar até que os núcleos ósseos fossem coletatos. Além disso, todos os 
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pacientes receberam 600 mg diários de suplementação de cálcio por via oral. O 

grupo controle recebeu placebo. A suplementação com vitamina D + cálcio 

melhoram os níveis séricos de vitamina D e potencialmente impactaram a 

remodelação óssea local em nível celular (r = 0,92, P ≤ 0,05). 

No ensaio clínico randomizado de Oteri et al. (2016) investigaram os 

efeitos  da concentração sérica vitamina D na cirurgia do terceiro molar inferior, 

uma técnica que é geralmente seguida por inchaço, dor e função mastigatória 

limitada. O estudo foi realizado com um grupo de vinte e cinco pacientes que 

apresentavam níveis deficientes de vitamina D, com idades entre 18 e 40 anos 

e todos os dentes impactados eram classificados, de acordo com Pell & 

Gregory, em II B e II C. Os  pacientes foram submetidos a cirurgia bilateral para 

remoção de dentes impactados. O primeiro dente impactado a ser removido foi 

escolhido aleatoriamente. No primeiro momento, foram administrados placebos 

antes da cirurgia. Em seguida, foram submetidos a duas extrações e 

suplementados com vitamina D no pós- operatório. Os resultados sugerem que 

os níveis séricos de vitamina D provocam uma menor resposta inflamatória 

pronunciada, levando a uma recuperação rápida (P <0,05). 

Wical e Brussee (1979) em seu ensaio clínico randomizado, quizeram 

testar a hipótese de que um suplemento diário de cálcio e vitamina D tenderia a 

reduzir a taxa e extensão da reabsorção óssea após extrações de dentes. 

Quarenta e seis pacientes participaram da amostra, onde todos foram 

submetidos a multiplas extrações e a colocação imediata de prótese dentária. O 

grupo interevenção recebeu três comprimidos diários de um suplemento que 

forneceu um total de 750 mg de cálcio e 375 unidades de vitamina D e os outros 

23 participantes receberam placebo, ambos durante um ano. Observou-se que 

a taxa de gravidade da reabsorção da crista alveolar foi maior no grupo que não 

recebeu suplementação, estando, pois, relacionada à ingestão adequada do 

cálcio e vitamina D na dieta. 

Syed, Chiu e Korczak (2017) apresentaram uma série de casos para 

investigar o nível sérico de vitamina D em pacientes que tiveram complicações 

após a redução de fraturas mandibulares, constatando que os baixos níveis da 

vitamina pode ser fator agravante para falhas nas placas para fixação interna 

rígida e para má cicatrização de feridas. 
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O estudo experimental em animal de Yanik et al. (2016) Investigou o 

efeito da suplementação de vitamina D na osteonecrose induzida por 

bisfosfonatos em ratos que receberam ácido zoledrônico e foram submetidos à 

extração dentária. Foram utilizados 80 ratos e foram alocados em quatro grupos 

(um grupo controle e três grupos de estudo). Cada grupo consistia em 10 ratos . 

O estudo evidenciou melhor resposta nos grupos que fizeram a vitamina D 

sistêmica, entretanto mais estudo são necessários para investigar essa 

associação. 

Um outro estudo experimental em animal realizado por Hong et al. (2012) 

objetivou investigar os efeitos potenciais da vitamina D administrada 

sistemicamente e da suplementação de cálcio na regeneração dos alvéolos 

produzidos cirurgicamente na crista alveolar. Dez cães Beagle foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: 05 cães receberam seis comprimidos orais de 

cálcio e vitamina D, constituindo o grupo experimental e os outros cinco que não 

receberam suplementação, o grupo controle. Os resultados mostraram que um 

suplemento de vitamina D sistêmico teve um efeito significativo (p<0.05) na 

aceleração da regeneração óssea na cavidade alveolar produzida 

cirurgicamente. 

 

5.7 ESTOMATOLOGIA 

A Tabela 7 (APÊNDICE G) traz os estudos da área de Estomatologia 

incluídos. 

Dos cinco estudos de estomatologia, 04 são do tipo caso-controle e 01 

estudo tranversal. 

O estudo de caso controle de Suchaneka et al. (2020) teve por objetivo 

avaliar a associação de três polimorfismos do gene receptor de vitamina D e a 

saúde oral de fumantes.O grupo caso foi constituído por 200 pessoas fumantes 

e o grupo controle por 200 pessoas não fumantes. Constatou-se que não houve 

associações dos polimorfismos analisados com a qualidade da saúde bucal em 

fumantes em relação aos não fumantes (P≤ 0,000). 

O estudo de caso-controle de Zilahi et al. (2015) teve como objetivo 

avaliar a associação entre polimorfismos do gene receptor de vitamina D e o 

desenvolvimento da síndome de Sjögren. Cento e cinco pacientes com síndrome   de 

Sjogren constituíram o grupo caso e 93 pacientes saudáveis o grupo controle. 
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Sjogren constituíram o grupo caso e 93 pacientes saudáveis o grupo controle. 

Após a avaliação do fator de risco relativo à hipovitaminose D, observou-se que 

não há associação dos polimorfismos com a síndrome (P< 0,05). 

O estudo transversal realizado por Ferreira et al. (2016) investigou a 

prevalência de hipovitaminose D e a sua associação com a candidíase oral e a 

periodontite em pacientes com HIV. A prevalência de hipovitaminose D 

encontrada foi de 23,9%. Na análise multivariada, apenas a duração da 

exposição ao HIV foi associada aos parâmetros clínicos da periodontite [OR 

4,72 (IC 95%: 0,97-23,00)] e não foi encontrada associação entre 

hipovitaminose D e candidíase oral e periodontite no grupo estudado. 

 

5.8 ENDODONTIA 

A Tabela 8 (APÊNDICE H) traz os estudos incluído da área da 

Endodontia. 

Dos quatro estudos, 01 foi estudo de coorte, 02 foram de relato de caso e 

01 estudo in vitro. 

O estudo de coorte realizado por Silva-Sousa et al. (2012) analisou uma 

amostra de 162 (117 mulheres e 45 homens) pacientes com necrose pulpar 

associada a periodontite apical no início do tratamento de canal, que foram 

acompanhados por um período de 1 ano. O resultado do tratamento foi 

categorizado em: os que permaneciam com a periodontite apical e os pacientes 

curados. Foram alocados setenta e três pacientes no grupo com periodontite 

apical persistente e 89 no grupo curado. Ao final do estudo não se evidenciou 

relação entre a ação dos polimorfismos  do gene receptor de vitamina D e a 

periodontite apical persistente (p> 0,05). 

Nos estudos de Cohen e Becker (1976) e Beltes e Zachou (2012) foram 

abordados dois relatos de caso de raquitismo resistente à vitamina D e possíveis 

implicações na saúde dentária. Os autores concluíram que, o diagnóstico 

precoce de raquitismo resistente à vitamina D evita não só deformidades 

dentárias de uma maneira geral, mas também ajuda a previnir possíveis 

complicações endodônticas. 

Escobar et al. (2020) realizaram um estudo in vitro com a polpa dentária 

de pré-molares hígidos de três indivíduos com idade entre 18 e 20 anos, 

submetidos à extração dentária para tratamento ortodôntico. 
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As polpas dentárias foram isoladas, caracterizadas e tratados com 

vitaminas D e E, individualmente e em combinação, utilizando diferentes doses 

e períodos de tratamento. Avaliando os efeitos das vitaminas na polpa dentária 

humana, constatou que as vitaminas D e E induz o efeito sinérgico na 

diferenciação, proliferação e morfologia celular (p< 0,05) 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

Essa Revisão de escopo teve como objetivo avaliar os efeitos da 

suficiência ou deficiência de vitamina D e os efeitos dos polimorfismos do 

receptor dessa vitamina nas diversas especialidades odontológicas através das 

evidências científicas de estudos primários disponíveis. 

Atualmente, estudos têm demonstrado o papel da Vitamina D não só no 

metabolismo mineral e ósseo, como também em diversos tecidos. As funções 

extra-esqueléticas foram descritas em virtude da presença de polimorfismos do 

gene receptor dessa vitamina em muitos tecidos humanos, corroborando com a 

definição de ser um verdadeiro hormônio. Estas evidências são norteadoras de 

novas pesquisas na busca de associações entre as concentrações plasmáticas 

de Vitamina D e diversos tipos de doenças (GOSSWEILER; MARTINEZ-MIER, 

2020). 

Muito se argumenta na literatura a respeito das implicações dos efeitos da 

deficiência da vitamina D, e isso é atribuído à ligação entre essa substância e o 

desenvolvimento de imunidade, tumores e doenças bucais. A sua interferência 

na odontologia é incomensurável, porém ainda há muita controvérsia sobre as 

dosagens séricas consideradas ótimas, suficientes ou deficientes o que dificulta 

diagnosticar quando a mesma não é suficiente no indivíduo, além da decisão 

em quando suplementá-la como terapia (BITTAR; CASTRO; SZEJNFELD, 

2018). Segundo Krawiev e Dominiak (2018), e Meghil et al. (2019) concluíram 

que  os esforços em estabelecer critérios para a conduta terapêutica de reposição 

são limitados devido a presença de fatores que influenciam na produção 

endógena desta substância como a exposição solar, uso de protetores contra 

raios ultravioletas, presença de distúrbios metabólicos, pigmentação da pele do 

indivíduo, bem como pela falta de critérios de diagnósticos específicos de 

Hipovitaminose D. 

Através da análise da literatura, observou-se grande debate sobre a 

vitamina D e suas repercussões na cavidade oral, onde a especialidade da 

Periodontia encontra-se soberana às outras especialidades acerca da 

quantidade e nível de evidência de estudos realizados e publicados em relação 

às outras especialidades com menos evidências científicas como a 

Odontopediatria, Implantodontia, Ortodontia, Disfunção Temporomandibular e  
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Dor Orofacial, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Estomatologia, 

Endodontia.  

Em relação ao nível de evidência científica disponível sobre o tema, dos 

18 ensaios clínicos randomizados encontrados, 12 são da área da periodontia, 

já dos 16 coortes, 07 tratam dessa especialidade. No tocante ensaios clínicos 

não randomizados, dos 06, 05 são da periodontia. No que diz respeito a estudos 

transversais que totaliziam 32 estudos, 26 são da periodontia. Dos 53 casos- 

controle, 41 são da periodontia, no entanto, dos 06 relatos de caso 01 é da 

especialidade. Dos 28 estudos experimentais em animais 13 são da periodontia 

e dos 16 estudos in vitro, 12 são de tal especialidade.  

A partir dos resultados relacionados a Periodontia, Patil, Mali e Moghe 

(2019) constataram a presença de receptores de vitamina D no tecido do 

ligamento periodontal, o que vem a mostrar os possíveis efeitos dos 

polimorfismos desses receptores ou da insuficiência da vitamina D com possíveis 

quadros de doenças periodontais. Os autores Chantarangsu et al. (2016), por 

exemplo, através de um estudo transversal, evidenciaram que polimorfismos 

foram relacionados ao aumento da suscetibilidade à periodontite. Cinco revisões 

sistemáticas estão publicadas sobre essa temática. Os autores Cai et al. (2017), 

Ji et al. (2016), Mashhadiabbas et al. (2018), Wan et al. (2019), afirmam que os 

polimorfismos do gene receptor de vitamina D não tem relação com a 

susceptibilidade à peridontite, enquanto os autores Guo et al. (2019), sugerem 

que os polimorfismos podem ter associação com risco à periodontite. Dada a 

controvérsia ainda existente após a realização de revisões sistemáticas, 

sugere-se uma Overview para que, diante da possibilidade de avaliação de risco 

de viés, qualidade metodológica e qualidade da evidência, chegue-se a uma 

conclusão sobre essa temática. 

Em relação aos níveis séricos de vitamina D e sua influência sobre o ponto 

de vista da saúde e da doença periodontal, ainda há muita controvérsia. Ensaios 

clínicos com amostras representativas e coortes prospectivos são ainda 

necessários para evidenciar essas relações. 

Miley et al. (2009)  confirmam que a suplementação da vitamina D pode ser 

defendida como componente adjuvante ao tratamento da doença periodontal, 

aperedentando melhores resultados clínicos. No ensaio clínico de Bashutski et al. 

(2011) reforçaram que os níveis da suficiência da vitamina D culminam com 
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melhores resultados dos tratamentos periodontais cirúrgicos. Além disso 

Mustafa, Hamdy e Nasif (2012) evidenciaram que mulheres com osteoporose 

pós-menopausa tratadas com alendronato apresentam melhores resultados 

clínicos e radiográficos após tratamento de periodontite quando receberam 

suplementação dessa vitamina. 

Em contrapartida, Khan et al. (2016) compararam os níveis de vitamina D 

e o estado periodontal em um grupo de mulheres, para determinar se há 

associação entre doença periodontal e hipovitaminose D e constataram que 

não houve associações estatisticamente significativas. Além disso Pavlesen et 

al. (2016) investigaram a associação entre o  status da vitamina D e a história de 

perdas dentárias em mulheres pós-menopausa, não tendo encontrado 

associação entre suficiência/insuficiência de vitamina D e prevalência e 

incidência de perdas dentárias, mesmo levando em consideração fatores de 

confusão que mais influenciaram, como idade, renda familiar anual, tabagismo, 

frequência de consultas odontológicas, circunferência da cintura. 

As evidências mostram que a hipovitaminose D aumenta a 

suscetibilidade à periodontite, atentando para a necessidade de sua 

suplementação. O ensaio clínico randomizado de Gao et al. (2020) mostrou que 

os baixos níveis de vitamina D no organismo, aumentam a probabilidade do 

indivíduo a desenvolver distúrbios periodontais e , dessa forma, manter níveis 

ótimos dessa vitamina contribuem para a condição de saúde periodontal. 

O estudo piloto de Woelber et al. (2017) mostrou que uma dieta otimizada 

com vitamina D pode ser benéfica para a saúde bucal, reduzindo 

significativamente a inflamação nos tecidos gengivais e no periodonto em uma 

faixa clinicamente importante, sem quaisquer alterações no desempenho da 

higiene oral. 

No contexto da odontopediatria, a literatura afirma que os níveis 

subótimos da vitamina D nas mulheres grávidas e nas crianças estão 

associdados à hipomineralização de dentes decíduos, como também a um maior 

risco de cárie. Entretanto, alguns estudos não evidenciaram essa relação nos 

seus estudos (VAN DER TAS et al., 2018; COGULU et al., 2016). Mais estudos 

observacionais, dos tipos coortes e caso-controles  devem ser realizados 

para investigar essas associações, inclusive para que a avaliação dos 

níveis séricos de gestantes e crianças venham a ser consideradas 
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possíveis medidas preventivas da doença cárie dentária junto às medidas 

preventivas já conhecidas e recomendadas. 

Em relação a especialidade de implantodontia, todos os estudos 

apresentaram evidências sobre a associação dos níves de vitamina D e a 

osseointegração, bem como a saúde do tecido peri-implantar pós colocação dos 

implantes. Os estudos avaliaram tanto a efetividade da aplicação da vitamina D 

no local do implante como a sua administração de forma oral, culminando com 

uma menor perda desses dispositivos. As evidências, mais uma vez, chamam a 

atenção para a importância da relação entre a vitamina D e a condição de saúde, 

nesse caso, a saúde peri-implantar. No entanto, estudos observacionais 

longitudinais e retrospectivos devem ser realizados para investigar e evidenciar 

mais fortemente a associação entre a insuficiência e a deficiência à condição de 

doença e piores prognósticos, como também avaliar a influência dos 

polimorfismos na especialidade. 

Em relação à ortodontia, todos os estudos encontrados avaliaram a 

administração de vitamina D na influência da movimentação ortodôntica. Os 

estudos em animais sugeriram essa relação e os estudos em humanos 

desenvolvidos por Varughese et al. (2019) e Ciur et al. (2016) afirmaram que a 

vitamina D aplicada localmente de forma intraligamentar pode ser um agente 

eficaz para acelerar a movimentação ortodôntica dentária. Mais estudos de 

ensaios clínicos ainda são encorajados, inclusive para avaliar se a 

administração suplementar de forma oral também apresenta esse benefício de 

acelerar a movimentação, diminuindo o tempo de tratamento do paciente. 

Comparação entre administração intraligamentar e oral também são sugeridas 

para desenvolvimento de futuras pesquisas. Além disso, estudos do tipo coorte 

e casos-controles podem ser desenvolvidos para avaliar tal relação em pacientes 

tratados ortodonticamente quando expostos a níveis suficientes ou deficientes 

de vitamina D. 

Em relação à especialidade de Disfunção Temporomanibular e Dor 

Orofacial (DTM), os estudos agurmentam sobre os níves séricos de vitamina D  

com as desordens na articulação temporomandibular. Jagur et al. (2011) e 

Khanna, Parulekar e Dhaimade (2017) relataram que os níveis séricos da 

vitamina D tem um impacto significativo nos desarranjos na articulação, todavia,
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alguns autores não compactuaram com essa associação (MADANI et al., 2019; 

YILMAZ et al., 2018). Mais estudos do tipo coorte, caso-controle e transversais 

podem ser desenvolvidos, principalmente em relação às doenças articulares 

degenerativas para observar tanto o risco e incidência de doença quando da 

hipovitaminose, como a prevalência e a associação das DTMs em relação ao 

fator de risco da hipovitaminose D, além de avaliar a associação da influência 

dos polimorfismos na especialidade. Ensaios clínicos randomizados com 

portadores de osteoartrite também podem ser desenvolvidos, visando comparar 

a eficácia da suplementação da vitamina D em relação ao tratamento padrão 

dessa doenca degenerativa. É importante que os grupos considerados doentes 

ou a detecção da doença seja sempre avaliada de acordo com o Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD), que é tido como padrão 

ouro para diagnóstico das disfunções temporomandibulares (SCHIFFMAN et 

al., 2014). Esses critério só foram adotados por apenas um dos estudos dessa 

especialidade, o de Madani et al. 2019. 

