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RESUMO 
 

Este estudo longitudinal teve como objetivo avaliar o impacto da cirurgia 

bariátrica na condição periodontal e quantificar bactérias periodontopatogênicas em 

pacientes submetidos a esta cirurgia. Trata-se de um estudo prospectivo, composto 

por 50 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por derivação gastrojejunal em Y 

de Roux, em 3 hospitais do estado de São Paulo. A coleta de dados foi realizada em 

três períodos: pré-operatório, pós-operatório de 6 e de 12 meses e consistiu de: 

avaliação do fluxo salivar; exame clínico bucal para avaliar desgaste dentário e 

doença periodontal; coleta de amostras do fluido gengival para quantificação das 

bactérias periodontopatogênicas Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 

Treponema denticola e Prevotella intermedia por meio de Reação em Cadeia da 

Polimerase em Tempo Real (q-PCR); aplicação de questionário relacionado aos 

fatores para ocorrência de desgaste dentário e autopercepção da saúde bucal; 

avaliação do peso e altura para obtenção do índice de massa corporal (IMC) e coleta 

de dados complementares relacionados à saúde do indivíduo, por meio do 

prontuário médico. No baseline, 51 pacientes com IMC normal foram analisados e 

comparados aos obesos. ANOVA, teste de Tukey, correlação de Pearson e teste t 

de Student foram utilizados na análise estatística (p<0,050). No baseline, foi 

observado maior índice de sangramento gengival (ISG), presença de cálculo e sítios 

com bolsa 4-5 mm em obesos comparados ao grupo controle (p<0,050), que 

mostrou uma melhor autopercepção da saúde bucal do que os obesos (p=0,008). A 

média do IMC nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica diminuiu de 49,69±8,76 

kg/m2 para 36,16±8,12 kg/m2 e para 32,26 kg/m2 após 6 e 12 meses da cirurgia 

(p<0,000), respectivamente. Antes da cirurgia, 67% dos pacientes apresentavam 

altos níveis séricos de proteína C-reativa (PCR) e 38% glicemia alta. Houve redução 

significativa nos níveis séricos de PCR e glicose após a cirurgia. O fluxo salivar foi 

similar nos três períodos variando de 0,86-0,96 mL/min. Após a cirurgia bariátrica, o 

percentual de faces dentárias com desgaste em dentina aumentou 

significativamente (p=0,002), enquanto que em esmalte diminuiu (p=0,019), 

indicando aumento  na severidade do desgaste dentário nestes pacientes. A média  

da profundidade de sondagem (PS) e do nível de inserção clínica (NIC) aumentou 

significativamente no pós-operatório de 6 meses (p<0,000). No mesmo período a 

quantidade de P.  gingivalis  aumentou  (p=0,028)  e  das  outras  bactérias  diminuiu



 

 

 

 



 

 

discretamente (p>0,050). Em presença das bactérias P. gingivalis, T. forsythia, T. 

denticola e P. intermedia a condição periodontal se mostrou pior. Concluiu-se que a 

cirurgia bariátrica promoveu impacto negativo nas condições de saúde bucal, 

especialmente doença periodontal e desgaste dentário. Foram observadas 

alterações na quantidade de bactérias periodontopatogênicas nos pacientes 

avaliados durante os três períodos, sendo que a P. gingivalis acompanhou o 

aumento da severidade da doença periodontal.  

 

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Doenças periodontais. Saúde bucal. Erosão 

dentária. Obesidade. Reação em cadeia da polimerase. Porphyromonas gingivalis. 
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ABSTRACT 

 

Impact of bariatric surgery on periodontal status a nd quantification of 
periodontopathogenic bacteria using q-PCR: longitud inal survey  

 

The aim of this longitudinal study was to evaluate the impact of bariatric surgery on 

periodontal condition and quantify periodontopathogenic bacteria in patients 

undergoing this surgery. This was a prospective study composed of 50 patients who 

underwent bariatric surgery for Roux-en-Y gastric bypass in three hospitals in the 

state of São Paulo. Data collection was performed in three periods: preoperative, 

postoperative of 6 and 12 months and consisted of: salivary flow evaluation; oral 

clinical examination to assess tooth wear and periodontal disease; gingival fluid 

sample collection for quantification of periodontopathogenic bacteria Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola and Prevotella intermedia using 

Real-time Polymerase Chain Reaction (q-PCR);  questionnaire applied as regards 

factors related to occurrence of tooth wear and self-perceived oral health; weight and 

height evaluation  to determine the body mass index (BMI), in addition to collection of  

individual's health-related data from medical files. At baseline, 51 patients with 

normal BMI were analyzed and compared with obese subjects. ANOVA, Tukey test, 

Pearson correlation and Student’s t-test were used for statistical analysis (p<0.050). 

At baseline, greater gingival bleeding index (GBI), presence of calculus and sites with 

4-5 mm pocket depth were observed in obese compared with the control group 

(p<0.050), which showed better self-perceived oral health than the obese (p=0.008). 

Mean BMI decreased from 49.69±8.76 kg/m2 to 36.16±8.12 kg/m2 and to 32.26 kg/m2 

after 6 and 12 months postoperatively (p <0.000), respectively. Before surgery 67% 

of patients had high C-reactive protein (CRP) serum levels and 38% high glucose 

level. There was significant reduction in serum CRP and glucose after surgery. 