Poucos estudos foram encontrados sobre as evidências científicas 

relacionados à especialidade de cirurgia, e os mesmos focam no efeito da 

suplementação da vitamina D. Nesse contexto, observa-se o impacto da 

suplementação da vitamina D na melhor remodelação óssea, menor reabsorção 

óssea após exodontias, na promoção de uma menor resposta inflamatória após 

cirurgia de terceiros molares inclusos, assim como na melhor cicatrização, uma 

vez que se trata de um importante biomodulador ósseo. A suplementação de 

vitamina D está, pois, associada a uma maior previsibilidade da cirurgia e menor 

morbidade pós-operatória. A deficiência de vitamina D, inclusive, mostrou 

relação com maior prevalência de complicações como falha na fixação interna 

rígida de fraturas de mandíbula e má cicatrização. No entanto, mais ensaios 

clínicos com amostras representativas são necessários para trazer mais 

evidências sobre a suplementação da vitamina D na Cirurgia Bucomaxilofacial, 

além de estudos visando associar a insuficiência dessa vitamina a complicações 

relacionadas aos diversos tratamento cirúrgicos. Os resulatados apresentados 

pelo trabalho de Yanik et al. (2016), experimental em animal, também traz o 

efeito positivo da suplementação de vitamina D como adjuvante no tratamento 

de osteonecrose, evidenciando a importância de suplementá-la sempre que 

aquém do desejado naqueles pacientes que fazem o uso de medicamentos 
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associados a osteonecrose ou quando do tratamento das necroses ósseas já 

estabelecidas. 

Em relação às evidências científicas na especialidade da estomatologia, 

um número muito reduzido de estudos foi encontrado. Os estudos existentes até 

o momento não mostram associações entre hipovitaminose, candidíase e 

periodontite em pacientes HIV positivos, como também não evidenciam 

relações entre os polimorfismos do receptor da vitamina D e síndrome de 

Sjogren. Os estudos de caso-controle são certamente aqueles que melhor 

podem mostrar a associaçao entre condições de doenças do ponto de vista oral 

menos frequentes e a suficiência ou deficiência de vitamina D e de 

polimorfismos dos receptores de vitamina D, e a elaboração dos mesmos e 

suas publicações são fortemente encorajadas. Além disso, estudos coortes são 

também necessários para avaliarem incidêndia de doenças mais frequentes em 

relação aos níveis séricos apresentados pelos indivíduos. 

O nível de evidência e a quantidade de estudos na área da endodontia é 

muito pequena. Chama a atenção os resultados do estudo experimental 

realizado por Escobar et al. (2020), mostrando a indução da diferenciação 

celular da polpa e sua melhor cicatrização quando na presença de vitamina D e E. 

Esses  achados encorajam uma maior investigação através de estudos clínicos 

e observacionais para avaliar a contruibuição da vitamina D e seus 

polimorfismos na especialidade. 

Essa revisão de escopo traz a evidência científica disponível através de 

estudos clínicos experimentais e observacionais, estudos em animais e in vitro 

sobre a vitamina D dentro das especialidades odontológicas. Estudos na 

odontopediatria e, principalmente na periodontia, correlacionaram os 

polimorfismos dos receptores dessa vitamina com condições de doença ou maior 

susceptibilidade à doença. Estudos que avaliaram a suplementação da vitamina 

D mostraram efeito terapêutico efetivo em diversas especialidades, com boas 

evidências disponíveis através de ensaios clínicos e coortes. Esse 

conhecimento estimula fortemente a importância da solicitação de dosagens 

séricas da vitamina D por parte dos cirurgiões-dentistas quando do exame 

clínico de seus pacientes e diagnóstico da hipovitaminose D. Essa condição 

pode estar contribuindo tanto com a doença presente, como com um pior 

prognóstico em relação a um tratamento instituído, como mostraram alguns 

estudos. 
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Mais estudos clínicos e observacionais são encorajados em relação a 

todas as especialidades, principalmente estudos que busquem mostrar o risco, 

a associação e a prevalência das diversas condições de saúde/doença, 

sucesso/falha de tratamento ou melhor ou pior prognóstico relacionados aos 

polimorfimos dos receptores dea vitamina D e aos níveis séricos da vitamina 

apresentados pelos pacientes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A vitamina D e os polimorfismos dos receptores dessa vitamina foram 

objeto de estudo e apresentam relevância na área da odontologia. Seu efeito 

anti-inflamatórios, sua ação reguladora e moduldora exercem um papel 

fundamental, tanto no ponto de vista ósseo, quanto nos outros tecidos duros 

como esmalte, dentina e cemento, assim como na polpa e no periodonto. 

Dos 176 estudos incluídos, 118 foram da Periodontia, 15 da 

Odontopediatria, 14 da Implatodontia, 08 da Ortodontia, 07 da Disfunção 

Temporomandibular e Dor Orofacial, 06 da Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial, 05 da Estomatologia e 04 da Endodontia. 

Os estudos sugerem que os polomorfismos relacionados aos receptores 

da vitamina D funcionam como biomarcadores para maior susceptibilidade à 

cárie dentária em crianças e, na Periodontia, como marcadores biológicos 

correlacionados a maior susceptibilidade à doença periodontal. Na 

estomatologia e na endodontia não se evidenciou relação entre polimorfismo e 

essas especialidades. 

Os estudos mostram que a suplementação da vitamina D é importante 

para a manutenção da saúde periodontal e menor susceptibilidade à doença 

periodontal e à perda dentária; para a saúde peri-implantar e menor perda de 

implantes; para menores complicações pós-operatórias nas cirurgias 

bucomaxilofaciais, com menor morbidade, menor inflamção, menor reabsorção 

óssea, melhor cicatrização e maior regeneração óssea; para movimentação 

ortodôntica mais rápida; para menor suscetibilidade à cárie em crianças e aos 

defeitos em esmalte; para maior diferenciação das células da polpa e melhor 

cicatrização; e para menor risco de desordens ósseas na articulação 

temporomandibular. 

A suficiênicia da vitamina D foi relacionada à melhor saúde periodontal e 

melhor resolução de defeitos infra-ósseos, melhor saúde peri-implantar, menor 

risco de cárie, melhor reparo de fraturas de mandíbulas e menos disfunção 

temporomandibular. A deficiência da vitamina D foi associada à periodontite, à 

peri-implantite, maior frequência de perdas de implantes, hipomineralização do 

esmalte dentário e cárie dentária, possíveis deformidades dentárias e 

complicações endodônticas, maior reabsorção óssea, mais falhas da fixação 

interna rígida de fraturas mandibulares e maior chance de desenvolver DTM. 
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A multidisciplinaridade do tratamento na odontologia deve ser fator 

fundamental no cuidado ao paciente. O cirurgião-dentista deve está atento a 

importância da vitamina D, bem como aos malefícios de sua deficiência e aos 

benefícios da sua suplementação, realizando seu atendimento, buscando um 

diagnóstico preciso e direcionando um correto tratamento, sempre respaldado 

pelas evidências científicas disponíveis. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Tabela 1: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Periodontia. 
 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Association of Hennig, B. J.    Determinar se a doença O polimorfismo do gene  

a vitamin D receptor W. et al., 1999 Inglaterra Ensaio Clínico Periodontia periodontal de início receptor de vitamina   D  

gene polymorphism   Randomizado  precoce está associada a aumenta Nível 2 
with localized early-     um polimorfismo no gene significativamente o risco  

onset periodontal     receptor de vitamina D. de desenvolver   doença  

diseases      periodontal de início  

      precoce.  

The impact of vitamin Bashutski, J.    Avaliar o efeito do status A análise sugere que se  

D status  on 
periodontal surgery 

D. et al., 2011 Estados 
Unidos 

Ensaio Clínico 
Randomizado 

Periodontia de vitamina D pré- 
cirúrgica nos resultados 

um indivíduo com 
deficiência de vitamina D, 

 
Nível 2 

outcomes     da cirurgia periodontal. benefícios mínimos  

      podem ser obtidos a partir  

      de cirurgia periodontal.  

Combined effect of Mostafa, B.;    Avaliar o efeito dos O uso combinado de  

systemic Hamdy, E.; Egito Ensaio Clínico Periodontia bifosfonatos sistêmicos alendronato, cálcio e  

bisphosphonates, Nassif, N.;  Randomizado  isoladamente e em vitamina D mostrou  

calcium and vitamin 2012    combinação com cálcio e melhor melhora entre  

D on alveolar bone in     vitamina D sobre o osso resultados do tratamento  

osteoporotic     alveolar na pós- tanto na clínica como Nível 2 
postmenopausal     menopausa osteoporótica parâmetros medidos  

females having     de mulheres com radiograficamente que  

chronic periodontitis     periodontite crônica após comprovam que esta  

following surgical     terapia periodontal combinação é um  

periodontal therapy     cirúrgica. tratamento valioso  

      modalidade no manejo da  

      periodontite crônica   em  

      complemento à terapia  

      periodontal cirúrgica.  

Chronic Periodontitis dos Santos, R.    Investigar se o O polimorfismo receptor  
in Patients with Type C.; Pinho,   R. Brasil Periodontia polimorfismo presente no de vitamina D neste 
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2 Diabetes: Analysis 
of the FokI 
Polymorphism and 
Perception of Quality 
of Life 

C. M.; Cimoes, 
R.; 2020 

 Estudo Clínico 
Randomizado 

 gene do receptor da 
vitamina D em diabéticos 
tipo 2 está relacionado ao 
quadro clínico da 
periodontite crônica. 

estudo não teve 
associação positiva com a 
gravidade e as 
características clínicas da 
doença periodontal. 

 
Nível 2 

Calcium and vitamin 
D supplements 
reduce tooth loss in 
the elderly 

Krall, E. A. et 
al., 2001 

 
Estados 
Unidos 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
Periodontia 

Determinar o risco de 
perda dentária entre 
idosos que receberam 
suplementos de cálcio e 
vitamina D em 
comparação com 
indivíduos que receberam 
placebo, ajustando os 
fatores    relacionados    à 
perda dentária. 

Os suplementos de cálcio 
e vitamina D foram 
associados a um menor 
risco de perda de dentes 
em idosos. 

 
 
 

Nível 2 

Effect of short-term Gao, W. et al.,    Avaliar o efeito adjuvante Em pacientes que  

vitamin D 2014 China Ensaio Clínico Periodontia da suplementação de receberam terapia  

supplementation   Randomizado  vitamina D em pacientes periodontal não cirúrgica  

after nonsurgical     com moderada a básica, a suplementação  

periodontal     periodontite grave que de curto prazo de vitamina  

treatment: a     recebeu terapia D aumentou Nível 2 
randomized, double-     periodontal mecânica significativamente os  

masked, placebo-     convencional. níveis séricos e melhorou  

controlled clinical      a perda de inserção e  

trial      profundidade de  

      sondagem para bolsas  

      moderadas e profundas.  

Vitamin D may Garcia, M. N.;    Avaliar o efeito adjuvante A manutenção da  

reduce periodontal 2014 Estados Ensaio Clínico Periodontia da suplementação de ingestão de vitamina D  

disease prevalence  Unidos Randomizado  vitamina D em pacientes próxima ou   acima   das  

in older men     com periodontite recomendações atuais Nível 2 
     moderada a   grave   que pode ser um método  

     receberam terapia seguro, eficaz e barato  

     periodontal mecânica para reduzir a prevalência  

     convencional. de doença periodontal.  

Calcium-vitamin D & Nct; 2016    Avaliar a   viabilidade   e Houve resultados  
Periodontal Therapy  Periodontia aceitabilidade de uma satisfatórios na 
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for Improving  Estados Estudo  intervenção suplementação do cálcio e  

Metabolic and Unidos Randomizado multicomponente, vitamina D no controle da  

Inflammatory Profile   incluindo o fornecimento saúde periodontal.  

Among Pregnant   de leite em pó   

Women   suplementado com cálcio  Nível 2 
   e vitamina D e terapia   

   periodontal, para melhorar   

   a saúde periodontal.   

Effect of Baldodia, A. et    Avaliar o impacto do O estudo sugere  

periodontitis on bone al., 2017 Índia Ensaio Clínico Periodontia controle da inflamação por associações de densidade  

mineral density in   Randomizado  alisamento   de   raiz na mineral óssea melhorado  

postmenopausal 
women: A non- 

    densidade mineral óssea 
em mulheres com 

com alisamento de raiz 
como um adjunto à 

Nível 2 

randomized     periodontite generalizada. suplementação de  

interventional study      vitamina D em mulheres  

      pós-menopausa com  

      periodontite crônica  

      generalizada.  

The influence of Meghil, M. M.    Investigar a influência de Resultados mostraram um  

vitamin D et al., 2019 Georgia Ensaio Clínico Periodontia 12 semanas de papel importante para a  

supplementation on   Randomizado  suplementação de vitamina D na indução da Nível 2 
local and   systemic     vitamina D nos resposta anti-inflamatória  

inflammatory     mediadores da inflamação local e sistêmica na  

markers in 
periodontitis 

    sistêmica em pacientes 
com periodontite. 

doença periodontal.  

patients: A pilot        

study        

Alveolar bone level is Mesa, F. et al.,    Determinar, por meio de A perda óssea alveolar  

not associated with 2012 Espanha Ensaio Clínico Periodontia radiografias panorâmicas não mostrou relação  

vitamin D   receptor   Randomizado  digitais, se o nível ósseo significativa com a  

gene polymorphism     na crista   alveolar   está densidade óssea  

and bone density in     relacionado à densidade mandibular em Nível 2 
mandible     óssea mandibular e / ou radiografias panorâmicas  

     aos polimorfismos do digitais ou com genótipos  

     gene do receptor de receptores da vitamina D.  

     vitamina D.   
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Two-year changes in Kribbs, P. J.;    Investigar se a vitamina D A vitamina D não afetou a  

mandibular bone 1992  Estados Ensaio Clínico Periodontia aumentou a massa óssea massa óssea mandibular  

mass in an   Unidos Randomizado  mandibular em mulheres quando tomado   durante  

osteoporotic      com osteoporose pós- um período de dois anos.  

population      menor pausa.  Nível 2 

Vitamin D Status and Pavlesen, S. et    Investigar associação Nesta coorte de mulheres  

Tooth Loss in al., 2016 Estados Coorte Periodontia entre as   concentrações na pós-menopausa, os  

Postmenopausal  Unidos   plasmáticas de vitamina D dados não apoiam uma  

Females: The Buffalo     e a   história   de   perda associação entre o status Nível 3 
Osteoporosis and     dentária e a incidência de da vitamina D e a perda  

Periodontal Disease     5 anos de perda dentária dentária.  

(OsteoPerio) Study     em mulheres pós-   

     menoapusa.   

Cross-Sectional Miley, D. et al.,    Determinar se o uso de Os resultados   sugerem  

study of vitamin d 2009 Estados Coorte Periodontia suplementação oral de que a suplementação de  

and calcium  Unidos   cálcio e vitamina D por vitamina D e cálcio pode  

supplementation     participantes de ser defendida como um  

effects on chronic     programas de componente do Nível 3 
periodontitis     manutenção da   doença tratamento da doença  

     periodontal teria um periodontal.  

     impacto nos parâmetros   

     clínicos da saúde   

     periodontal.   

Beneficial Effects of Jonsson, D. et    Explorar o potencial A associação entre a  

Hormone 
Replacement 

al., 2013 Suécia Coorte Periodontia sinérgico entre o uso da 
teoria de reposição 

terapia de  reposição 
hormonal  e  medidas 

 

Therapy on     hormonal e os níveis clínicas periodontais   foi Nível 3 
Periodontitis Are     séricos de vitamina D em mais forte entre mulheres  

Vitamin D Associated     resultados clínicos com níveis elevados de  

     periodontais. vitamina D.  

Relationships among 
interleukin-6, tumor 

Teles, F. R. et 
al., 2012 

  
Coorte 

 
Periodontia 

Explorar as relações entre 
adipocinas séricas, 

Os resultados sugerem 
que a periodontite crônica 
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necrosis factor-α,  Estados   vitamina D e parâmetros pode desempenhar   um  

adipokines, vitamin Unidos clínicos e microbianos da papel menor, se houver, Nível 3 
D, and chronic  periodontite crônica antes nos níveis séricos de  

periodontitis  e após o tratamento. mediadores inflamatórios  

   em indivíduos  

   sistemicamente  

   saudáveis.  

Association between Dietrich, T. et    Avaliar se existe O aumento sérico as  

serum al., 2005 Estados Coorte Periodontia associação entre as concentrações de  

concentrations of 25-  Unidos   concentrações séricas de vitamina D   podem   ser Nível 3 
hydroxyvitamin D     vitamina D e inflamação benéficas em relação à  

and gingival     gengival em uma grande suscetibilidade à  

inflammation     amostra de civis. gengivite.  