Salivary flow was similar in all three periods, ranging from 0.86 to 0.96 mL / min. After 

bariatric surgery, the percentage of tooth surfaces with dentin wear increased 

significantly (p=0.002), while enamel wear decreased (p=0.019), indicating increase 

in the severity of tooth wear in these patients. The mean probing depth (PD) and 

clinical attachment level (CAL) increased significantly in the postoperative period of 6 

months (p<0.000). In the same period the amount of P. gingivalis increased                      

(p = 0.028) and of other bacteria decreased  slightly  (p> 0.050).  In  the  presence  of 



 

 

 

 



 

 

P. gingivalis, T. forsythia, T.denticola and P. intermedia, a worse periodontal 

condition was observed. It was concluded that bariatric surgery promoted negative 

impact on oral health conditions, especially periodontal disease and tooth wear. 

Changes were observed in the amount of periodontopathogenic bacteria in the 

patients evaluated during the three periods, and P. gingivalis accompanied the 

increased periodontal disease severity. 

 

Keywords :  Bariatric surgery. Periodontal diseases. Oral health. Dental erosion. 

Obesity. Polymerase chain reaction. Porphyromonas gingivalis.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

O perfil nutricional das populações vem sofrendo modificações com 

significante aumento da obesidade, tanto em países desenvolvidos quanto em 

países em desenvolvimento, sendo considerada como “a epidemia do século XXI” 

(KOPELMAN, 2000). O impacto da obesidade na morbimortalidade, por 

desencadear doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, 

osteoartrite, síndrome de apnéia do sono, entre outras,  representa um considerável 

problema de saúde pública (KOPELMAN, 2000).  

A obesidade também predispõe o indivíduo a problemas bucais como a 

doença periodontal (BASTOS et al., 2005; RITCHIE, 2007), erosão dentária 

relacionada ao refluxo gastroesofágico (BARRON et al., 2003; BICCAS et al., 2009), 

cárie dentária (TRAEBERT et al., 2004) e xerostomia (MODEER et al., 2010).  Como 

existe uma relação sinérgica entre nutrição e saúde bucal (TOUGER-DECKER; 

MOBLEY, 2007), a atuação multiprofissional torna-se fundamental na promoção da 

saúde, prevenção e intervenção de doenças. 

O tratamento da obesidade mórbida pode ser feito através da cirurgia 

bariátrica por um mecanismo que leva à restrição ou à má-absorção dos alimentos 

consumidos e tem se mostrado eficaz (MADAN et al., 2006). O número de cirurgias 

da obesidade tem aumentado nos últimos anos (ZHAO; ENCINOSA, 2006) e o seu 

sucesso está pautado na efetiva perda de peso, no controle das comorbidades e no 

aumento da qualidade de vida (ARASAKI et al., 2005; BOULDIN et al., 2006; 

CENEVIVA et al., 2006; MAGDALENO et al., 2009; SHIKORA; KIM; TARNOFF, 

2007).  

No entanto, algumas consequências negativas também têm sido relatadas, 

tais como, hiperparatireoidismo e osteoporose (NEED et al., 2004; TSIFTSIS et al., 

2009; VALDERAS et al., 2009; WILLIAMS et al., 2008), regurgitação crônica 

(ARASAKI et al., 2005), deficiências nutricionais (BALSA et al., 2008; BRETON et 

al., 2005; MADAN et al., 2006; MALINOWSKI, 2006; WILLIAMS et al., 2008) e 

problemas bucais (DE MOURA-GREC et al., 2012; HAGUE; BAECHLE, 2008; 

HELING et al., 2006; MARSICANO, 2008; MARSICANO et al., 2011; SILVA, 2008). 

O aumento na severidade da doença periodontal, do desgaste dentário, da 

incidência de cárie e do bruxismo são os problemas bucais que têm sido observados 



24  Revisão da Literatura 

 

em pacientes submetidos à cirurgia da obesidade (HAGUE; BAECHLE, 2008; 

HELING et al., 2006; MARSICANO et al., 2011; PATARO et al., 2011). Os possíveis 

fatores envolvidos para a ocorrência desses problemas incluem a má absorção de 

nutrientes devido às alterações anatômicas no trato gastrointestinal (RUBIO; 

MORENO, 2007), mudança significante nos hábitos alimentares (MALINOWSKI, 

2006) e ocorrência de vômitos frequentes (ELDER; WOLFE, 2007).  

A má-absorção de cálcio como efeito colateral da cirurgia bariátrica pode 

desencadear osteoporose (DEITEL, 2010) e consequentemente refletir na cavidade 

bucal com perda óssea alveolar (DE MOURA-GREC et al., 2012) e posterior perda 

dentária (NICOPOULOU-KARAYIANNI et al., 2009). 

A interface entre a doença periodontal e a obesidade (RITCHIE, 2007) ou o 

pós-operatório da cirurgia bariátrica (DE MOURA-GREC et al., 2012; MARSICANO 

et al., 2011) proporciona questionamentos sobre como bactérias 

periodontopatogências, tais como Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 

Treponema denticola, e Prevotella intermedia exercem influência sobre o periodonto 

de pacientes obesos e bariátricos.  

Tendo em vista o aumento na prevalência da obesidade e a crescente 

realização de cirurgias para redução de peso (BUCHWALD; WILLIAMS, 2004; 

KOPELMAN, 2000; ZHAO; ENCINOSA, 2006), torna-se relevante identificar os 

problemas bucais que acometem esse grupo populacional para possibilitar 

elaboração de estratégias de intervenção e prevenção a fim de reduzir os possíveis 

agravos à saúde bucal e manter os benefícios sistêmicos alcançados com a redução 

do excesso de peso corporal. Além disso, estudos que abordam este tema, 

principalmente doença periodontal e quantificação de bactérias 

periodontopatogênicas em pacientes bariátricos, são escassos.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 OBESIDADE 

 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de 

gordura corporal (WHO, 1998). A Organização Mundial da Saúde adotou, após a 

reunião de 1997, o sistema baseado na medição do Índice de Massa Corporal (IMC) 

para detectar a obesidade, obtido pelo cálculo da relação entre peso corpóreo (kg) e 

o quadrado da altura (m²).  IMC maior ou igual a 25 caracteriza sobrepeso e IMC 

maior ou igual a 30 caracteriza obesidade (grau I: situa-se entre 30 a 34,99 Kg/m2, 

grau II: entre 35 a 39,99 Kg/m2, e grau III: acima de 40 Kg/m2)(WHO, 1998). A 

Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica classifica a obesidade em 6 níveis: 

Obesidade Pequena (27 < 30 Kg/m2), Obesidade Moderada (30 < 35 Kg/m2), 

Obesidade Grave (35 < 40 Kg/m2), Obesidade Mórbida (40 < 50 Kg/m2), Super 

Obesidade (50 < 60 Kg/m2) e Super-Super Obesidade (≥60 Kg/m2) (RENQUIST, 

1998). 

O crescimento da obesidade tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento foi considerado alarmante, sendo um dos problemas 

contemporâneos de saúde mais negligenciados em todo mundo (KOPELMAN, 

2000). Há uma epidemia mundial estimada em 1,7 bilhões de pessoas com 

sobrepeso e obesidade e 2,5 milhões de mortes por ano atribuídas à obesidade 

(BUCHWALD; WILLIAMS, 2004). 

Nos Estados Unidos a prevalência de obesidade em adultos é de 35,5% em 

mulheres e 32,2% em homens (FLEGAL et al., 2010). Já na Europa a obesidade 

atinge de 10 a 20% dos homens e de 15 a 25% das mulheres, sendo que a 

prevalência de sobrepeso já atinge metade da população (JAMES; RIGBY; LEACH, 

2004).   

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados sobre a 

prevalência de excesso de peso e obesidade na população brasileira com 20 anos 

de idade ou mais no período de 2008/2009. Entre os homens a prevalência de 

excesso de peso foi de 50,1% e de obesidade 12,4%. Já entre as mulheres, a 

proporção de excesso de peso foi de 48% e de obesidade 16,9%. Em 30 anos a 



28  Revisão da Literatura 

 

obesidade cresceu mais de quatro vezes entre os homens e mais de duas vezes 

entre as mulheres (IBGE, 2010).  

A obesidade está associada a algumas das mais prevalentes doenças 

crônicas e não infecciosas na sociedade moderna. Dentre essas comorbidades 

podem-se citar diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, 

arteriosclerose, artrite, síndrome de apnéia do sono, refluxo gastresofágico, 

infertilidade e incontinência urinária em mulheres, disfunções endócrinas, disfunção 

da vesícula biliar, problemas pulmonares, alguns tipos de câncer, doença 

periodontal, falta de habilidade para atividades diária, problemas psicossociais e 

econômicos (DE FRANCISCHI et al., 2000; KOPELMAN, 2000; RITCHIE, 2007). 

 

2.2 OBESIDADE E SAÚDE BUCAL 

 

Indivíduos com sobrepeso e obesidade possuem maior risco para sintomas 

de refluxo (TAI et al., 2010), que pode refletir na saúde bucal, causando desgaste 

dentário por erosão do esmalte (MOAZZEZ; BARTLETT; ANGGIANSAH, 2004). 

Além disso, a obesidade, aliada à falta de exercícios físicos e à baixa auto-estima, 

predispõe o indivíduo à ansiedade (ATLANTIS; GOLDNEY; WITTERT, 2009) que 

por sua vez pode se manifestar com episódios de bruxismo, levando à ocorrência de 

desgaste dentário por atrição (SUTIN et al., 2010).  

O desgaste dentário pode ser definido como a perda gradual de estrutura dos 

dentes, não cariosa, devido a fatores mecânicos ou químicos. O termo desgaste 

dentário deve ser considerado abrangente para descrever o processo combinado de 

perda de estrutura dos dentes por atrição, abfração, abrasão e erosão (GRIPPO; 

SIMRING, 1995; PEGORARO et al., 2005). A atrição é a perda de estrutura dentária 

causada pelo contato dente a dente, atingindo principalmente a face oclusal/incisal, 

como observada em pacientes com bruxismo (hábito de ranger os dentes) 