Prospective study of Zhan, Y. et al.,    Explorar a associação Os níveis séricos  

serum 25-hydroxy 2014 Alemanha Coorte Periodontia entre soro vitamina D e a elevados as  

vitamin d and tooth     perda dentária incidente, concentrações de  

loss     progressão de   doenças vitamina D estão  

     periodontais e progressão independentemente  

     do estado restaurador e associadas a um menor  

     cárie, usando dados de risco de perda dentária. Nível 3 
     acompanhamento de   

     cinco anos.   

Vitamin D status and Millen, A. E. et    Investigar se as Os resultados   sugerem  

5-year changes in al., 2014 Estados Coorte Periodontia concentrações que o estado basal de  

periodontal disease 
measures  among 

 Unidos   plasmáticas  basais de 
vitamina D seriam 

vitamina D no plasma não 
influencia a mudança 

 

postmenopausal     associadas a mudanças subsequente de 5 anos Nível 3 
women: the Buffalo     nas medidas da doença nas medidas de doença  

OsteoPerio Study     periodontal, periodontal crônica em  

      mulheres na pós-  

      menopausa.  

Assessment of local Balci Yuce, H.    Avaliar os níveis de Os níveis de vitamina D  

and systemic 25- et al., 2017 Turquia Ensaio Clínico Periodontia citocinas pró-inflamatórias estavam elevados em  

hydroxy-vitamin D,   não  e de vitamina D em pacientes com artrite  

RANKL, OPG, and   Randomizado  pacientes com artrite reumatóide e periodontite  

TNF levels in patients     reumatóide e periodontite crônica e   estes   níveis Nível 3c 
with rheumatoid     crônica, bem como diminuíram após o  
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arthritis and 
periodontitis 

    indivíduos saudáveis 
antes e depois tratamento 
periodontal inicial. 

tratamento periodontal 
inicial de pacientes com 
artrite reumatóide. 

 

Influence of Vitamin 
D & Calcium 
Supplementation in 
the Management of 
Periodontitis 

Perayil, J. et 
al., 2015 

 
Índia 

 
Ensaio Clínico 

não 
Randomizado 

 
Periodontia 

Avaliar o efeito da 
suplementação de 
vitamina D e cálcio na 
redução da inflamação 
gengival. 

A suplementação de 
cálcio e vitamina D tem um 
efeito positivo na saúde 
periodontal e pode ser 
usada como adjuvante da 
terapia periodontal não 
cirúrgica. 

 
 

Nível 3c 

Relationship 
between VITAMIN D 
and chronic 
periodontitis 

Bhargava, A. 
et al., 2019 

 
Índia 

 
Ensaio Clínico 

não 
Randomizado 

 
Periodontia 

Determinar a possível 
relação entre vitamina D e 
periodontite crônica. 

Há relação 
estatisticamente 
significativa entre o nível 
sérico de vitamina D e os 
parâmetros periodontais. 

 
 

Nível 3c 

Evaluation and Patil, V. S.;    Avaliar a   presença   de O estudo observou a  

comparison of Mali, R. S.; Índia Ensaio Cínico Periodontia receptores de vitamina D presença dos receptores  

Vitamin D receptors Moghe, A. S.;  não  no tecido   do   ligamento de vitamina D no tecido do  

in periodontal 2019  Randomizado  periodontal. ligamento periodontal que  

ligament tissue of      aumentava após a Nível 3c 
Vitamin D-deficient      suplementação de  

chronic periodontitis      vitamina D.  

patients before and        

after        

supplementation of        

Vitamin D3        

Initial periodontal Liu, K. et al.,    Quantificar a vitamina D A terapia periodontal  

therapy reduced 2010 China Ensaio Clínico Periodontia no plasma e líquido inicial reduziu os níveis de  

systemic and   local   não  crevicular gengival de vitamina D no plasma e no  

25-hydroxy vitamin   Randomizado  pacientes com líquido crevicular gengival. Nível 3c 
D3 and Interleukin-1β     periodontite agressiva   

in patients with     generalizada e a   

aggressive     influência da terapia   

periodontitis     periodontal.   
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Association between 
vitamin D receptor 
gene haplotypes and 
chronic periodontitis 
among Japanese 
men 

Naito, M. et al., 
2007 

 
Japão 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Examinar a relação entre 
os polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D e o 
risco de periodontite 
crônica grave entre 
homens adultos 
japoneses. 

O halótipo gene receptor 
de vitamina D está 
relacionado à prevalência 
de periodontite crônica 
grave em homens 
japoneses. 

 
 

Nível 4 

Calcium, vitamin D 
supplements with or 
without alendronate 
and supragingival 
calculus formation in 
osteoporotic women: 
a preliminary study 

Buduneli, N. et 
al., 2008 

 
Turquia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Avaliar os possíveis 
efeitos da suplementação 
do cálcio e da vitamina D 
a longo prazo, com ou 
sem administração de 
bisfosfonatos, o efeito do 
alendronato nos eletrólitos 
salivares e formação de 
cálculo supragengival em 
mulheres com 
osteoporose. 

Pode-se sugerir que 
suplementos de cálcio e 
vitamina D a longo prazo 
com ou sem alendronato 
não têm um efeito 
significativo sobre 
formação de cálculo 
supragengival ou cálcio 
total da saliva. 

 
 
 

Nível 4 

Vitamin D and 
Periodontal Health in 
Older Men 

Alshouibi, E. N. 
et al., 2013 

 
Estados 
Unidos 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Avaliar associações entre 
a ingestão total de 
vitamina D e a saúde 
periodontal em homens 
mais velhos. 

A ingestão de vitamina D 
pode proteger contra a 
progressão da doença 
periodontal. 

 
 

Nível 4 

Analysis of 
association of TaqI 
VDR gene 
polymorphism with 
the chronic 
periodontitis  in 
Dravidian ethnicity 

Kaarthikeyan, 
G. et al., 2013 

 
Índia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Comparar a associação 
do polimorfismo do gene 
receptor da vitamina D 
com a periodontite crônica 
em etnia dravidiana. 

O polimorfismo do gene 
receptor da vitamina D 
está associado a 
periodontite crônica na 
etnia dravídica. 

 
 

Nível 4 

Plasma 25- 
hydroxyvitamin D 
concentrations and 
periodontal disease 
in postmenopausal 
women 

Millen, A. E. et 
al., 2013 

 
Estados 
Unidos 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar se a menor 
prevalência de doença 
periodontal e melhores 
medidas periodontais 
estariam associadas a 
maior vitamina D 
plasmática. 

O estado de vitamina D 
está associado a medidas 
mais agudas de saúde 
periodontal 

 
 

Nível 4 



72 
 

 
Peroxisome 
proliferator-activated 
receptor (PPAR)  γ 
polymorphism, 
vitamin d, bone 
mineral density and 
periodontitis  in 
postmenopausal 
women 

Wang, Y. et al., 
2013 

 
Japão 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar possíveis 
associações entre o 
polimorfismo do receptor 
da vitamina D e a 
periodontite,  baixa 
densidade mineral óssea. 

O polimorfismo não foi 
independentemente 
associado   com 
periodontite ou baixa 
densidade mineral óssea. 

 
Nível 4 

Associations 
Between Serum 25- 
Hydroxyvitamin  D 
and  Periodontal 
Pocketing  and 
Gingival  Bleeding: 
Results of a Study in 
a Non-Smoking 
Population in Finland 

Antonoglou, G. 
N. et al., 2015 

 
Finlândia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar se tanto o nível 
sérico de vitamina D 
quanto a ingestão de 
vitamina D estão 
relacionados à condição 
periodontal. 

Praticamente não houve 
associação entre o nível 
sérico de vitamina D e a 
condição periodontal. 

 
 

Nível 4 

Low levels of serum 
Vitamin D in chronic 
periodontitis patients 
with type 2 diabetes 
mellitus: A hospital- 
based cross- 
sectional clinical 
study 

Joseph, R. et 
al., 2015 

 
Índia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Descobrir o nível de 
vitamina D sérica em 
pacientes com 
periodontite crônica com e 
sem diabetes tipo 2. 

Observou um baixo nível 
de vitamina D sérica em 
pacientes com 
periodontite crônica e 
periodontite crônica com 
diabetes tipo 2. 

 
 

Nível 4 

Association between 
Vitamin D deficiency 
and periodontal 
status in current 
smokers 

Lee, H. J. et 
al., 2015 

 
Coreia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Examinar se o nível de 
vitamina D está associado 
a periodontite, 
considerando os possíveis 
modificadores de efeito 
entre uma amostra 
representativa de adultos 
coreanos. 

A associação entre 
deficiência de vitamina D e 
estado periodontal foi 
encontrada apenas em 
fumantes atuais. Fumar 
pode modificar o efeito da 
vitamina D na 
periodontite. 

 
 

Nível 4 



73 
 

 
Calcium, Vitamin D, 
casein and whey 
protein intakes and 
periodontitis among 
Danish adults 

Adegboye, A. 
R. A. et al., 
2016 

 
Dinamarca 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar se a ingestão de 
vitamina D está associado 
com periodontite. 

Os resultados corroboram 
a hipótese de que maiores 
ingestões de vitamina D 
tem um menor risco de 
periodontite. 

 
 

Nível 4 

Vitamin D receptor 
gene polymorphism 
and smoking in the 
risk of chronic 
periodontitis 

Chantarangsu, 
S. et al., 2016 

 
Tailândia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar associações 
entre polimorfismos do 
receptor de vitamina D, e 
gravidade da periodontite 
crônica em uma 
população tailandesa; 

Foi demonstrado que os 
polimorfismos  foram 
relacionados ao aumento 
da suscetibilidade à 
periodontite crônica em 
uma população 
tailandesa. 

 
 

Nível 4 

Vitamin D status and 
periodontal disease 
among pregnant and 
non-pregnant women 
in an 
underdeveloped 
district of Pakistan 

Khan, F. R. et 
al., 2016 

 
Paquistão 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Comparar o nível de 
vitamina D e o estado 
periodontal de mulheres 
grávidas e não grávidas e 
determinar uma 
associação entre doença 
periodontal  e 
hipovitaminose D. 

A deficiência de vitamina 
D foi mais prevalente entre 
as participantes grávidas 
do que nas não grávidas. 
Não houve associação 
estatisticamente 
significativa   entre 
hipovitaminose  D  e 
doença periodontal entre 
gestantes e não 
gestantes. 

 
 

Nível 4 

Association of 
osteoporosis and 
bone medication with 
the periodontal 
condition in elderly 
women 

Penoni, D. C. 
et al., 2016 

 
Brasil 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar a influência dos 
níveis de vitamina D e 
medicamentos para 
osteoporose usados por 
mulheres idosas na 
condição periodontal. 

Mulheres  idosas    com 
osteoporose 
apresentaram    maior 
prevalência e gravidade 
da periodontite.  Esses 
efeitos negativos    da 
osteoporose  no estado 
periodontal    foram 
minimizados pelo 
tratamento da 
osteoporose. 

 
 

Nível 4 
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Marine omega-3, 
vitamin D levels, 
disease outcome and 
periodontal status in 
rheumatoid arthritis 
outpatients 

Beyer, K. et al., 
2018 

 
Noruega 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Examinar a associação 
entre o status da doença 
de artrite reumatóide e as 
condições periodontais 
em relação à ingestão e 
ao status de vitamina D. 

O status de vitamina D foi 
satisfatório para a maioria 
dos pacientes e não foi 
associado a diferenças na 
gravidade da artrite 
reumatóide ou diagnóstico 
periodontal. 

 
 

Nível 4 

Melasma associated 
with periodontitis, 
anemia, and vitamin 
D abnormalities: A 
chance occurrence 
or a syndrome 

Chaitanya, N. 
C. et al., 2018 

 
Índia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Correlacionar melasma 
com evidência clínica de 
periodontite e níveis de 
vitamina D sérica e sua 
co-ocorrência com 
anemia. 

Houve uma correlação 
significativa entre 
pacientes com melasma, 
anormalidades  de 
vitamina D, e periodontite, 
mas não houve 
significância entre 
pacientes com melasma e 
anemia. 

 
 
 

Nível 4 

Relationship among 
Hypovitaminosis D, 
Maternal Periodontal 
Disease, and Low 
Birth Weight 

Khan, F. R. et 
al., 2018 

 
Paquistão 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Avaliar se o baixo peso ao 
nascimento está 
associado à 
hipovitaminose materna D 
e doença periodontal. 

Nenhuma associação foi 
observada entre baixo 
peso ao nascer e 
hipovitaminose D entre as 
participantes do estudo. 

 
 

Nível 4 

Association between 
serum concentration 
of 25-hydroxyvitamin 
D     [25(OH)D]     and 
chronic periodontitis 

Primasari, A. et 
al., 2018 

 
Indonésia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Avaliar a associação entre 
a concentração sérica de 
vitamina D e a periodontite 
crônica. 

A insuficiência da 
concentração sérica de 
vitamina D no corpo não 
está      significativamente 
relacionada a periodontite. 

 
 

Nível 4 

Effect of calcium and 
Vitamin D 
supplementation on 
the periodontal 
status of post- 
menopausal women 

Srinivasan, S.; 
Asha, R., 2018 

 
Índia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Avaliar o efeito dos 
suplementos de cálcio e 
vitamina D no estado 
periodontal de mulheres 
na pós-menopausa. 

Os suplementos de cálcio 
e vitamina D 
administrados juntos em 
mulheres na pós- 
menopausa reduzem 
significativamente  a 
incidência de periodontite. 

 
 

Nível 4 

Joint effects of serum 
Vitamin D 
insufficiency and 

Zuk, A. M. et 
al., 2018 

 
Canadá 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar os efeitos 
conjuntos da vitamina D 
sérica e da vitamina D 

Os efeitos conjuntos da 
vitamina D e da 
periodontite parecem 
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periodontitis on 
insulin resistance, 
pre-diabetes, and 
type 2 diabetes: 
Results from the 
National Health and 
Nutrition 
Examination Survey 
(NHANES) 2009-2010 

    total com periodontite na 
avaliação do modelo 
homeostático para 
resistência à insulina pré- 
diabetes e diabetes tipo 2. 

diferir para resistência à 
insulina, pré-diabetes e 
diabetes. 

 
Nível 4 

Evaluation    and 
comparison of serum 
vitamin  D  and 
calcium levels  in 
periodontally 
healthy,   chronic 
gingivitis and 
chronic periodontitis 
in patients with and 
without diabetes 
mellitus – a cross- 
sectional study 

Agrawal, A. A. 
et al., 2019 

 
Índia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Avaliar e comparar os 
níveis de vitamina D e 
cálcio de  pacientes 
periodontalmente 
saudáveis, com gengivite 
crônica e periodontite 
crônica  com   e sem 
diabetes melitus tipo 2. 

Os baixos níveis de 
vitamina D e cálcio estão 
associados à gengivite e 
periodontite. Não apenas 
em condições 
inflamatórias,  mas 
também afeta o estado 
glicêmico dos indivíduos. 

 
 
 

Nível 4 

The Relation 
Between Periodontal 
Disease and Vitamin 
D 

Bonnet, C. et 
al., 2019 

 
Canadá 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Explorar a relação entre a 
concentração de vitamina 
D e doença periodontal 
medido pelo índice 
gengival e perda de 
inserção. 

Os resultados do estudo 
fornecem evidências 
modestas entre baixas 
concentrações  de 
vitamina D e doença 
periodontal medida por 
índice gengival e perda de 
inserção. 

 
 

Nível 4 

Relationship 
between serum 25- 
hydroxyvitamin D-3 
levels and severity of 
chronic periodontitis 
in type 2 diabetic 
patients: A cross- 
sectional study 

Wang, Q. et 
al., 2019 

 
China 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Elucidar a relação entre a 
deficiência de vitamina D e 
a gravidade da 
periodontite diabética tipo 
2, bem como os 
mecanismos potenciais. 

A deficiência de vitamina 
D está fortemente 
associada ao periodontite 
diabética tipo 2 e a idade 
medeia essa relação. 

 
 

Nível 4 
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Interplay between 
vitamin D receptor 
FokI polymorphism 
and  smoking 
influences 
Porphyromonas 
gingivalis 
proportions in 
subgingival plaque 

Torrungruang, 
K.; 
Chantarangsu, 
S.; Sura, T.; 
Thienpramuk, 
L.; 2020 

 
Tailândia 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Este estudo transversal 
investigou o efeito do 
polimorfismo do receptor 
de vitamina D e suas 
interações com fumar / 
beber nas proporções de 
patógenos periodontais e 
gravidade da periodontite. 

Esses achados sugerem 
que a interação entre o 
genótipo do hospedeiro e 
o fumo é importante na 
determinação da 
composição microbiana 
subgengival e da 
gravidade da periodontite. 

 
 

Nível 4 

Association of 
plasma 25- 
hydroxyvitamin d 
concentrations and 
pathogenic oral 
bacteria in 
postmenopausal 
females 

Sahli, M. W. et 
al., 2014 

 
Estados 
Unidos 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Investigar a associação 
entre vitamina D e doença 
periodontal em mulheres 
na menopausa. 