(LITONJUA et al., 2003). Na abfração a perda de estrutura dentária ocorre na região 

cervical como resultado de forças oclusais (GRIPPO, 1991). A abrasão é o desgaste 

causado por processos mecânicos extrínsecos, como a própria escovação, sendo a 

face vestibular mais frequentemente afetada (LEVITCH et al., 1994). A erosão é a 

perda progressiva da estrutura dentária por processo químico, pela ação de ácidos 

de origem extrínseca ou intrínseca e não bacteriana, comumente observada nas 

superfícies linguais/palatinas (BARRON et al., 2003; LITONJUA et al., 2003).  
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A saliva tem importante papel na fisiologia esofageana, na digestão e na 

proteção das células gástricas, participa efetivamente na mastigação, fala, 

deglutição, sensibilidade gustativa, lubrificação dos tecidos, proteção das mucosas 

contra a invasão de diversas substâncias, na atividade antibacteriana, antifúngica e 

antivirótica, maturação pós-eruptiva e regulação do balanço iônico na 

remineralização do esmalte, deposição da película adquirida e limitação da difusão 

de ácidos (FENOLL-PALOMARES et al., 2004). É uma das principais responsáveis 

pela manutenção da homeostase bucal, contribuindo para a estabilidade do pH e 

flora oral (ITO et al., 2008).  Assim, a função da saliva é um fator importante na 

etiologia de doenças bucais como doença periodontal, erosão e cárie dentária 

(TOGASHI; MONTANHA; TÁRZIA, 1998). A secura bucal conhecida como 

xerostomia pode ser um reflexo de uma descompensação diabética, ou também por 

administração de alguns antidepressivos (VON BULTZINGSLOWEN et al., 2007), 

comumente administrados em obesos (VASQUES; MARTINS; AZEVEDO, 2004). 

O tecido adiposo secreta grande quantidade de citocinas pró-inflamatórias e 

os níveis dessas são proporcionais ao índice de massa corporal, principalmente em 

indivíduos com obesidade visceral (VGONTZAS et al., 1997). As citocinas 

inflamatórias estimulam a produção da proteína C-reativa no fígado que tem a 

capacidade de interagir com componentes da membrana de microorganismos, tendo 

seus níveis séricos aumentados em condições inflamatórias (VGONTZAS et al., 

1997). Diversas pesquisas têm sido realizadas para elucidar a associação entre 

obesidade e concentrações de proteína C-reativa (BRASIL et al., 2007; COOK et al., 

2000; KOPP et al., 2003). Existe ainda uma relação positiva entre doença 

periodontal e nível sérico elevado de proteína C-reativa, uma vez que na periodontite 

as citocinas e os mediadores inflamatórios estão significativamente elevados 

(MARIOTTI, 2004; MONTEBUGNOLI et al., 2004). Diante disto, a obesidade na 

hiperindução das citocinas pode promover o processo inflamatório crônico das 

estruturas periodontais (EBERSOLE et al., 1997).  

Doença periodontal pode ser definida como uma alteração patológica, de 

caráter inflamatório, provocada pelo acúmulo de placa bacteriana, atingindo os 

tecidos gengivais (gengivite), que pode ou não progredir para destruição dos tecidos 

de suporte dentário (periodontite), sendo a principal causa de perda dentária em 

adultos (RIEP et al., 2009). No entanto, nem todos pacientes são igualmente 

suscetíveis à periodontite (PISCHON et al., 2007). Além do desafio microbiano, 
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fatores genéticos, ambientais e sistêmicos desempenham um papel na patogênese 

da doença (PAGE; KORNMAN, 1997). 

Em um estudo para investigar a associação da composição corporal e a 

doença periodontal, em indivíduos caucasianos com mais de 18 anos, os autores 

puderam concluir que existe uma forte correlação positiva entre a obesidade 

abdominal e a doença periodontal (WOOD; JOHNSON; STRECKFUS, 2003). A 

influência da obesidade sobre a incidência da doença periodontal foi analisada em 

um estudo populacional com 13.665 jovens adultos norte-americanos, submetidos 

ao exame periodontal. Os resultados revelaram uma associação significativa entre a 

obesidade e a ocorrência da doença periodontal em jovens adultos (18-34 anos) e 

os autores concluíram que a obesidade precoce em indivíduos de 18 a 34 anos de 

idade pode ser considerada como um fator de risco em potencial para a doença 

periodontal (AL-ZAHRANI; BISSADA; BORAWSKIT, 2003). 

A importância da redução da obesidade para a saúde pública e para a 

qualidade de vida de pessoas obesas indica que estudos rigorosos sobre a 

prevenção e o tratamento da obesidade e de seus agravos são essenciais. O 

tratamento clínico da obesidade envolve várias abordagens, como a dieta de 

restrição calórica, a prática de exercícios físicos e uso de medicamentos (DE 

FRANCISCHI et al., 2000). Entretanto, vários pacientes não respondem a estas 

estratégias terapêuticas, necessitando de uma intervenção mais eficaz por meio do 

procedimento cirúrgico, denominado cirurgia bariátrica, que é feito por um 

mecanismo de restrição e/ou má-absorção dos alimentos ingeridos, com a redução 

do reservatório gástrico (BUCHWALD, 2005; BUCHWALD; WILLIAMS, 2004). 