Nenhuma associação foi 
observada. 

 
 

Nível 4 

Association between 
vitamin D receptor 
gene polymorphisms 
and susceptibility to 
chronic kidney 
disease and 
periodontitis 

Machado De 
Souza, C. et 
al., 2008 

 
Brasil 

 
Transversal 

 
Periodontite 

Investigar a associação 
entre polimorfismos no 
gene receptor de vitamina 
e doença renal em estágio 
terminal e doença 
periodontal. 

O alelo do polimorfismo foi 
associado à proteção 
contra as duas doenças. 

 
 

Nível 4 

Association between 
vitamin d receptor 
foki polymorphism 
and chronic 
periodontitis  in 
syrian population 

GAGO, E. Vigo 
et al., 2005 

 
Síria 

 
Transversal 

 
Periodontia 

Examinar a possível 
associação do 
polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D 
com suscetibilidade à 
periodontite crônica na 
população da síria 

O polimorfismo receptor 
de vitamina D não é 
associado a periodontite 
crônica no estudo da 
população síria. 

 
 

Nível 4 

Association of 
vitamin D receptor 
gene polymorphism 
with periodontal 
diseases in Japanese 
and Chinese 

Tachi, Y. et al., 
2001 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Examinar se 
polimorfismos do receptor 
da vitamina D estão 
associados à incidência 
de periodontite. 
. 

Embora estes 
mecanismos podem ser 
diferentes,  as 
observações sugerem que 
o polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D é 

 
 

Nível 4 
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      um marcador de risco útil 

de incidência de 
periodontite 

 

Vitamin D receptor 
gene polymorphism 
is associated with 
chronic periodontitis 

Tachi, Y. et al., 
2003 

 
Japão 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar se os 
polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D 
estão associados com a 
incidência de periodontite 
crônica. 

O polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D é 
um fator de risco para 
periodontite crônica, 
independentemente do 
tabagismo e diabetes. 

 
 

Nível 4 

Analysis of vitamin D 
and Fc  gamma 
receptor 
polymorphisms in 
Japanese  patients 
with  generalized 
early-onset 
periodontitis 

Yoshihara, A. 
et al., 2001 

 
Japão 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar as associações 
entre a periodontite de 
início precoce e múltiplos 
determinantes genéticos 
usando polimorfismos do 
receptor de vitamina D. 

Nenhuma relação foi 
encontrada entre o 
receptor de vitamina D e o 
início precoce da 
periodontite. 

 
 

Nível 4 

Polymorphisms in 
the vitamin D 
receptor gene are 
associated with 
periodontal disease 

Barbosa de 
Brito Jr, R. et 
al., 2004 

 
Brasil 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar se  s 
polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D 
poderiam  estar 
associadas à periodontite 
crônica em uma 
população brasileira. 

Os polimorfismos foram 
associados à perda de 
inserção clínica na doença 
periodontal crônica na 
população estudada. A 
análise do gene receptor 
de vitamina D pode ser um 
marcador de risco útil para 
prever a susceptibilidade 
à doença periodontal. 

 
 

Nível 4 

The short vitamin D 
receptor is 
associated  with 
increased risk  for 
generalized 
aggressive 
periodontitis 

Kyung, S. P.; 
Jung, H. N.; 
Choi, J.; 2006 

 
Coreia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar os efeitos dos 
polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D e a 
suscetibilidade à 
periodontite agressiva 
generalizada. 

Os resultados indicam que 
o polimorfismo pode ter 
uma influência sobre o 
risco de periodontite 
agressiva generalizada, e 
pode     ter     um     papel 
significativo na 

 
 

Nível 4 
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      predisposição a tal 

doença. 
 

Vitamin D receptor 
polymorphism (-1056 
Taq-I) interacts with 
smoking for the 
presence and 
progression of 
periodontitis 

Nibali, L. et al., 
2008 

 
Estados 
Unidos 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar a relação entre 
um polimorfismo do 
receptor da vitamina D e o 
diagnóstico e progressão 
da periodontite. 

O polimorfismo do 
receptor de vitamina D foi 
moderadamente 
associado à presença e à 
progressão da 
periodontite. 

 
 

Nível 4 

Microbiological 
composition 
associated  with 
vitamin D receptor 
gene polymorphism 
in chronic 
periodontitis 

Borges, M. A. 
T. et al., 2009 

 
Brasil 

 
Caso-Controle 

 
Periodontite 

Examinar a relação entre 
a composição da 
microbiota subgengival e 
o polimorfismo do gene do 
receptor da vitamina D, 
em adultos brasileiros 
com periodontite crônica. 

O polimorfismo foi 
associado à doença 
periodontal; entretanto, 
nenhuma associação com 
a microbiota subgengival 
foi observada. 

 
 

Nível 4 

Genetic risk factors 
for periodontitis in a 
Japanese population 

Kobayashi, T. 
et al., 2009 

 
Japão 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a relevância de 
polimorfismos funcionais 
de genes que estão 
associados a respostas 
imunológicas, inclusive o 
do receptor da vitamina D, 
à periodontite em um 
grande grupo de 
participantes. 

Os resultados sugerem 
que nenhum dos 
polimorfismos testados foi 
fortemente associado à 
suscetibilidade à 
periodontite em uma 
população japonesa, 
embora o polimorfismo do 
receptor de vitamina D 
possa estar relacionado à 
periodontite crônica. 

 
 
 

Nível 4 

Correlation analysis 
between plasma 
levels of 25-hydroxy 
vitamin D3 and 
osteocalcin  in 
patients with 
aggressive 
periodontitis 

Liu, K. N. et al., 
2009 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Explorar a relação entre o 
nível plasmático de 
vitamina D e o nível 
plasmático  de 
osteocalcina em pacientes 
com periodontite 
agressiva generalizada. 

As concentrações 
plasmáticas de vitamina D 
e osteocalcina não foram 
correlacionadas, mas 
podem ser influenciadas 
pela  periodontite 
agressiva generalizada. 

 
 

Nível 4 
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Elevated plasma 
calcifediol is 
associated with 
aggressive 
periodontitis 

Liu, K.; Meng, 
H. et al., 2009 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar se os níveis 
plasmáticos de 
biomarcadores ósseos 
regulados pela vitamina D 
estão relacionados a 
peridontite agressiva. 

Os níveis plasmáticos 
podem estar associados a 
periodontite agressiva. 

 
 

Nível 4 

Association Between 
Vitamin D Receptor 
Gene 
Polymorphisms and 
Severe Chronic 
Periodontitis in a 
Chinese Population 

Wang, C. X. et 
al., 2009 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar a associação 
entre polimorfismos do 
gene receptor de vitamina 
D e periodontite crônica 
grave em uma população 
chinesa. 

Os polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D 
podem estar associados a 
periodontite crônica grave 
em pacientes chineses. 

 
 

Nível 4 

One-Year Effects of 
Vitamin D and 
Calcium 
Supplementation on 
Chronic Periodontitis 

Garcia, M. N. 
et al., 2011 

 
Estados 
Unidos 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar se há manutenção 
de melhora da saúde 
periodontal pacientes 
fazendo suplementação 
de vitamina D e cálcio 
após um ano. 

Os resultados não negam 
a possibilidade de que os 
suplementos de vitamina 
D possam reduzir a 
gravidade da doença 
periodontal. 

 
 

Nível 4 

VDR TaqI 
polymorphism is 
associated with 
chronic periodontitis 
in Italian population 

Martelli, F. S. 
et al., 2011 

 
Itália 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar a relação entre 
um polimorfismo do 
receptor de vitamina D e 
periodontite crônica. 

Este é o primeiro estudo 
em que o polimorfismo do 
receptor de vitamina 
apresenta forte correlação 
diferencial        com        o 
desenvolvimento de 
periodontite    crônica    e 
periodontite agressiva. 

 
 

Nível 4 

Serum levels of 
vitamin D and 
chronic periodontitis 
in patients with 
chronic kidney 
disease 

Bastos Jdo, A. 
et al., 2013 

 
Brasil 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Examinar a relação entre 
os níveis séricos de 
vitamina D e periodontite 
crônica em pacientes com 
doença real crônica pré- 
diálise. 

A deficiência de vitamina 
D predispõe os pacientes 
com doença renal crônica 
a desenvolver periodontite 
crônica, possivelmente 
por limitar a resposta 
inflamatória e imune do 
paciente contra a invasão 
bacteriana do periodonto. 

 
 
 

Nível 4 
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Elevation of vitamin 
D-binding protein 
levels in the plasma 
of patients  with 
generalized 
aggressive 
periodontitis 

Zhang, X. et 
al., 2013 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar os níveis de 
proteína de ligação à 
vitamina D no plasma dos 
pacientes com 
periodontite agressiva 
generalizada  em 
comparação com 
controles saudável. 

Níveis elevados de 
proteína de ligação à 
vitamina D no plasma 
estão associados com 
periodontite agressiva 
generalizada. 

 
 

Nível 4 

Vitamin  D-Binding 
Protein Levels  in 
Plasma and Gingival 
Crevicular Fluid of 
Patients   with 
Generalized 
Aggressive 
Periodontitis 

Zhang, X. et 
al., 2014 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar os níveis de 
proteína de ligação à 
vitamina D no fluido 
crevicular gengival, bem 
como no plasma de 
pacientes com 
periodontite agressiva 
generalizada  em 
comparação com 
controles saudáveis . 

Em comparação com 
controles saudáveis, 
descobrimos que os 
pacientes com tinham 
níveis plasmáticos mais 
elevados,  mas 
concentrações mais 
baixas de proteína de 
ligação à vitamina D no 
fluido crevicular gengival. 

 
 

Nível 4 

Low serum level of 
1,25(OH)2D is 
associated with 
chronic periodontitis 

Antonoglou, G. 
N. et al., 2015 

 
Finlândia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar as associações 
entre os níveis séricos de 
vitamina D e o estado de 
saúde periodontal em 
indivíduos com 
periodontite  crônica 
moderada a grave e em 
indivíduos controle 
periodontalmente 
saudáveis. 

O nível sérico de vitamina 
D baixo parece estar 
associado à periodontite, 
o que estava de acordo 
com as associações 
relatadas anteriormente 
entre os níveis séricos de 
vitamina D e outras 
doenças inflamatórias. 

 
 

Nível 4 

Association between 
vitamin D receptor 
gene polymorphisms 
and chronic 
periodontitis among 
Libyans 

El Jilani, M. M. 
et al., 2015 

 
Líbia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar a relação entre 
o risco da periodontite 
crônica e polimorfismos 
do gene receptor de 
vitamina D na população 
da Líbia. 

O gene receptor de 
vitamina D pode estar 
relacionado ao risco de 
periodontite crônica na 
população da Líbia. 

 
 

Nível 4 

Lack of association 
between the vitamin 
D receptor 

Wang, X.; 
Zhang, T. L.; 
Chen, D.; 2015 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar se o 
polimorfismo receptor de 
vitamina D está associado 

Os resultados deste 
estudo não revelaram 
associação 

 
 

Nível 4 



81 
 

 
polymorphism 
rs2228570 and 
chronic periodontitis 
in a Han Chinese 
population 

    à suscetibilidade à 
periodontite crônica em 
uma população chinês 
Han 

estatisticamente 
significativa  entre  o 
polimorfismo    e 
periodontite crônica na 
população. 

 

Low vitamin D status 
strongly associated 
with periodontitis in 
Puerto Rican adults 

Abreu, O.   J. 
et al., 2016 

 
Porto Rico 

 
Caso-controle 

 
Periodontia 

Examinar se existe uma 
associação entre o status 
de vitamina D e doença 
periodontal em adultos 
hispânicos que vivem em 
Porto Rico. 

Níveis mais baixos de 
vitamina D sérica estão 
significativamente 
associados à periodontite 
em adultos porto- 
riquenhos.  Esses 
resultados sugerem que é 
válido o rastreamento de 
pacientes    com 
periodontite para  baixo 
status de vitamina D. 

 
 
 

Nível 4 

Vitamin D inhibits the 
growth of and 
virulence factor gene 
expression     by 
Porphyromonas 
gingivalis and blocks 
activation  of  the 
nuclear factor kappa 
B transcription factor 
in monocytes 

Grenier, D.; 
Morin, M. P.; 
Fournier- 
Larente,  J.; 
Chen, H.; 2016 

 
Canadá 

 
Caso controle 

 
Periodontia 

Investigar o efeito de 
vitamina D no crescimento 
e na expressão do gene 
do fator de virulência por 
P. gingivalis. 

O estudo mostrou que 
vitamina D tem um efeito 
antibacteriano direto, 
particularmente contra P. 
gingivalis. Também 
atenuou o potencial de 
virulência  desse 
patógeno. 

 
 

Nível 4 

Evaluation of the 
gingival 
inflammation   in 
pregnancy and 
postpartum via 25- 
hydroxy-vitamin D3, 
prostaglandin E-2 
and TNF-alpha levels 
in saliva 

Gumus, P. et 
al., 2016 

 
Turquia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar comparativamente 
os níveis salivares de 
vitamina D em gestantes e 
controles não grávidas 
com diferentes doenças 
periodontais. 

A gravidez tem efeito 
sobre os parâmetros da 
saliva em relação ao 
estado periodontal das 
mulheres não grávidas. 
Os níveis de vitamina D 
foram significativamente 
maiores no grupo de 
gestantes. 

 
 

Nível 4 

GC Gene 
Polymorphisms   and 

Song, W. L. et 
al., 2016 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Explorar se os 
polimorfismos do receptor 

Os polimorfismos estão 
associados a periodontite 

 



82 
 

 
Vitamin D-Binding 
Protein Levels Are 
Related to the Risk of 
Generalized 
Aggressive 
Periodontitis 

    da vitamina D estão 
associados à periodontite 
agressiva generalizada. 

agressiva generalizada. A 
associação pode ser 
adquirida por meio da 
regulação dos níveis de 
proteína de ligação à 
vitamina D. 

 
Nível 4 

Association  of 
vitamin D receptor 
gene polymorphisms 
and periodontitis in a 
Taiwanese Han 
population 

Ho, Y. P. et al., 
2017 

 
China 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Examinar as relações 
entre os polimorfismos do 
receptor de vitamina D e o 
risco de suscetibilidade a 
periodontite crônica e 
periodontite agressiva 
generalizada. 

Os  polimorfismos 
combinados 
demonstraram maior 
efeito no  risco  para 
periodontite  crônica  do 
que os genótipos 
individuais. 

 
 

Nível 4 

Serum levels of 25- 
hydroxyvitamin D are 
associated with 
periodontal disease 

Laky, M. et al., 
2017 

 
Áustria 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a associação de 
doenças periodontais 
doença e níveis de 
vitamina D. 

A avaliação de níveis da 
vitamina D em pacientes 
com doença periodontal, 
como a deficiência de 
vitamina D pode estar 
envolvida no início e 
progressão da 
periodontite. 

 
 

Nível 4 

Association study of 
vitamin D receptor 
(VDR) -  related 
genetic 
polymorphisms and 
their haplotypes with 
chronic periodontitis 
in a  colombian 
population 

Tobón- 
Arroyave, S. I.; 
Maríaisaza- 
Guzmán, D.; 
Pineda-Trujillo, 
N.; 2017 

 
Colômbia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Identificar se uma possível 
associação entre os 
polimorfismos receptores 
de vitamina D pode estar 
implicada na 
etiopatogenia da 
periodontite crônica na 
população colombiana. 

Os resultados não apoiam 
que os polimorfismos 
possam ser identificados 
como variáveis preditoras 
de risco independentes 
para periodontite crônica 
na população colombiana. 

 
 

Nível 4 

Polymorphisms of 
the vitamin D 
receptor gene (FOKI, 
CDX2,    and    GATA) 
and susceptibility to 
chronic periodontitis 
in diabetic and non- 

Pinho, R. C. M. 
et al., 2018 

 
Brasil 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a distribuição de 
polimorfismos  nos 
receptores de vitamina D 
em indivíduos com 
diabetes mellitus tipo 2 e 
periodontite crônica, 
periodontite crônica 

A presença desses 
polimorfismos pode levar 
a uma  menor 
susceptibilidade   ao 
diabetes mellitus tipo 2 e 
periodontite crônica. 
Nenhuma outra diferença 

 
 
 
 

Nível 4 
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diabetic individuals: 
A case-control study 

    apenas e indivíduos 
saudáveis, e investigar a 
relação com a 
susceptibilidade à doença 
periodontal. 

significativa entre os 
grupos foi encontrada. 

 

Evaluation of 
association     of 
Vitamin D receptor 
genetic 
polymorphism  with 
severe chronic 
periodontitis  in  an 
ethnic tamilian 
population 

Ratheesh, V. 
et al., 2018 

 
Índia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Determinar a prevalência 
e associação do gene 
receptor de vitamina D 
polimorfismo com 
periodontite crônica grave 
em uma população étnica 
tamiliana. 

O presente estudo não 
suporta uma associação 
entre qualquer um dos 
alelos dentro do gene 
receptor de vitamina D e 
periodontite crônica grave. 

 
Nível 4 

Vitamin D Deficiency 
in Patients with 
Aggressive 
Periodontitis 

Anbarcioglu, E. 
et al., 2019 

 
Turquia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a associação 
potencial entre vitamina D 
sérica  e   doenças 
periodontais, 
nomeadamente 
periodontite  agressiva 
generalizada    e 
periodontite crônica 
generalizada. 