 

2.3 CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

A indicação da cirurgia baseia-se numa análise abrangente de múltiplos 

aspectos do paciente. O principal critério é possuir IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC ≥ 35 

kg/m2 na presença de comorbidades como hipertensão, diabetes melittus tipo 2, 

apnéia do sono, dislipidemia, entre outras (BROLIN, 2002; BUCHWALD, 2005; 

ELDER; WOLFE, 2007). Os critérios importantes para a seleção do paciente são: 

quando métodos menos invasivos para perda de peso não demonstraram resultados 

e o paciente apresenta um alto risco de morbidade ou mortalidade relacionado à 

obesidade, ausência de distúrbios endócrinos, estabilidade psicológica, ausência de 
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abuso de álcool e drogas, ausência de pneumopatias graves, de insuficiência renal, 

de lesão acentuada do miocárdio e de cirrose hepática (BROLIN, 2002; FANDIÑO et 

al., 2004). 

A cirurgia bariátrica é classificada em restritiva, disabsortiva e mista, que é a 

combinação de ambas (BROLIN, 2002; ELDER; WOLFE, 2007; KORENKOV; 

SAUERLAND; JUNGINGER, 2005). Procedimentos restritivos como a banda 

gástrica ajustável ou a gastroplastia limitam a ingestão calórica pela diminuição do 

reservatório gástrico, enquanto os disabsortivos diminuem a capacidade de 

absorção intestinal com a exclusão de parte do intestino, como na derivação 

biliopancreática (BROLIN, 2002; KORENKOV; SAUERLAND; JUNGINGER, 2005). 

Nos últimos anos a técnica mista é a que mais tem sido utilizada, conhecida como 

derivação gastrojejunal em Y de Roux (BUCHWALD et al., 2004) (FIGURA 1) que 

consiste na restrição do estômago a um volume de 20 a 30 ml cujo compartimento 

recebe uma conexão (em formato de Y) com uma alça do jejuno, sendo o duodeno 

totalmente desviado (BROLIN, 2002). A cirurgia bariátrica que combina a derivação 

gastrojejunal em Y de Roux com um anel de contenção (banda) na saída do 

“estômago reduzido” é conhecida como Fobi-Capella (CAPELLA et al., 1991; FOBI, 

2005). 

 

 
Fonte: Moura-Grec, PG, 2012. 

Figura 1 – Derivação gastrojejunal em Y-de-Roux 
 

Os resultados esperados com a derivação gastrojejunal em Y-de-Roux 

incluem: perda e manutenção do peso corporal e melhora das comorbidades 
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associadas e da qualidade de vida (FANDIÑO et al., 2004; SEARS et al., 2008). Por 

outro lado, há diversas complicações pós-operatórias que merecem especial 

atenção como vômitos frequentes e deficiências nutricionais (ELDER; WOLFE, 2007; 

FANDIÑO et al., 2004; MALINOWSKI, 2006) que podem refletir na saúde bucal.  

 

2.4 COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS E BUCAIS DA CIRURGIA BA RIÁTRICA 

 

O risco de ocorrer refluxo gastroesofágico é maior conforme aumenta o valor 

do IMC a partir do sobrepeso (EL-SERAG; SATIA; RABENECK, 2005), mas 

também, após a cirurgia bariátrica, alguns pacientes podem desenvolver 

regurgitação crônica decorrente do diâmetro estreito do anel de silicone e da 

hipotonia do esfíncter esofágico (ARASAKI et al., 2005; BELAFSKY et al., 2008). A 

ocorrência de refluxo gastroesofágico reflete na saúde bucal, causando desde a 

erosão do esmalte até lesões erosivas na mucosa oral (BARRON et al., 2003; 

CEBRIAN-CARRETERO; LOPEZ-ARCAS-CALLEJA, 2006; MOAZZEZ; BARTLETT; 

ANGGIANSAH, 2004).  

A erosão dentária é um tipo de lesão não cariosa que se desenvolve como 

consequência da perda de estrutura dentária causada por ação química, sem o 

envolvimento de bactérias e pode ter origem intrínseca ou extrínseca (SCHEUTZEL, 

1996; TEN CATE; IMFELD, 1996). Os fatores causadores extrínsecos são: dieta 

(frutas, bebidas ácidas), meio ambiente (indústrias químicas, piscinas cloradas) e 

medicamentos (vitamina C, aspirina, ácido clorídrico) (TEN CATE; IMFELD, 1996). 

Os fatores intrínsecos são: doenças que provocam regurgitação do suco gástrico ou 

diminuição do fluxo salivar (SCHEUTZEL, 1996; SOBRAL et al., 2000).  

Um estudo foi realizado com a finalidade de avaliar as condições da saúde 

bucal de pacientes que apresentavam refluxo gastroesofágico, sendo encontrada 

maior incidência de erosão dentária, aftas, ardência bucal, sensibilidade dentinária e 

gosto azedo e menor incidência de lesões cariosas nestes pacientes (CORREA; 

LERCO; HENRY, 2008). Problemas gástricos como vômitos recorrentes, anorexia, 

bulimia, regurgitação gastrointestinal, baixo fluxo salivar associado com alto 

consumo de comidas ácidas podem também ter relação com erosão (ECCLES; 

JENKINS, 1974). 

Após a cirurgia bariátrica, com a redução do estômago, é necessário que o 

paciente tenha uma alimentação em menor quantidade, maior frequência e mais 
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prolongada durante o dia, ou seja, há a necessidade de uma mudança radical nos 

hábitos alimentares desse indivíduo (MALINOWSKI, 2006; PARKES, 2006). Sendo 

assim, o fato de o paciente ter que comer mais vezes ao dia faz com que bactérias 

causadoras de doenças da boca ficam em condições favoráveis, necessitando de 

uma atenção especial com a higienização para evitar problemas bucais (HAGUE; 

BAECHLE, 2008). 

Um estudo realizado em três hospitais de Jerusalém aplicou um questionário 

sobre a saúde bucal em 113 pacientes, com idade média de 40 anos, com 4 a 5 

anos de pós-operatório de cirurgia bariátrica e observaram que 37% dos pacientes 

estavam comendo mais doce após a cirurgia, apenas 20% afirmaram ter melhorado 

a higiene bucal e 37% relataram aumento de hipersensibilidade dentinária. Houve 

uma significante associação com relato de hipersensibilidade dentinária e vômitos. 

Os problemas dentários percebidos após a cirurgia bariátrica, devem ser 

considerados para a elaboração de informações e instruções sobre cuidados com a 

saúde bucal (HELING et al., 2006). 

No Brasil, pacientes obesos indicados à cirurgia bariátrica (n=50) e pacientes 

já submetidos à cirurgia (n=52) no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, foram 

comparados quanto à prevalência de desgaste dentário e de doença periodontal. O 

grupo de operados apresentou maior severidade de doença periodontal em relação 

ao grupo de obesos (MARSICANO, 2008). Outro estudo transversal sobre as 

consequências da cirurgia bariátrica na saúde bucal, conduzido em Belo Horizonte, 

também encontrou maior prevalência de periodontite no grupo pós-operatório de até 

6 meses, sendo 91,7% enquanto que no grupo pré-cirurgia foi de 70,7% (PATARO 

et al., 2011). 

A avaliação da saúde bucal de pacientes atendidos em Ribeirão Preto no pré-

cirúrgico, 3 e 6 meses após cirurgia bariátrica consistiu no primeiro estudo 

longitudinal publicado sobre a interface entre cirurgia bariátrica e saúde bucal. Este 

estudo observou maior incidência e aumento na severidade do desgaste dentário e 

da doença periodontal após 3 meses de cirurgia (MARSICANO et al., 2011).  

A má absorção de macro e micronutrientes é uma sequela frequente em 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, em particular à derivação gastrojejunal 

em Y de Roux (MALINOWSKI, 2006). A ocorrência disso se dá por causa da dieta 

restritiva adotada posteriormente e das alterações nas características anatômicas do 

trato gastrointestinal devido ao ato cirúrgico, reduzindo o volume de ingestão de 
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alimentos e podendo alterar as características dos nutrientes ingeridos (RUBIO; 

MORENO, 2007). 

As deficiências de micronutrientes mais comuns associados com RYGB são 

deficiências de ferro, vitamina B12, cálcio e vitamina D, que podem levar a sérias 

consequências como hiperparatiroidismo, osteoporose e osteopenia (MALINOWSKI, 

2006). Assim, a doença metabólica óssea é um fator de risco em longo prazo após 

cirurgia bariátrica (DE PRISCO; LEVINE, 2005; MALINOWSKI, 2006). Outras 

complicações pós-operatórias encontradas foram hipocalcemia em 23,8% e 

hiperparatiroidismo secundário em 45,4% dos casos. Todas essas complicações 

foram mais frequentes em pacientes que passaram pela derivação biliopancreática 

(BRETON et al., 2005).  

Balsa et al.(2008) realizaram um estudo transversal com 72 pacientes que se 

submeteram a derivação biliopancreática de abril de 2007 a outubro de 2007. O 

estudo demonstrou que 80% dos pacientes obesos, submetidos à cirurgia de 

redução tinham níveis séricos de vitamina D inferiores a 32 mg/mL (BALSA et al., 

2008). Silva et al.(2008) avaliaram 180 pacientes com deficiência de Vitamina D e foi 

encontrado osteoporose em 26,3% dos casos (SILVA et al., 2008).  

A vitamina D é essencial para manter o metabolismo do cálcio normal. Na 

deficiência desta vitamina a absorção de cálcio é insuficiente, podendo levar ao 

hiperparatiroidismo secundário (FLEET et al., 2008; NEED et al., 2004; 

REGINSTER, 2005; SAHOTA et al., 2004; STAUD, 2005), que é o aumento da 

produção do hormônio da paratireóide (PTH), além da retirada do cálcio dos ossos e 

da reabsorção nos rins para manter os níveis normais de cálcio.  

A perda óssea associada à cirurgia bariátrica foi observada por Fleischer et al. 

(2008) que avaliaram 23 obesos, homens e mulheres, de 20 a 64 anos. Os 

resultados mostraram uma diminuição da densidade óssea mineral do colo femoral 

(9,2%) e no quadril (8,0%) associada à extensão da perda de peso (FLEISCHER et 

al., 2008).  Quanto à saúde bucal, se o tecido ósseo da maxila e mandíbula for 

afetado, poderá levar a perda dentária por comprometimento do periodonto de 

sustentação. Em um relato de caso, a paciente submetida à cirurgia bariátrica foi 

acompanhada por 2 anos, sendo diagnosticado aumento da perda óssea alveolar 

entre o primeiro e o segundo ano após cirurgia por meio de tomografia 

computadorizada de feixe cônico (cone beam). Foi verificado clinicamente um 
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aumento da profundidade de bolsa periodontal de quase 1 mm durante o período do 

estudo (DE MOURA-GREC et al., 2012).   