A deficiência de vitamina 
D pode ser um fator de 
risco potencial para 
periodontite agressiva 
generalizada. 

 
 

Nível 4 

The association of 
aрai-polymorphism 
of vitamin D receptor 
gene (VDR) with 
development  of 
generalized 
parodontitis in 
Ukrainian population 

Fomenko, I. G. 
et al., 2019 

 
Polônia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Estudar a associação 
entre polimorfismo do 
gene receptor de vitamina 
D com o desenvolvimento 
de periodontite na 
população ucraniana. 

O polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D 
está associado ao 
desenvolvimento de 
periodontite generalizada 
entre a população 
ucraniana. 

 
 

Nível 4 

Radiographic 
alveolar bone level 
and levels of serum 
25-OH-Vitamin D-3 in 
ethnic Norwegian 
and Tamil 

Ketharanathan 
, V. et al., 2019 

 
Noruega 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar os níveis séricos 
de vitamina D sérica em 
noruegueses étnicos e 
pacientes noruegueses 
com periodontite e seus 

Os achados mostram que 
indivíduos com doença 
periodontal têm níveis 
mais baixos de vitamina D 
do    que    aqueles    com 
melhores condições 

 
 

Nível 4 
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periodontitis patients 
and their 
periodontally healthy 
controls 

    respectivos controles 
saudáveis. 

periodontais, pelo menos 
em caucasianos. 

 

Association  of 
vitamin D receptor 
gene polymorphisms 
with chronic 
periodontitis in a 
population  in 
Western Romania 

Marian, D. et 
al., 2019 

 
Romênia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar se o 
polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D 
está associado a 
periodontite crônica em 
uma população no oeste 
da Romênia. 

Este estudo mostra uma 
associação entre os 
polimorfismos do receptor 
da vitamina D e a 
suscetibilidade à 
periodontite crônica. 

 
 

Nível 4 

Association of 
vitamin D receptor 
gene polymorphism 
(rs10735810) and 
chronic periodontitis 

Murthykumar, 
K.; 
Arjunkumar, 
R.; 
Jayaseelan, V. 
P.; 2019 

 
Índia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Comparar a associação 
do polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D 
com a periodontite 
crônica. 

O polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D 
não teve associação 
significativa na 
periodontite crônica. 

 
 

Nível 4 

Association  of 
vitamin D binding 
protein and vitamin D 
receptor gene 
polymorphisms in 
Iranian patients with 
chronic periodontitis 

Nazemisalman 
, B. et al., 2019 

 
Irã 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a associação entre 
polimorfismo do receptor 
de vitamina D entre 
pacientes com 
periodontite crônica e 
controles saudáveis em 
uma população iraniana 

Dentro das limitações do 
estudo atual, sugere-se 
uma associação 
significativa entre a 
gravidade da doença 
crônica periodontite e o 
polimorfismo. 

 
 

Nível 4 

The relationship of 
1,25- 
dihydroxyvitamin D 
and vitamin D 
binding protein in 
periodontitis 

Rafique, S. 
2019 

 
Paquistão 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Explorar a relação entre a 
vitamina D e a proteína de 
ligação da vitamina D em 
pacientes com 
periodontite e controles 
saudáveis. 

Níveis baixos de vitamina 
D e níveis elevados de 
proteína de ligação da 
vitamina D estão 
associados à periodontite. 

 
 

Nível 4 

Serum vitamin D 
concentration is 
associated with 
antimicrobial peptide 
level in periodontal 
diseases 

Bayirli, B. A.; 
Öztürk, A.; 
Avci, B.; 2020 

 
Turquia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar se o baixo 
status sérico de vitamina 
D pode comprometer a 
saúde periodontal. 

Menores concentrações 
séricas de vitamina D 
foram associadas 
gengivite e periodontite 
crônica. 

 
 

Nível 4 
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Association of 
vitamin D in patients 
with periodontitis: A 
cross-sectional 
study 

Isola, G. 2020  
Itália 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Determinar se os níveis de 
vitamina D têm impacto 
sobre a periodontite 
crônica e a perda dentária 
e se  a periodontite 
influenciou 
significativamente os 
níveis séricos de vitamina 
D. 

Os níveis baixos  de 
vitamina  D    foi 
significativamente 
correlacionada   com   a 
periodontite   e  foi 
influenciada 
negativamente    pela 
periodontite crônica. 

 
 

Nível 4 

Analysis of vitamin D 
receptor gene 
polymorphisms in 
patients with chronic 
periodontitis 

Gunes, S. et 
al., 2008 

 
Turquia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Investigar as relações 
entre periodontite crônica 
graves generalizadas, e 
os polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D em 
pacientes com 
periodontite crônica. 

Os polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D 
não foram associados 
com periodontite crônica 
generalizada. 

 
 

Nível 4 

The  association 
between 
polymorphism of 
vitamin D receptor 
FokI and chronic 
periodontitis  in 
Sumatera Utara 

Fitria, K. T.; 
Siregar, Y.; 
Ervina, I.; 2018 

 
Indonésia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a associação do 
polimorfismo do receptor 
de vitamina D para a 
periodontite crônica. 

O polimorfismo do 
receptor de vitamina D 
mostrou diferença 
significativa  entre 
pacientes com 
periodontite crônica e 
controles, 
podendo ser usado como 
um marcador de risco para 
determinar a 
suscetibilidade de 
periodontite. 

 
 
 

Nível 4 

Association  of 
vitamin D receptor 
gene polymorphisms 
with chronic and 
aggressive 
periodontitis  in 
Jordanian patients 

Karasneh, J. A. 
et al., 2013 

 
Jordânia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Testar se os 
polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D 
estão associados com 
periodontite crônica ou 
periodontite agressiva 
generalizada. 

Este estudo sugere uma 
possível associação de 
polimorfismos específicos 
do gene receptor de 
vitamina D com 
periodontite crônica e 
periodontite agressiva 
generalizada. 

 
 

Nível 4 
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Assessment   of 
alveolar bone mass 
using  radio 
morphometric 
indices in urban and 
rural 
postmenopausal 
women and  their 
correlation  with 
serum vitamin D3 
level 

Nasreen, S. et 
al., 2019 

 
Índia 

 
Caso-Controle 

 
Periodontia 

Avaliar a massa óssea 
alveolar  usando vários 
índices 
radiomorfométricos    e 
correlacionados   aos 
níveis séricos de vitamina 
D em mulheres  pós- 
menopáusicas urbanas e 
rurais. 

A radiografia panorâmica 
pode ser usada como uma 
ferramenta de triagem 
para avaliação da massa 
óssea alveolar em 
mulheres pós- 
menopaúsicas. 

 
Nível 4 

Hypothyrodism as a 
risk factor of 
periodontitis and its 
relation with Vitamin 
D deficiency: Mini- 
review of literature 
and a case report 

Yussif, N. M.; 
El-Mahdi, F. 
M.; Wagih, R.; 
2017 

 
Egito 

 
Relato de caso 

 
Periodontia 

Investigar o papel e a 
eficiência da injeção intra- 
ligamentar de vitamina D e 
cálcio no tratamento da 
periodontite crônica 
associada ao 
hipotireoidismo. 

A vitamina D injetável é 
uma modalidade de 
tratamento adjuvante que 
precisa ser descoberta de 
outra forma. Pode 
fornecer outras soluções 
para o problema de 
regeneração periodontal. 

 
 

Nível 5 

Serum 1,25(OH)D 
Level Increases After 
Elimination of 
Periodontal 
Inflammation in 
T1DM Subjects 

Antonoglou, G. 
et al., 2013 

 
Finlândia 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar as associações 
entre os dois metabólitos 
da vitamina D sérica e o 
estado de saúde 
periodontal na linha de 
base e explorar se a 
eliminação da inflamação 
periodontal tem algum 
efeito sobre os níveis 
séricos dos dois 
metabólitos. 

Os resultados inferem que 
usando uma população 
com diabetes tipo 1 
mostraram que um alto 
nível sérico de vitamina D 
estava associado à saúde 
periodontal. 

 
 
 

Nível 5 

25-Hydroxyvitamin 
D-3 ameliorates 
periodontitis by 
modulating the 
expression of 
inflammation- 

Li, H. et al., 
2013 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar 
experimentalmente  o 
efeito inibitório da vitamina 
D sobre periodontite 
diabética  em 
camundongos e os 
mecanismos que podem 

Os resultados fornecem 
evidências para a função 
protetora da vitamina D 
contra a periodontite 
diabética. 

 
 
 

Nível 5 
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associated factors in 
diabetic mice 

    ser responsáveis por este 
efeito. 

  

25-Hydroxyvitamin 
D-3 attenuates 
experimental 
periodontitis through 
downregulation  of 
TLR4  and 
JAK1/STAT3 
signaling in diabetic 
mice 

Wang, Q. et 
al., 2013 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar o impacto da 
suplementação 
intraperitoneal de vitamina 
D em camundongos com 
periodontite diabética. 

O estudo fornece 
evidências para o efeito 
inibitório da vitamina D na 
periodontite diabética. 

 
 
 

Nível 5 

Attenuation     of 
inflammatory 
response  by  25- 
hydroxyvitamin D3- 
loaded polylactic 
acid microspheres in 
treatment     of 
periodontitis in 
diabetic rats 

Li, H. et al., 
2014 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar os efeitos 
inibitórios das 
microesferas de ácido 
polilático carregadas com 
vitamina D na resposta 
inflamatória  na 
periodontite diabética. 

Microesferas carregadas 
com vitamina D podem 
melhorar a periodontite 
diabética ao inibir a 
resposta inflamatória e 
podem fornecer uma 
terapia potencial para 
pacientes com esta 
doença. 

 
 
 

Nível 5 

Therapeutic effects 
of systemic vitamin 
k2 and vitamin d3 on 
gingival 
inflammation  and 
alveolar bone in rats 
with experimentally 
induced periodontitis 

Aral, K. 2015  
Turquia 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Avaliar  os efeitos da 
administração de vitamina 
D além do tratamento 
periodontal convencional 
e perda óssea alveolar em 
ratos com periodontite 
induzida 
experimentalmente. 

A suplementação de 
vitamina D após o 
tratamento periodontal 
convencional não teve um 
efeito positivo sobre os 
níveis gengivais ou osso 
alveolar em comparação 
com o tratamento 
periodontal convencional 
sozinho. 

 
 
 

Nível 5 

Inhibitory   effect of 
1,25- 
dihydroxyvitamin D-3 
on Porphyromonas 
gingivalis-induced 
inflammation and 

Li, Z. F. et al., 
2016 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar a influência de 
vitamina D na reabsorção 
óssea inflamatória 
estimulada por P. 
gingivalis e formação de 
osteoclastos. 

Esses dados in vivo 
sugeriram que vitamina D 
reduziu significativamente 
a perda óssea induzida 
por P. gingivalis e os 
efeitos      inibitórios      de 
vitamina D na destruição 

 
 
 

Nível 5 
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bone resorption in 
vivo 

     óssea inflamatória estão 
associados à supressão 
de osteoclastos genes 
relacionados e regulação 
de citocinas pró e anti- 
inflamatórias. 

 

25-Hydroxyvitamin 
D-3-enhanced PTPN2 
positively regulates 
periodontal 
inflammation 
through    the 
JAK/STAT  pathway 
in human oral 
keratinocytes and a 
mouse model of type 
2 diabetes mellitus 

Zhang, P. et 
al., 2018 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar a regulação de 
vitamina D na inflamação 
periodontal na 
periodontite associada ao 
diabetes mellitus tipo 2. 

A vitamina D contribuiu 
para uma diminuição da 
inflamação periodontal em 
diabetes mellitus tipo 2. 

 
 

Nível 5 

25-Hydroxyvitamin 
D-3 Alleviates 
Experimental 
Periodontitis via 
Promoting 
Expression   of 
Cathelicidin in Mice 
with Type 2 Diabetic 
Mellitus 

Zhou, X. Y. et 
al., 2018 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Analisar se  a 
suplementação  com 
vitamina D pode promover 
a produção de catelicidina 
e melhorar a periodontite 
em camundongos com 
diabetes tipo 2. 

A ingestão adicional de 
vitamina D aliviou 
notavelmente a destruição 
do tecido periodontal. 

 
 

Nível 5 

Vitamin D reduces 
the serum levels of 
inflammatory 
cytokines  in rat 
models    of 
periodontitis and 
chronic obstructive 
pulmonary disease 

Han, J. et al., 
2019 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Investigar o impacto da 
administração 
intraperitoneal de vitamina 
D no estado  de 
inflamação,  bem como 
periodontal. 

O estudo fornece 
evidências para os 
benefícios terapêuticos e 
efeitos anti-inflamatórios 
de vitamina D. 

 
 

Nível 5 

Effects of 1,25- 
dihydroxyvitamin D-3 
on experimental 

Li, H. et al., 
2019 

 
China 

  
Periodontia 

Explorar o efeito do 
tratamento com vitamina 
D na periodontite induzida 

A vitamina D atenuou a 
periodontite induzida por 
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periodontitis and 
AhR/NF-kappa 
B/NLRP3 
inflammasome 
pathway in a mouse 
model 

  Estudo 
experimental em 

animal 

 pela inoculação de P. 
gingivalis. 

P. gingivalis em 
camundongos. 

Nível 5 

Activation of vitamin 
D in the gingival 
epithelium and its 
role in gingival 
inflammation and 
alveolar bone loss 

Menzel, L. P. 
et al., 2019 

 
Estados 
unidos 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Avaliar o potencial efeito 
de um novo mecanismo 
local de ativação da 
vitamina D em células 
epiteliais gengivais 
humana. 

Os resultados 
demonstram que a 
administração tópica de 
vitamina D in vivo pode 
levar a uma inibição 
localizada da resposta 
inflamatória. 

 
 

Nível 5 

1,25Dihydroxy 
vitamin D (3) 
improves  titanium 
implant 
osseointegration  in 
osteoporotic rats 

Zhou, X.; et al., 
2012 

 
China 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Avaliar as associações 
dos níveis séricos de 
vitamina D com saúde 
periodontal e doença 
pulmonar obstrutiva 
crônica. 

Concentrações séricas 
mais baixas de vitamina D 
foram significativamente 
associadas a problemas 
de saúde periodontal e 
aumento do risco de 
doença pulmonar 
obstrutiva. 

 
 

Nível 5 

Lysine-specific 
gingipain promotes 
lipopolysaccharide- 
and active-vitamin D- 
3-induced osteoclast 
differentiation by 
degrading 
osteoprotegerin 

Yasuhara, R. 
et al., 2009 

 
Japão 

 
Estudo 

experimental em 
animal 

 
Periodontia 

Examinar os efeitos da 
vitamina D nas gengivas 
na diferenciação dos 
osteoclastos. 

A vitamina D induz 
sinergicamente   a 
diferenciação de 
osteoclastos. 

 
 

Nível 5 

1,25- 
dihydroxyvitamin 
D(3)  suppresses 
lipopolysaccharide- 
induced interleukin-6 
production through 
aryl hydrocarbon 
receptor/nuclear 

Li, H.; Li, W.; 
Wang, Q.; 
2019 

 
China 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar se a vitamina D 
age nas citocinas 
inflamatórias da 
periodontite. 

A vitamina D inibiu a 
produção de citocinas na 
periodontite agindo com 
agente anti-inflamatório. 

 
 
 

Nível 5 
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factor-κB signaling in 
oral epithelial cells 

       

Characterization  of 
the 
Autocrine/Paracrine 
Function of Vitamin D 
in Human Gingival 
Fibroblasts and 
Periodontal Ligament 
Cells 

Liu, K. N.; 
Meng,   H.   X.; 
Hou, J. X.; 
2012 

 
China 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar se os 
fibroblastos gengivais 
humanos e células do 
ligamento periodontal 
humano têm atividade 
poder converter vitamina 
D em sua forma ativa. 

Foram detectados que os 
fibroblastos gengivais 
humanos e células do 
ligamento periodontal tem 
a possibilidade 
transformar a vitamina D 
em sua forma ativa. 

 
 

Nível 5 

Vitamin D inhibits the 
expression of 
interleukin-8  in 
human periodontal 
ligament cells 
stimulated with 
Porphyromonas 
gingivalis 

Tang, X. L.; 
Pan, Y. P.; 
Zhao, Y. Y.; 
2013 

 
China 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Descobrir os efeitos da 
vitamina D nas 
expressões de 
interleucina em células do 
ligamento periodontal 
humano estimuladas com 
P. gingivalis 

A vitamina D pode inibir 
potencialmente  a 
inflamação periodontal 
induzida por P. gingivalis, 
em parte, diminuindo a 
expressão de 
interleucinas no ligamento 
periodontal. 

 
 

Nível 5 

25-Hydroxyvitamin 
D-3-Loaded PLA 
Microspheres:  In 
Vitro 
Characterization and 
Application  in 
Diabetic 
Periodontitis Models 

Li, H. et al., 
2013 

 
China 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar a preparação 
de microesferas de ácido 
polilático carregadas com 
vitamina D com 
características otimizadas 
e avaliar o efeito biológico 
deste sistema de entrega 
tanto in vitro quanto em 
modelos de periodontite 
diabética vivo. 