Portanto, de acordo com o sugerido em diversos estudos (MALINOWSKI, 

2006; OLIVEIRA; LINARDI; AZEVEDO, 2004; TUCKER; SZOMSTEIN; 

ROSENTHAL, 2007), o aconselhamento e o monitoramento nutricional, além da 

suplementação de vitaminas e minerais, devem ser empregados para esses 

pacientes na prevenção e no tratamento das consequências metabólicas advindas 

da cirurgia bariátrica.  

 

2.5 BACTÉRIAS PERIODONTOPATOGÊNICAS 

 

A superfície dentária é colonizada predominantemente por microorganismos 

aeróbios, Gram-positivos facultativos e aderidos ao biofilme dentário, que formam os 

complexos amarelo, verde e roxo, os quais não estão diretamente relacionados à 

doença periodontal (SOCRANSKY et al., 1998). Porém, a retenção do biofilme 

microbiano à margem gengival leva à quebra do equilíbrio da relação microbiota-

hospedeiro (CURTIS; SLANEY; ADUSE-OPOKU, 2005), iniciando uma reação 

inflamatória. Com o ambiente favorável, privado de oxigênio, ocorre a proliferação 

das bactérias anaeróbias e Gram-negativas do complexo laranja (Fusobacterium 

nucleatum, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens), que por sua vez, precede 

ao aparecimento do complexo vermelho (P. gingivalis, T. forsythia e T. denticola), 

ocasionando a destruição dos tecidos periodontais (SOCRANSKY et al., 1998).   

Os parâmetros de profundidade de sondagem, sangramento gengival e nível 

de inserção clínica têm mostrado relação direta com a presença das espécies do 

complexo vermelho e, em certa extensão, do complexo laranja (SOCRANSKY et al., 

1998). 

P. gingivalis é considerada uma das bactérias mais frequentes em placas 

subgengivais em indivíduos com doença periodontal (TAMURA et al., 2005). A 

presença dessa bactéria tem sido associada com perda óssea alveolar, bolsas 

profundas e perda de inserção clínica nos portadores de periodontite crônica 

(CHAVES et al., 2000).  

As bactérias T. forsythia e T. denticola têm se mostrado em maior número 

quanto mais profunda a bolsa periodontal em pacientes com periodontite severa 

(SAKAMOTO et al., 2002; YOSHIDA et al., 2004).  
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A P. intermedia é fermentadora de carboidratos, podendo ser encontrada na 

gengivite e na periodontite avançada (ASHIMOTO et al., 1996).  Embora essa 

bactéria seja do complexo laranja, tem sido correlacionada com P. gingivalis e T. 

forsythia, indicando uma relação simbiótica entre esses microrganismos no interior 

de bolsas periodontais (ASHIMOTO et al., 1996).  

A P. gingivalis e a P. intermedia foram identificadas em placas ateromatosas, 

que podem ter sido conduzidas pelo sangue instalando-se nas paredes vasculares, 

formando o elo entre a doença periodontal e complicações cardíacas (HARASZTHY 

et al., 2000). 

Alta prevalência de T. forsythia em pacientes com periodontite agressiva 

generalizada (95%), de P. gingivalis e de P. intermedia em pacientes com 

periodontite crônica (76% e 74%, respectivamente) foi encontrada no estudo de Riep 

et al. (2009). A T. denticola foi altamente associada com as duas situações (RIEP et 

al., 2009). Essas bactérias também foram detectadas em indivíduos sem doença 

periodontal, mas em menor quantidade, sugerindo que se trata de patógenos 

oportunistas (RIEP et al., 2009).   

No estudo conduzido por Brennan et al. (2007) com mulheres pós menopausa 

avaliou-se a prevalência dos patógenos periodontais T. forsythia, P. gingivalis, P. 

intermedia e C. rectus e observou-se associação da presença destes com o IMC das 

participantes e com a perda óssea alveolar, e ainda, encontraram nas mulheres com 

sobrepeso e infecção por T. forsythia maior perda óssea alveolar do que as 

mulheres com peso normal ou obesas com infecção por T. forsythia (BRENNAN et 

al., 2007).  

Pataro (2010) observou maior frequência dos periodontopatógenos do 

complexo vermelho em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica do que em 

obesos, sendo a T.forsythia a mais frequente delas (PATARO, 2010). Diante desses 

achados, o autor sugeriu o monitoramento longitudinal desses pacientes devido ao 

papel dessas bactérias na progressão da doença periodontal.  