Este sistema pode 
fornecer uma abordagem 
potencial no tratamento 
desta doença. 

 
 
 

Nível 5 

Both 25- 
Hydroxyvitamin-D3 
and 1,25- 
Dihydroxyvitamin-D3 
Reduces 
Inflammatory 
Response in Human 
Periodontal Ligament 
Cells 

Andrukhov, O. 
et al., 2014 

 
Áustria 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar se a vitamina D 
influencia a produção de 
mediadores pró- 
inflamatórios em células 
do ligamento periodontal 
humano em resposta à 
estimulação com 
patógenos periodontais. 

O estudo mostra que a 
vitamina D modula a 
resposta inflamatória nas 
células do ligamento 
periodontal por meio do 
receptor de vitamina D. 

 
 

Nível 5 
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Predicted vitamin D 
status and incidence 
of tooth loss and 
periodontitis 

Jimenez, M. et 
al., 2014 

 
Estados 
Unidos 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Avaliar se o status de 
vitamina D estava 
associado à incidência de 
perda dentária e 
periodontite autorreferida. 

Os resultados sugerem 
que a própria vitamina D 
e/ou componentes 
associados ao status da 
vitamina D podem estar 
associados a um menor 
risco de perda dentária e 
periodontite. 

 
 

Nível 5 

Calcitriol 
Suppressed 
Inflammatory 
Reactions in IL-1β- 
Stimulated Human 
Periodontal Ligament 
Cells 

Hosokawa, Y. 
et al., 2015 

 
Japão 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Examinar o efeito da 
vitamina D nas produções 
dos mediadores 
inflamatórios de células do 
ligamento periodontal 
humano que é uma célula 
importante nos tecidos 
periodontais. 

A vitamina D pode 
suprimir as produções de 
mediadores infamatórios. 

 
 

Nível 5 

Effects of 1,25- 
dihydroxyvitamin D3 
on macrophage 
cytokine secretion 
stimulated by 
Porphyromonas 
gingivalis 

Xu, Q. A. et al., 
2016 

 
China 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar a influência da 
vitamina D na produção de 
citocinas estimulada por 
P. gingivalis. 

A vitamina D pode inibir a 
expressão de citocinas 
pró-inflamatórias induzida 
por P. gingivalis. 

 
 

Nível 5 

Vitamin  D reduces 
the inflammatory 
response      by 
Porphyromonas 
gingivalis   infection 
by   modulating 
human      beta- 
defensin-3 in human 
gingival    epithelium 
and  periodontal 
ligament cells 

De Filippis, A. 
et al., 2017 

 
Itália 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar os efeitos da 
vitamina D sobre o 
crescimento gengival e 
aderência ao epitélio 
gengival humano e células 
do ligamento periodontal. 

A suplementação de 
vitamina D pode ser uma 
estratégia atraente para 
garantir níveis suficientes 
de vitamina D para uma 
função imunológica 
adequada. 

 
 
 

Nível 5 

Effect of 
1,25(OH)(2)D-3 and 
20(OH)D-3 on 

Nakashyan, V. 
et al., 2017 

 

Estados 
Unidos 

  
Periodontia 

Comparar os efeitos de 
vitamina D na produção 
das citocinas inflamatórias 

A aplicação tópica de 
ligantes do receptor da 
vitamina D pode ser útil no 
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interleukin-1  beta- 
stimulated 
interleukin-6 and-8 
production by human 
gingival fibroblasts 

  Estudo 
Experimental in 

Vitro 

 por fibroblastos gengivais, 
como uma etapa 
preliminar na avaliação do 
potencial do análogo no 
tratamento clínico da 
periodontite. 

tratamento local da 
periodontite, ao mesmo 
tempo em que reduz os 
efeitos adversos 
sistêmicos. 

Nível 5 

Vitamin D attenuates 
human   gingival 
fibroblast 
inflammatory 
cytokine production 
following  advanced 
glycation    end 
product interaction 
with receptors for 
AGE 

Elenkova, M. 
et al., 2019 

 
Estados 
Unidos 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Determinar se o 
tratamento com vitamina 
D pode atenuar a resposta 
inflamatória em pacientes 
com periodontite. 

Os resultados sugerem 
que a vitamina D pode ser 
um complemento útil no 
tratamento dos casos 
mais graves de 
periodontite. 

 
 

Nível 5 

Transcriptional 
activity of vitamin D 
receptor in human 
periodontal ligament 
cells is diminished 
under inflammatory 
conditions 

Blufstein, A. et 
al., 2020 

 
Áustria 

 
Estudo 

Experimental in 
Vitro 

 
Periodontia 

Investigar a bioatividade 
de vitamina D em células 
do ligamento periodontal 
sob condições 
inflamatórias. 

A bioatividade da vitamina 
D pode estar diminuída no 
tecido periodontal de 
pacientes com 
periodontite, o que pode 
ser devido à interrupção 
do metabolismo da 
vitamina D. 

 
 

Nível 5 
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APÊNDICE B – Tabela 2: Estudos e nível de evidência cienfítica da especialidade de Odontopediatria. 
 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Prenatal vitamin D and 
enamel hypoplasia in 
human primary 
maxillary central 
incisors: A pilot study 

Reed, S. G.; et 
al., 2017 

 
Estados 
unidos 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
Odontopediatria 

Determinar a associação 
de concentrações de 
vitamina D circulante 
materna humana 
durante a gravidez e 
hipomineralização do 
esmalte dentário em 
dentes infantis que se 
desenvolvem no útero. 

As implicações da saúde 
dentária para a prevenção 
do defeito  de 
desenvolvimento 
hipomineralização do 
esmalte  por   meio da 
insuficiência materna de 
vitamina   D  durante  a 
gravidez precisam ser 
determinadas. 

 
 
 

Nível 2 

Foetal, neonatal and 
child vitamin D status 
and enamel 
Hypomineralization 

Van der tas. et 
al., 2018 

 
Países 
Baixos 

 
Coorte 

 
Odontopediatria 

Estudar se o status de 
vitamina D durante os 
períodos fetal, pós-natal 
e infantil está associado 
à presença de segundos 
molares decíduos 
hipomineralizados ou 
hipomineralização molar 
incisivo aos seis anos de 
idade. 

As concentrações de 
vitamina D na vida pré- 
natal, pós-natal inicial e 
pós-natal tardia não estão 
associadas à presença de 
molares decíduos 
hipomineralizados ou com 
hipomineralização molar 
incisivo aos seis anos de 
idade. 

 
 
 

Nível 3 

Elevated serum 
25(OH)-vitamin  D 
levels are negatively 
correlated with molar- 
incisor 
hypomineralization 

Kühnisch, J. et 
al., 2015 

 
Alemanha 

 
Coorte 

 
Odontopediatria 

Analisar se há relação 
da hipomineralização 
molar incisivo e ao papel 
influente da vitamina D 
no desenvolvimento 
dentário em crianças 
acompanhadas por um 
período de 10 anos. 

Menores concentrações 
séricas de vitamina D foram 
associadas a uma maior 
probabilidade de 
restaurações relacionadas 
a hipomineralização molar 
incisivo e cárie em crianças 
durante um período de 10 
anos. 

 
 
 

Nível 3 

Prenatal vitamin D and 
dental caries in infants 

Schroth, R. J. 
et al., 2014 

 
Canadá 

 
Coorte 

 
Odontopediatria 

Determinar a relação 
entre as concentrações 
pré-natais de vitamina e 
cárie dentária entre os 

Este estudo constatou que 
os níveis pré-natais 
maternos de vitamina D 
podem influenciar a 

 
 

Nível 3 
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     filhos durante o primeiro 

ano de vida. 
dentição decídua e o 
desenvolvimento de cárie 
na primeira infância. 

 

Association of 
Maternal Vitamin D 
Deficiency with Early 
Childhood Caries 

Singleton, R. et 
al., 2019 

 
Estados 
unidos 

 
Coorte 

 
Odontopediatria 

Avaliar a associação das 
concentrações de 
vitamina D no pré-natal e 
no nascimento com o 
desenvolvimento de 
cáries      na      primeira 
infância nos seus filhos. 

Os níveis de vitamina D pré- 
natal podem influenciar a 
dentição decídua e o 
desenvolvimento de cáries 
na primeira infância. 

 
 

Nível 3 

Higher vitamin D 
intake during 
pregnancy  is 
associated with 
reduced risk of dental 
caries in young 
Japanese children 

Tanaka, K. et 
al., 2015 

 
Japão 

 
Coorte 

 
Odontopediatria 

Avaliar a relação entre a 
ingestão de vitamina D 
dietética materna 
relatada durante a 
gravidez e o risco de 
cárie dentária entre 
crianças japonesas. 

Maior ingestão materna de 
vitamina D durante a 
gravidez pode estar 
associada a um menor risco 
de cárie dentária em 
crianças. 

 
 

Nível 3 

The relationship 
between molar incisor 
hypomineralization, 
dental  caries, 
socioeconomic 
factors,   and 
polymorphisms in the 
vitamin D receptor 
gene:    a   population- 
based study 

Fatturi, A. L. et 
al., 2020 

 
Brasil 

 
Transversal 

 
Odontopediatria 

Investigar   se  os 
polimorfismos nos genes 
do receptor da vitamina 
D aumentam   a 
prevalência de cárie 
dentária, 
hipomineralização molar 
incisivo e  segundos 
molares    decíduos 
hipomineralizados. 

Os polimorfismos genéticos 
dos genes do receptor de 
vitamina D não foram 
associados com 
hipomineralização molar 
incisivo e segundos molares 
decíduos hipomineralizados 
e cárie dentária. 

 
 
 

Nível 4 

The role of Vitamin D 
receptor 
polymorphisms on 
dental caries 

Cogulu, D. et 
al., 2016 

 
Turquia 

 
Transversal 

 
Odontopediatria 

Determinar a associação 
entre os polimorfismos 
do gene receptor de 
vitamina D e cárie ativa 
em crianças. 

Nenhuma relação 
significativa também foi 
encontrada  entre 
polimorfismo e cárie 
dentária no presente 
estudo. 

 
 

Nível 4 

Vitamin D and Dental 
Caries in Children 

Schroth, R. J. 
et al., 2016 

 
Canadá 

 
Transversal 

 
Odontopediatria 

Avaliar a relação entre o 
estado sérico de 
vitamina    D    e    cárie 
dentária    em    crianças 

Dados sugerem que há uma 
associação entre cárie e 
menor vitamina D no soro. 
Melhorar     o     status     de 

 
 

Nível 4 
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     canadenses em idade 

escolar, com idade entre 
6 e 11 anos. 

vitamina D das crianças 
pode ser uma consideração 
preventiva adicional para 
reduzir o risco de cárie. 

 

Suboptimal serum 
Vitamin D associated 
with early childhood 
caries in special health 
care needs children 

Seminario, A. 
L. et al., 2018 

 
Estados 
unidos 

 
Transversal 

 
Odontopediatria 

Investigar a associação 
entre vitamina D sérica 
abaixo do ideal e cáries 
na primeira infância. 

O status subótimo de 
vitamina D foi associado ao 
aumento do risco de cáries 
na primeira infância em 
crianças. 

 
 

Nível 4 

Dental complications 
of rickets in early 
childhood: Case report 
on 2 younǵ girls 

Davit-Béal, T. 
et al., 2014 

 
França 

 
Relato de 

Caso 

 
Odontopediatria 

Relatar as 
manifestações orais de 
raquitismo nutricional 
em 2 adolescentes 
jovens de pele escura. 

Os defeitos do esmalte 
aumentam a incidência de 
cárie dentária. Deve-se 
diagnosticar as 
manifestações dentárias de 
raquitismo precocemente 
para prevenir a progressão 
da cárie. A suplementação 
de vitamina D é 
recomendada para todas as 
faixas etárias. 

 
 
 

Nível 4 

Dental abnormalities in 
patients with familial 
hypophosphatemic 
vitamin D-resistant 
rickets: prevention by 
early treatment with 1- 
hydroxyvitamin D 

Chaussain- 
Miller, C. et al., 
2003 

 
França 

 
Caso-Controle 

 
Odontopediatria 

Avaliar os efeitos 
dentários do tratamento 
com vitamina D em 
pacientes com 
raquitismo resistente à 
vitamina D. 

A prevalência dessas 
alterações foi maior na 
dentição decídua. Isso pode 
resultar da exposição 
precoce dos dentes 
decíduos à diminuição dos 
níveis séricos de fosfatos e 
vitamina D  antes do início 
do tratamento. 

 
 

Nível 4 

Vitamin D Receptor 
Taql Gene 
Polymorphism and 
Dental Caries in Czech 
Children 

Holla, L. I. et 
al., 2017 

 
República 

Checa 

 
Caso-Controle 

 
Odontopediatria 

Examinar as 
associações entre 
variantes do receptor de 
vitamina D e cárie 
dentária em crianças e 
investigar    o    impacto 
desse polimorfismo na 

Houve associação entre o 
polimorfismo do receptor da 
vitamina D e à 
suscetibilidade à gengivite, 
mas não em relação à cárie 
dentária. 

 
 

Nível 4 
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     suscetibilidade à 

gengivite. 
  

Single-nucleotide 
polymorphism  in 
Vitamin D receptor 
gene  and its 
association with dental 
caries in children 

Aribam, V.; 
Aswath, N.; 
Ramanathan, 
A.; 2020 

 
Índia 

 
Caso-Controle 

 
Odontopediatria 

Analisar a relação entre 
polimorfismo gene 
receptor de vitamina D e 
associar sua presença à 
cárie dentária em 
crianças. 

O polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D pode 
ser usado como um 
biomarcador para prever a 
ocorrência de cárie 
dentária. 

 
 

Nível 4 
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APÊNDICE C – Tabela 3: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Implantodontia. 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Evaluation of FGF-23 
and 25(OH)D3 levels in 
peri-implant sulcus fluid 
in peri-implant health 
and diseases 

Acipinar, S. et 
al., 2019 

 
Turquia 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
Implantodontia 

Comparar os níveis de 
vitamina D no sulco peri‐ 
implantar na saúde e nas 
doenças peri-implantares e 
determinar a correlação 
destes biomarcadores 
ósseos com os parâmetros 
clínicos. 

Níveis mais baixos de 
vitamina D sérica estão 
significativamente 
associados à doenças 
peri-implantares. 

 
 

Nível 2 

Is Low Serum Vitamin D 
Associated with Early 
Dental Implant Failure? 
A Retrospective 
Evaluation on 1625 
Implants Placed in 822 
Patients 

Mangano, F. et 
al., 2016 

 
Itália 

 
Coorte 

 
Implantodontia 

Investigar qualquer possível 
correlação entre níveis 
baixos de vitamina D no 
sangue e falha precoce do 
implante. 

Embora a incidência de 
falhas precoces de 
implantes tenha sido 
maior em pacientes 
com baixos níveis 
séricos de vitamina D, 
o estudo falhou em 
provar uma ligação 
eficaz entre níveis 
baixos de vitamina D 
no sangue e um risco 
aumentado de falha 
precoce do implante. 

 
 
 
 

Nível 3 

Analysis of association 
of clinical aspects and 
vitamin D receptor gene 
polymorphism with 
dental implant loss 

Alvim-Pereira, 
F. et al., 2008 

 
Brasil 

 
Caso-Controle 

 
Implantodontia 

Investigar juntamente com 
os parâmetros clínicos, a 
associação entre o 
polimorfismo do receptor de 
vitamina D e a perda do 
implante dentário 
osseointegrado. 

Nenhuma associação 
entre genótipos ou 
alelos do polimorfismo 
e perda de implante foi 
encontrada na 
população do estudo. 

 
 

Nível 4 

A complete physical 
mapping of the vitamin 
D receptor gene for 
dental implant loss: A 
pilot study 

Pereira, T. M. 
et al., 2019 

 
Brasil 

 
Caso-Controle 

 
Implantodontia 

Investigar a associação de 
variáveis clínicas e 
polimorfismos genéticos no 
gene do receptor de 
vitamina D com a perda de 
implante dentário. 

Sugere-se que o 
polimorfismo do gene 
receptor de vitamina D 
modelo recessivo pode 
ser um novo marcador 
de risco genético para 

 
 
 

Nível 4 
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      perda de implantes 

dentários em pacientes 
que perderam dois ou 
mais implantes 
dentários. 

 

Vitamin D deficiency in 
early implant failure: two 
case reports 

Fretwurst, T. et 
al., 2016 

 
Estados 
Unidos 

 
Relato de 

Caso 

 
Implantodontia 

Relatar um caso clínico que 
levantou a questão da 
deficiência de vitamina D e 
a sobrevivência do implante 
nos estágios iniciais de 
cicatrização. 

A deficiência de 
vitamina D afeta a 
sobrevida de acordo 
com o relato de caso. 

 
 

Nível 4 

1,25Dihydroxy vitamin 
D(3) improves titanium 
implant 
osseointegration in 
osteoporotic rats 

Zhou, C. et al., 
2012 

 
China 

 
Estuo 

experimental 
em animal 

 
Implantodontia 

Investigar os efeitos da 
vitamina D na 
osseointegração de 
implantes em ratos com 
osteoporose. 

A vitamina D melhora a 
osseointegração do 
implante em ratos com 
osteoporose. 

 
 

Nível 5 

1α,25-Dihydroxyvitamin 
D 3 increases implant 
osseointegration   in 
diabetic mice  partly 
through  FoxO1 
inactivation   in 
osteoblasts 

Xiong, Y. et al., 
2017 

 
China 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Implantodontia 

Investigar o papel do 
potencial de transcrição 
forkhead 1 no metabolismo 
ósseo induzido por vitamina 
D e avaliar implante de 
osseointegração  de 
implantes usando 
camundongos. 

Vitamina D inibiu a 
expressão do potencia 
de transcrição 1 
promovendo assim um 
efeito benéfico no 
metabolismo da 
glicose e promovendo 
ainda mais a 
osseointegração do 
implante. 

 
 

Nível 5 

Topical applications of 
vitamin D on implant 
surface for bone-to- 
implant contact 
enhance: a pilot study in 
dogs part II 

Salomo-Coll, 
O. et al., 2016 

 
Espanha 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Implantodontia 

Avaliar o efeito da aplicação 
tópica de vitamina D sobre a 
superfície do implante, 
colocado imediatamente à 
extração, por meio da 
análise histológica e 
histomorfométrica do tecido 
peri-implantar. 

A aplicação tópica de 
vitamina D em 
implantes dentários 
pode reduzir a perda 
crista óssea alveolar e 
aumentar 10% a mais 
de contato osso- 
implante. 

 
 

Nível 5 

Osseoinductive 
elements around 
immediate implants for 

Salomo-Coll, 
O. et al., 2018 

 
Espanha 

  
Implantodontia 

Avaliar os efeitos na 
osseointegração de 
aplicações tópicas de 

As aplicações tópicas 
de 5% de melatonina 
ou 10% de vitamina D 
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better osteointegration: 
a pilot study in 
foxhound dogs 

  Estudo 
experimental 

em animal 

 melatonina vs. vitamina D 
sobre superfícies de 
implantes imediatos. 

melhoraram    a 
formação óssea ao 
redor dos  implantes 
colocados 
imediatamente após a 
extração e ajudaram a 
reduzir  a perda da 
crista óssea aveolar. 

 
 

Nível 5 

Vitamin D and bone 
physiology: 
demonstration   of 
vitamin D deficiency in 
an   implant 
osseointegration rat 
model 

Kelly, J. et al., 
2009 

 
Estados 
Unidos 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Implantodontia 

Investigar se a insuficiência 
de vitamina D afeta o 
estabelecimento da 
osseointegração. 

Os dados indicam que 
a insuficiência de 
vitamina D prejudicou 
significativamente o 
estabelecimento da 
osseointegração do 
implante. 

 
 

Nível 5 

Promotion of 
osseointegration of 
anodized titanium 
implants with a 1α,25- 
dihydroxyvitamin D3 
submicron  particle 
coating 

Cho, Y. J. et 
al., 2011 

 
Coreia do 

Sul 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Implantodontia 

Investigar as reações do 
tecido ósseo a uma 
superfície de implante de 
titânio anodizado revestido 
com superfícies revestidas 
com vitamina D através de 
uma técnica de electrospray 
em um modelo de tíbia de 
coelho. 

O revestimento da 
solução com vitamina 
D resultou em 
partículas de tamanho 
submicrônico, que 
podem estimular a 
formação óssea 
adjacente à superfície 
dos implantes 
inseridos no osso. 

 
 
 

Nível 5 

Improved human 
gingival   fibroblast 
response  to  titanium 
implants coated with 
ultraviolet-irradiated 
vitamin D precursor and 
vitamin E 

Satue, M. et 
al., 2016 

 
 

Espanha 

 
Estudo 

experimental 
in Vitro 

 
Implantodontia 

Avaliar a resposta dos 
fibroblastos gengivais aos 
implantes de titânio 
revestidos com vitamina D e 
E irradiados por ultravioleta, 
para melhorar a integração 
dos tecidos moles dos 
implantes dentários. 

Os implantes de titânio 
revestidos com 
vitamina D e E com 
radiação ultravioleta 
têm um efeito positivo 
sobre os fibroblastos 
gengivais reduzindo a 
resposta inflamatória e 
a quebra da matriz 
extracelular. 

 
 
 

Nível 5 
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Titanium implants 
coated with UV- 
irradiated vitamin D 
precursor and vitamin E: 
in vivo performance and 
coating stability 

Satue, M. et 
al., 2017 

 
Espanha 

 
Estudo 

experimental 
in Vitro 

 
Implantodontia 

Avaliar a resposta biológica 
de implantes de titânio 
revestidos com vitamina D e 
E irradiados com radiação 
ultravioleta in vivo e analisar 
os efeitos do 
envelhecimento sobre sua 
estabilidade e bioatividade 
in vitro. 

Este estudo demonstra 
que os implantes de 
titânico revestidos com 
vitamina D e E com 
radiação ultravioleta 
promovem a 
expressão gênica in 
vivo de marcadores de 
formação óssea. 

 
 
 

Nível 5 

Cholecalciferol 
synthesized after UV- 
activation  of 7- 
dehydrocholesterol 
onto titanium implants 
inhibits 
osteoclastogenesis in 
vitro 

Satué, M.; 
Ramis, J. M.; 
Monjo, M.; 
2015 

 
Espanha 

 
Estudo 

experimental 
in Vitro 

 
Implantodontia 

Determinar o efeito dos 
revestimentos dos 
implantes por vitamina D na 
formação e reabsorção 
óssea. 

Os implantes 
revestidos  têm 
demonstrado forte 
efeito na inibição da 
reabsorção        óssea. 
Portanto, essa 
abordagem pode ser 
considerada como uma 
nova terapia de 
implante com o 
objetivo de reduzir a 
reabsorção e aumentar 
a formação óssea. 

 
 
 

Nível 5 
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APÊNDICE D – Tabela 4: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Ortodontia. 
 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Effect of Vitamin D on 
Canine Distalization 
and Alveolar Bone 
Density Using Multi- 
slice Spiral CT: a 
Randomized 
Controlled Trial 

Varughese, S. 
T. et al., 2019 

 
Índia 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
Ortodontia 

Compreender os efeitos 
clínicos e radiográficos 
na administração local 
de vitamina D na 
quantidade de 
distalização canina 

A vitamina D pode ser um 
agente eficaz para 
acelerar a movimentação 
ortodôntica dentária. 

 
 

Nível 2 

Evaluation of vitamin D 
receptor genetic 
polymorphisms with 
dental caries and 
developmental defects 
of enamel in Brazilian 
children 

Madalena, I. R. 
et al., 2020 

 
Brasil 

 
Coorte 

 
Periodontia 

Avaliar se os 
polimorfismos genéticos 
no receptor de vitamina 
D estão associados ao 
risco de cárie e defeitos 
do desenvolvimento do 
esmalte dentário em 
crianças brasileiras. 

Os polimorfismos 
genéticos não foram 
associados à cárie 
dentária e defeitos de 
desenvolvimento do 
esmalte em crianças 
brasileiras. 

 
 
 

Nível 3 

Evaluation of the 
Influence of Local 
Administration of 
Vitamin D on the Rate 
of Orthodontic Tooth 
Movement 

Iosub Ciur, M. D. 
et al., 2016 

 
França 

 
Ensaio Clínico 

não 
Randomizado 

 
Ortodontia 

Avaliar a influência da 
administração de 
vitamina  D  na 
movimentação 
ortodôntica e, avaliar se 
há algum efeito 
secundário nas raízes 
dentárias após   a 
administração 
intraligamentar. 

A administração de 
vitamina D parece estar 
envolvida na estimulação 
da movimentação dentária 
ortodôntica. Três meses 
após a administração de 
vitamina D, nenhuma 
reabsorção radicular foi 
observada. 

 
 

Nível 3c 

The effect of calcitriol 
on high mobility group 
box 1 expression in 
periodontal ligament 
cells during 
orthodontic tooth 
movement in rats 

Cui, J. et al., 
2016 

 
China 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Ortodontia 

Investigar o efeito da 
vitamina D na expressão 
do grupo de alta 
mobilidade 1 por células 
ligamento periodontal 
em um modelo 
ortodôntico de rato 

Uma diminuição 
significativa na expressão 
de grupo de alta 
mobilidade 1 em células 
do ligamento periodontal 
ao longo do tempo após a 
descontinuação da força 
ortodôntica em ratos, que 

 
 
 

Nível 5 
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     induzido usando um 

níquel-titânio. 
foi ainda aprimorado após 
tratamento com vitamina 
D. 

 

Local injection of 1,25- 
dihydroxyvitamin D3 
enhanced bone 
formation for tooth 
stabilization  after 
experimental tooth 
movement in rats 

Kawakami, M.; 
Takano- 
Yamamoto,  T. 
2004 

 
Japão 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Ortodontia 

Investigar se a vitamina 
D afetou a formação 
óssea pós 
movimentação dentária 
experimental em ratos. 

Os dados mostraram um 
aumento significativo na 
formação óssea, induzida 
por vitamina D, na área 
reabsorvida do osso 
alveolar após a 
movimentação dentária. 

 
 

Nível 5 

The effect of local 
application of 1,25- 
dihydroxycholecalcifer 
ol on osteoclast 
numbers in 
orthodontically treated 
rats 

Takano 
Yamamoto, T. et 
al., 1992 

 
Japão 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Ortodontia 

Investigar os efeitos 
locais da aplicação de 
vitamina D em conjunto 
com uma força mecânica 
ortodôntica. 

A dose eficaz máxima de 
vitamina D aumenta a 
reabsorção óssea 
induzida pelo movimento 
dentário. 

 
 

Nível 5 

Effect of age on the 
rate of tooth movement 
in combination with 
local use of 
1,25(OH)2D3 and 
mechanical force in the 
rat 

Takano- 
Yamamoto,  T.; 
Kawakami, M.; 
Yamashiro,  T.; 
1992 

 
Japão 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Ortodontia 

Comparar a quantidade 
e a taxa de movimento 
dentário em ratos jovens 
e maduros 
administrados com 
vitamina  D 
simultaneamente com a 
aplicação de força 
mecânica. 

Em ratos maduros 
injetados com vitamina D, 
o movimento dentário foi 
estimulado 
acentuadamente  e 
aumentou 
consideravelmente. 

 
 

Nível 5 

The local use of 
vitamin D to increase 
the rate of orthodontic 
tooth movement 

Collins, M. K.; 
Sinclair, P. M.; 
1988 

 
Estados 
Unidos 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Ortodontia 

Determinar se uma 
administração local de 
vitamina D aplicada em 
conjunto com uma força 
ortodôntica poderia 
aumentar a taxa de 
retração canina 
observada em gatos 
mais do que a alcançada 
apenas pela força 
ortodôntica. 

Houve maior reabsorção 
óssea do alvéolo na 
pressão lado do ligamento 
periodontal no grupo que 
recebeu a vitamina D do 
que nos dentes controle. 

 
 
 

Nível 5 
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Comparison of the 
effects of 1,25 
dihydroxycholecalcifer 
ol and prostaglandin 
E2 on orthodontic 
tooth movement 

Kale, S.; 
Kocadereli, I.; 
Atilla, P.; Aşan, 
E.; 2004 

 
Turquia 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Ortodontia 

Comparar os efeitos das 
administrações de 
prostaglandina E2 e 
vitamina D na 
movimentação dentária 
ortodôntica. 

Prostaglandina E2 e 
vitamina D aumentaram a 
quantidade de movimento 
dentário. A vitamina D 
promove a formação 
óssea de forma mais 
potente do que a 
prostaglandina E2. 

 
 

Nível 5 
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APÊNDICE E – Tabela 5: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. 
 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Relationship between 
radiographic changes in 
the temporomandibular 
joint and bone mineral 
density: a population 
based study 

Jagur, O. et al., 
2011 

 
Estônia 

 
Coorte 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Avaliar se existe alguma 
relação entre as 
alterações radiográficas 
da ATM, o nível sérico de 
vitamina D e os níveis de 
marcadores ósseos e 
número de dentes 
ausentes. 

As alterações 
radiográficas da ATM e a 
perda de dentes 
parecem  estar 
relacionadas ao baixo 
nível de densidade 
mineral óssea e o nível 
baixo de vitamina D. 

 
 

Nível 3 

The influence of vitamin 
D on the 
temporomandibular 
joint and the activities of 
daily living 

Khanna, S. S.; 
Parulekar, N. 
R.; Dhaimade, 
P. A.; 2017 

 
Índia 

 
Caso- 

Controle 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Verificar a relação entre os 
níveis séricos de vitamina 
D e dor e desconforto com 
relação à articulação 
temporomandibular (ATM) 
durante as atividades 
diárias de casa em 
pacientes com deficiência 
de vitamina D em relação 
ao grupo controle. 

O nível sérico de 
vitamina D tem um 
impacto significativo na 
dor / desconforto na 
ATM durante as 
atividades diárias. 

 
 

Nível 4 

Biochemical changes 
associated  with 
temporomandibular 
disorders 

Demir, C. Y.; 
Ersoz, M. E.; 
2019 

 
Turquia 

 
Caso- 

Controle 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Avaliar os níveis séricos 
de vitamina D em 
pacientes com disfunção 
temporomandibular em 
relação a pacientes sem 
disfunção. 

Os níveis séricos de 
vitamina D eram 
semelhantes entre 
pacientes com disfunção 
temporomandibular e 
controles, no entanto, 
níveis aumentados do 
hormônio  da 
paratireoide em a 
resposta à deficiência de 
vitamina D foi mais 
proeminente em 
pacientes com 
disfunção. 

 
 
 
 

Nível 4 
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Are certain factors 
involved in calcium 
metabolism associated 
with temporomandibular 
disorders? 

Madani, A. et 
al., 2019 

 
Irã 

 
Caso- 

Controle 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Investigar se há 
associação entre as 
concentrações  de 
vitamina D em pacientes 
com disfunções 
temporomandibulares e 
paciente sem a patologia. 

As concentrações 
séricas de vitamina D 
não estão associadas às 
disfunções na 
articulação. 

 
 

Nível 4 

Vitamin D receptor gene 
polymorphisms  (Apa1 
and Taq1)   in 
temporomandibular 
joint  internal 
derangement / 
osteoarthritis in a group 
of Turkish patients 

Yilmaz, A. D. et 
al., 2018 

 
Turquia 

 
Relato de 

caso 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Avaliar  se  os 
polimorfismos  do gene 
receptor de vitamina D 
apresentam 
suscetibilidade    à 
desarranjo interno  da 
articulação 
temporomandibular   e 
osteoartrite da articulação. 

Os polimorfismos dos 
genes receptores  de 
vitamina   D não 
apresentam 
suscetibilidade   a 
desarranjo interno  da 
articulação 
temporomandibular   e 
osteoartrite    da 
articulação de acordo 
com os resultados. 

 
 
 

Nível 4 

Biochemical Changes 
Related  with 
Temporomandibular 
Joint Disorders and 
Inflammatory Arthritis 

Ahmed, H. S.; 
2017 

 
Bagdá 

 
Transversal 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Avaliar a vitamina D em 
soros de pacientes com 
disfunção 
temporomandibular  que 
sofrem de artrite 
reumatóide. 

Os níveis séricos de 
vitamina D foram 
significativamente mais 
baixos em pacientes 
com disfunção 
temporomandibular e 
com artrite reumatóide. 

 
 

Nível 4 

1,25(OH)2D deficiency 
induces 
temporomandibular 
joint osteoarthritis via 
secretion  of 
senescence-associated 
inflammatory cytokines 

Shen, M. et al., 
2013 

 
China 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
Disfunção 

Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

Determinar se a 
deficiência de vitamina D 
tem um efeito direto no 
processo de osteoartrite 
da articulação 
temporomandibular. 

A vitamina  D 
desempenha um papel 
importante na prevenção 
do desenvolvimento e 
progressão da 
osteoartrite na 
articulação 
temporomandibular. 

 
 

Nível 5 
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APÊNDICE F – Tabela 6: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 
 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Systemic vitamin D 
supplementation and 
local bone formation 
after maxillary sinus 
augmentation - a 
randomized, double- 
blind, placebo- 
controlled clinical 
investigation 

Schulze-Spate, 
U. et al., 2016 

 
Estados 
Unidos 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
CTBMF 

Investigar se a 
suplementação com 
altas doses de vitamina 
D e cálcio pode 
aumentar a formação e 
remodelação óssea 
após o aumento do seio 
maxilar com enxerto 
ósseo. 

A suplementação com 
vitamina D e cálcio 
melhora os níveis séricos 
de vitamina D e 
potencialmente impacta a 
remodelação óssea local 
em         nível         celular. 
Nenhuma diferença 
significativa na formação 
óssea ou reabsorção do 
enxerto foi detectada 
entre os grupos. 

 
 
 

Nível 2 

Does  Vitamin   D3 
Have an Impact on 
Clinical    and 
Biochemical 
Parameters Related 
to Third  Molar 
Surgery 

Oteri, G. et al., 
2016 

 
Itália 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
CTBMF 

Investigar os efeitos da 
concentração sérica de 
vitamina D na cirurgia do 
terceiro molar inferior 
impactado, geralmente 
seguida por edema, dor 
e função mastigatória 
limitada. 
. 

A recuperação da cirurgia 
de terceiros molares 
retidos é influenciada por 
vários  elementos 
endógenos, um deles são 
os níveis séricos de 
vitamina D. O nível sérico 
mais elevado de vitamina 
D parece provocar uma 
menor   resposta 
inflamatória pronunciada, 
levando a   uma 
recuperação rápida. 

 
 
 
 
 

Nível 2 

Effects of a calcium 
and       vitamin       D 
supplement  on 
alveolar ridge 
resorption   in 
immediate denture 
patients 

Wical, K. E.; 
Brussee, P.; 
1979 

 
Estados 
unidos 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

 
CTBMF 

Testar a hipótese de que 
um suplemento diário de 
cálcio e vitamina D 
tenderia a reduzir a taxa 
e extensão da 
reabsorção óssea após 
extrações de dentes. 

A taxa de gravidade da 
reabsorção da crista 
alveolar está relacionada 
à ingestão adequada do 
cálcio e vitamina D na 
dieta. 

 
 

Nível 2 
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Should patients take 
vitamin D before 
mandibular 
operations? 

Syed, N.; Chiu, 
G. A.; Korczak, 
P.; 2017 

 
Reino unido 

 
Série de 
Casos 

 
CTBMF 

Investigar o nível de 
vitamina D em pacientes 
que tiveram 
complicações após  a 
redução de  fraturas 
mandibulares    ou 
osteotomia em relação 
àqueles que   foram 
selecionados 
suplementados no pré- 
operatório. 

A deficiência de vitamina 
D pode ser fator agravante 
de placas falharem e as 
feridas não cicatrizam. A 
deficiência diminui a 
densidade óssea, 
aumentando o risco de 
fraturas. 

 
 
 
 

Nível 4 

Histopathological 
features of 
bisphosphonates 
related 
osteonecrosis of the 
jaw in rats with and 
without vitamin d 
supplementation 

Yanık, S. et al., 
2016 

 
Turquia 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
CTBMF 

Investigar o efeito da 
vitamina D na 
osteonecrose óssea 
induzida por 
bisfosfonatos após a 
extração dentária em 
ratos    que    receberam 
ácido zoledrônico. 

Existem algumas 
comprovações para o 
tratamento  do 
osteonecrose induzida por 
bisfosfonatos com uso 
sistêmico de vitamina D. 

 
 

Nível 5 

The potential effects 
of cholecalciferol on 
bone regeneration in 
dogs 

Hong, H. H. et 
al., 2012 

 
China 

 
Estudo 

experimental 
em animal 

 
CTBMF 

Investigar os efeitos 
potenciais  de 
regeneração da vitamina 
D administrado 
sistemicamente e da 
suplementação de cálcio 
nos alvéolos produzidos 
cirurgicamente na crista 
alveolar dos cães 
Beagle. 

Um suplemento de 
vitamina D sistêmico pode 
ter um efeito na 
aceleração  da 
regeneração óssea na 
cavidade alveolar 
produzida cirurgicamente. 

 
 
 

Nível 5 
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APÊNDICE G – Tabela 7: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Estomatologia. 
 
 
 

TÍTULO AUTORES E 
ANO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Unstimulated whole 
saliva 25- 
hydroxycholecalciferol 
in patients with 
xerostomia in 
menopausal women 

Agha-Hosseini, 
F.; Mirzaii- 
Dizgah,  I.; 
Mirjalili, N.; 2013 

 
Bélgica 

 
Caso- 

Controle 

 
Estomatologia 

Avaliar se o nível da saliva 
não estimulada por 
vitamina D se correlaciona 
com a gravidade da 
sensação de secura, e 
comparar saliva não 
estimulada por vitamina D 
de mulheres na 
menopausa com e sem 
sensação de secura oral. 

A concentração do nível 
salivar estimulada por 
vitamina D pode ser 
maior em mulheres na 
menopausa com 
sensação de secura oral 
do que naquelas sem, e 
há uma correlação 
positiva entre a 
gravidade da sensação 
de secura oral e saliva 
não estimulada por 
vitamina D. 

 
 
 

Nível 4 

Vitamin D Receptor 
Gene Polymorphisms 
and Cigarette Smoking 
Impact on Oral Health: 
A Case-Control Study 

Suchanecka, A. 
et al., 2020 

 
Polônia 

 
Caso- 

Controle 

 
Estomatologia 

Analisar três 
polimorfismos do gene 
receptor da vitamina D 
combinado com avaliação 
da saúde oral em um 
grupo   de   fumantes   de 
cigarro e em controles 
saudáveis. 

A análise genética 
mostrou uma 
associação dos 
polimorfismos com 
tabagismo, mas não com 
a qualidade da saúde 
bucal. 

 
 

Nível 4 

Vitamin D deficiency- a 
possible contributing 
factor in the 
aetiopathogenesis of 
oral lichen planus 

Tak, M. M.; 
Chalkoo, A. H.; 
2017 

 
China 

 
Caso- 

Controle 

 
Estomatologia 

Investigar o papel da 
vitamina D em pacientes 
com líquen plano oral e a 
relação entre os níveis 
séricos de vitamina D e as 
diferentes formas clínicas 
do líquen plano oral. 

Os níveis de vitamina D 
podem ter um papel 
importante na 
etiopatogenia da doença 
ou podem ser um dos 
fatores contribuintes que 
determinam  a 
progressão e o 
prognóstico da doença. 

 
 

Nível 4 



109 
 

 
Lack of association of 
vitamin  D  receptor 
gene 
polymorphisms/haplot 
ypes in  Sjögren’s 
syndrome 

Zilahi, E. et al., 
2015 

 
Hungria 

 
Caso- 

Controle 

 
Estomatologia 

Determinar se os 
polimorfismos do gene 
receptor de vitamina D 
está associado à 
síndrome de Sjögren 
primária em relação ao 
grupo controle saudável. 

Este estudo sugere que 
os polimorfismos do 
gene receptor não são 
associados ao 
desenvolvimento da 
síndrome de Sjögren. 

 
 

Nível 4 

Prevalence  of 
hypovitaminosis D and 
its association with 
oral lesions in HIV- 
infected Brazilian 
adults 

Ferreira, S. M. S. 
et al., 2016 

 
Brasil 

 
Transversal 

 
Estomatologia 

Estimar a prevalência de 
hipovitaminose D e sua 
associação com 
candidíase oral e 
parâmetros clínicos de 
periodontite em um grupo 
de pacientes infectados 
pelo HIV. 

O estudo não 
demonstrou uma 
significância na 
associação entre 
hipovitaminose D e 
presença de candidíase 
ou parâmetros clínicos 
de      periodontite     em 
pacientes com HIV. 

 
 
 

Nível 4 
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APÊNDICE H – Tabela 8: Estudos e nível de evidência científica da especialidade de Endodontia. 
 
 
 

 
TÍTULO AUTORES E ANO PAÍS DE 

ORIGEM 
TIPO DO 
ESTUDO 

ÁREA DA 
ODONTOLOGIA 

OBJETIVO CONCLUSÃO NÍVEL DE EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA 

Association between 
Estrogen, Vitamin D 
and Microrna17 Gene 
Polymorphisms and 
Periapical Lesions 

Silva-Sousa, A. C. et 
al., 2020 

 
Brasil 

 
Coorte 

 
Endodontia 

Avaliar a associação 
entre polimorfismos em 
genes de receptores de 
vitamina D e a 
periodontite apical 
persistente      após      o 
tratamento endodôntico. 

Os polimorfismos 
genéticos não foram 
associados à periodontite 
apical. 

 
 

Nível 3 

Endodontic 
management in a 
patient with vitamin 
D-resistant rickets 

Beltes, C.; Zachou, 
E.; 2012 

 
Grécia 

 
Relato de 

Caso 

 
Endodontia 

Relatar um caso clínico 
de um jovem que 
apresentava uma forma 
esporádica de 
raquitismo resistente à 
vitamina D e que 
apresentava patologia 
periapical recorrente. 

O diagnóstico precoce, o 
tratamento convencional e 
o exame radiográfico 
contínuo em pacientes 
com raquitismo resistente 
à vitamina D são fatores 
importantes para melhorar 
as alterações dentárias e 
prevenir complicações 
endodônticas. 

 
 

Nível 4 

Origin, diagnosis, 
and treatment of the 
dental manifestations 
of vitamin D-resistant 
rickets: review of the 
literature and report 
of case 

Cohen, S.; Becker, G. 
L.; 1976 

 
Estados 
Unidos 

 
Relato de 

Caso 

 
 

Endodontia 

Apresentar um caso de 
raquitismo resistente à 
vitamina D com sequelas 
na saúde dental. 

O tratamento sistêmico da 
suplementação da 
vitamina D deve ser 
projetado para minimizar 
deformidades e efeitos 
gerais da doença. 
Tratamento endodôntico 
dos dentes afetados 
permite a manutenção 
funcional da dentição. 
. 

 
 
 
 

Nível 4 
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Effect of Vitamins D 
and E on  the 
Proliferation, 
Viability,  and 
Differentiation of 
Human Dental Pulp 
Stem Cells: An In 
Vitro Study 

Lina M. Escobar. et 
al., 2020 

 
Colômbia 

 

Estudo in 
Vitro 

 
Endodontia 

Determinar os efeitos da 
vitamina D na 
proliferação, morfologia 
e diferenciação das 
células-tronco da polpa 
dentária humana. 

A vitamina D induziu a 
diferenciação 
osteoblástica da polpa 
dentária   conforme 
evidenciado    pela 
diminuição da proliferação 
celular e alterações 
morfológicas. 

 
 

Nível 5 
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APÊNDICE I – Tabela 9: Estudos excluídos. 
 

 
TÍTULO AUTORES ANO MOTIVO DA EXCLUSÃO 

Recruitment of low-income 
pregnant women into a dietary 
and dental care intervention: 
lessons from a feasibility trial 

Adegboye, A. R. A. et al.,  
 

2020 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Intake of dairy products in 
relation to periodontitis in older 
Danish adults 

Adegboye, A. R. et al.,  
 

2012 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Secondary hyperparathyroidism 
causing increased jaw bone 
density and mandibular pain: a 
case report 

Aerden, T. et al.,  
2018 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Periodontal findings in systemic 
lupus erythematosus patients 
and healthy controls 

Al-Mutairi, K. D. et al.,  
2015 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Java project on periodontal 
diseases: periodontal bone loss 
in relation to environmental and 
systemic conditions 

Amaliya, A. et al.,  
 

2015 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Vitamin D3 and Dental 
Mesenchymal Stromal Cells 

Andrukhov, O. et al.,  
2020 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Serum parathyroid hormone and 
active vitamin D   in chronic 
Periodontitis 

Antonoglou, G. N. et al.,  
 

2015 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Mechanisms and control of 
pathologic bone loss in 
periodontitis 

Bartold, P. M.; Cantley, M. 
D.; Haynes, D. R.; 

 
2010 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Relationship of osteoporosis to 
excessive residual ridge 
resorption 

Baxter, J. C.;  
1981 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Phosphate and Vitamin D 
Prevent Periodontitis in X-Linked 

Biosse Duplan, M. et al.,  ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
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Hypophosphatemia  2017 PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Vitamin D Deficiency and Oral 
Health: A Comprehensive 
Review 

Botelho, J. et al.,  
2020 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Importance  of nutrition  for 
optimum health of the 
Periodontium 

Boyd, L. D.; Lampi, K. J.;  
2001 

 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Interaction of lifestyle, behaviour 
or systemic diseases with dental 
caries and periodontal diseases: 
consensus report of group 2 of 
the joint EFP/ORCA workshop on 
the boundaries between caries 
and periodontal diseases 

Chapple, I. L. C. et al.,  
 

2017 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Evaluation of Salivary Cytokines 
and Vitamin D Levels in 
Periodontopathic Patients 

Costantini, E. et al.,  
2020 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

A study to investigate the role of 
Vitamin D in inflammation of the 
tissues surrounding the teeth 
(CHRONIC PERIODONTITIS) 

 
 

- 

 
 

2013 

 
 

NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

A clinical trial to study the effect 
of vitamin D in patients with gum 
diseases 

 
- 

 
2017 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Effect Of Vitamin D On Tooth 
Movement And Its Radiographic 
Changes In Bone Density 

 
- 

 
2017 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Effect of an oral health optimized 
diet on the subgingival biofilm 

 
- 

 
2016 

NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Impact of dietary vitamin D on 
osseointegration in the 
ovariectomized rat 

Dvorak, G. et al.,  
2012 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Serum nutrient levels and aging 
effects on periodontitis 

Ebersole, J. L. et al.,  
2018 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Vitamin D supplementation in Euctr, B. E.;   
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treating periodontitis  2017 NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

High vitamin D and calcium 
requirements during pregnancy 
and tooth loss 

Grant, W. B.;  
1931 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

The health benefits of solar 
irradiance and vitamin D and the 
consequences of their 
Deprivation 

Grant, W. B.;  
2009 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Management of a child with 
nutritional rickets, multiple 
cavities, enamel hypoplasia, and 
reactive attachment disorder 

Hallas, D. et al.,  
2015 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Increased prevalence of 
bisphosphonate-related 
osteonecrosis of the jaw with 
vitamin D deficiency in rats 

Hokugo, A. et al.,  
 

2010 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Vitamin D Deficiency as It 
Relates to Oral Immunity and 
Chronic Periodontitis 

Khammissa, R. A. G. et 
al., 

 
2018 

 
NÃO É UM ESTUDO PRIMÁRIO 

Vitamin D-binding protein 
expression in healthy tooth and 
periodontium: an experimental 
study both in monkeys in vivo 
and in humans in vitro 

Li, W. et al.,  
2017 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Familial hypophosphatemic 
vitamin d-resistant rickets: 
Dental findings and histologic 
study of teeth 

Murayama, T. et al.,  
2000 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

The hydroxylation reactions of 
steroids and the active forms of 
vitamin D 

Okuda, K.;  
1971 

 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Relation between secondary 
osteoporosis and periodontitis 

Oz, S. G. et al.,  
2010 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Osteoporosis/osteopenia as an 
independent factor   associated 
with periodontitis in 

Passos, J. S. et al.,  ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 
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postmenopausal women: A 
case-control study 

 2013  

Oral manifestations of vitamin D 
resistant rickets in 
orthopantomogram 

Rathore, R. et al.,  
2013 

 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Association between 
osteoporosis treatment and 
severe periodontitis in 
postmenopausal women 

Passos-Soares, J. D. et 
al., 

 
2017 

 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Periodontitis and vitamin d 
difficiency are strongly 
associated in chronic kidney 
disease female patients 

Samson, W. et al.,  
2012 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

IL6 and IL10 are genetic 
susceptibility factors of 
periodontal disease 

Scapoli, L. et al.,  
 

2012 

 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Prevalence of caries among 
preschool-aged children in a 
northern Manitoba community 

Schroth, R. J. et al.,  
2005 

 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Vitamin D and old age Siggelkow, H.; 2007 NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Vitamin D-resistant rickets with 
dental abnormalities 

Tester, A. A.; Capaldi, F.; 2020 ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Serum analysis in patients with 
temporomandibular disorders: A 
controlled cross-sectional study 
in Norway 

Staniszewski, K. et al.,  
2019 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Effects of two vitamins, two 
growth factors and 
dexamethasone on the 
proliferation of rat bone marrow 
stromal cells and osteoblastic 
MC3T3-E1 cells 

Taira, M. et al.,  
 

2003 

 
 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
ODONTOLOGIA 

Rheumatoid arthritis and 
periodontal disease: Association 
between salivary citrulline, 

Tar, I. et al.,   
 

NÃO ASSOCIA VITAMINA D E 
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ACPA levels and clinical 
presentation 

 2016 ODONTOLOGIA 

PPAR-gamma, RXR, VDR, and 
COX-2 Expressions in gingival 
tissue samples of healthy 
individuals, periodontitis and 
peri-implantitis patients 

Taskan, M. M.; Gevrek, F.; 
2020 

2020 ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

High-dose vitamin D 
supplementation in pregnancy 
reduces rates of enamel defects 
in children 

Tester, A. A.; Capaldi F.; 2020 ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

FBAT analysis of 
polymorphisms of vitamin D 
receptor (Taq I and Fok I) in 
aggressive periodontitis families 

Tian, Y. et al.,  
2010 

 
 

TEXTO EM JAPONÊS 

The relativity between chronic 
periodontitis and the genetic 
polymorphisms of vitamin D 
receptor and estrogen receptor 

Wang, H. Y. et al.,  
2008 

 
 

TEXTO EM JAPONÊS 

Serum analysis in patients with 
temporomandibular disorders: A 
controlled cross-sectional study 
in Norway 

Staniszewski, K. et al.,  
2019 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

Osseoinductive elements for 
promoting osseointegration 
around immediate implants: a 
pilot study in the foxhound dog 

Salomo-Coll, O. et al.,  
2016 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 

The short vitamin D receptor is 
associated with increased risk 
for generalized aggressive 
Periodontitis 

Kyung, S. P.; Jung, H. N.; 
Choi, J.; 

 
2006 

ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E 
ODONTOLÓGICO. 

Effects of vitamin D status on 
oral health 

Uwitonze, A. M. et al., 2018 ESTUDO NÃO FOCA NA IMPORTÂNCIA DA 
VITAMINA D E SUAS REPERCUSSÕES NO 
PONTO DE VISTA ORAL E ODONTOLÓGICO 
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