Diante do exposto, as alterações anatômicas no trato gastrointestinal parecem 

desencadear consequências sistêmicas importantes que podem repercutir na 

cavidade bucal, incluindo desequilíbrio na sua microbiota. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo longitudinal foi avaliar o impacto da cirurgia bariátrica 

na condição periodontal e quantificar bactérias periodontopatogênicas em pacientes 

submetidos a esta cirurgia. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar, antes e após cirurgia, a prevalência dos problemas bucais: 

hipossalivação, desgaste dentário e doença periodontal; 

• Identificar por meio do prontuário do paciente, variáveis sistêmicas (proteína 

C-reativa, cálcio, PTH, diabetes) e investigar eventual associação com 

problemas bucais; 

• Analisar a autopercepção quanto à saúde bucal e investigar eventual 

associação com problemas bucais e também com a perda de peso; 

• Comparar as condições bucais de pacientes obesos com um grupo controle 

de pacientes com IMC normal; 

• Detectar e quantificar bactérias periodontopatogênicas (P. gingivalis, T. 

forsythia, T. denticola e P. intermedia) e investigar eventual associação à 

obesidade (IMC) e ao tempo de pós-operatório. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto foi encaminhado aos Comitês de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) de cada hospital em que foi obtida a amostra (Quadro 1), tendo sido 

aprovado (ANEXOS A, B e C). Os pacientes foram selecionados para a análise após 

a aprovação pelos Comitês e receberam explicação minuciosa dos objetivos da 

pesquisa a partir de uma leitura da Carta de Esclarecimento ao Paciente e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

 
CEP Parecer APROVADO ANEXOS 
HB/FAMERP № 315/08 A 
HC/FMB № 468/08 B 
HC/HCRP № 12384/09 C 
Quadro 1 – Números dos protocolos de aprovação dos Comitês de Ética 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, composto pelas seguintes 

etapas: a) calibração do examinador; b) aplicação de questionário, avaliação de 

fluxo salivar e exame clínico – desgaste dentário e condição periodontal; c) coleta do 

fluido gengival; d) detecção e quantificação de bactérias periodontopatogênicas; e) 

reavaliação (b,c,d) de 6 e 12 meses após cirurgia bariátrica (FIGURA 2). 

 

 
Figura 2 – Paciente avaliada antes e após a cirurgia bariátrica (com permissão-ANEXO D) 
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4.3 CALIBRAÇÃO DA EXAMINADORA 

 

A examinadora participou do processo de calibração como atividade da 

disciplina de Epidemiologia oferecida pela pós-graduação da Faculdade de 

Odontologia de Bauru - FOB/USP. O processo de calibração foi conduzido por um 

examinador padrão, experiente em levantamentos epidemiológicos. No primeiro 

período de treinamento (4h) foi ministrada aula teórica, buscando a padronização 

inicial quanto aos códigos, critérios e condutas de exames adotados no estudo. Em 

seguida, foram desenvolvidos exercícios, iniciando pela exposição visual de casos 

clínicos por parte do examinador padrão, avaliando e discutindo as condições de 

saúde bucal, que seriam observadas no trabalho de campo. A calibração 

propriamente dita ocorreu em um período de 4h, em que indivíduos foram 

examinados e após a coleta dos dados houve uma discussão geral dos casos para 

se certificar de que a examinadora estaria familiarizada com os procedimentos 

(SALES-PERES, 2008). Para avaliar a concordância intraexaminadora foram re-

examinados 30 indivíduos, durante um levantamento epidemiológico (atividade da 

disciplina de Epidemiologia), para calcular o Kappa para desgaste dentário e quatro 

pacientes desta pesquisa (o que corresponde a 144 sítios avaliados) para calcular o 

teste t pareado para profundidade de sondagem periodontal. O valor do kappa 

obtido para avaliação do desgaste dentário foi de 0,82 considerada concordância 

quase perfeita (LANDIS; KOCH, 1977). A diferença entre as médias da profundidade 

de sondagem foi de 0,01 mm, não significativa (p=0,746), indicando a concordância 

intraexaminadora.  

 

4.4 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA E ESTUDO PILOTO 

 

4.4.1 Pacientes bariátricos 

 

A amostra foi composta por pacientes indicados à cirurgia bariátrica pela 

derivação gastrojejunal em Y de Roux (GBRY), com ou sem anel, atendidos nos 

seguintes hospitais: Hospital de Base - Faculdade de Medicina de São José do Rio 

Preto (HB/FAMERP), Hospital das Clínicas de Botucatu – UNESP (HC/FMB-UNESP) 

e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 

(HCRP/FMRP-USP). Como eram realizadas no máximo duas cirurgias por semana, 
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optou-se por realizar a coleta nestes 3 hospitais de referência em cirurgia bariátrica e 

ligados a faculdades de medicina no Estado de São Paulo, para que fosse possível 

obter a amostra proposta que seria inicialmente 90 pacientes, cerca de 30 por 

hospital.  

Os primeiros 16 pacientes avaliados após 6 meses de cirurgia constituíram o 

estudo piloto para a verificação das estratégias propostas, que possibilitou realizar o 

cálculo amostral.  

O cálculo do tamanho da amostra para a diferença de duas médias foi 

realizado utilizando-se o software GPower versão 3.1 (Heinrich-Heine-University, 

Düsseldorf, Germany), considerando o poder do teste de 80% e o coeficiente de 

confiança de 95%. Os valores referentes ao desvio padrão das variáveis das 

condições bucais, necessários para realizar o cálculo amostral, foram obtidos dos 

resultados do estudo piloto. Os valores para o tamanho da amostra variaram de 5 a 

38 indivíduos. Assim, considerou-se a variável que obteve o maior tamanho 

amostral, que era a variável “% de sítios com bolsa 4-5 mm”, utilizando como mínima 

diferença a ser detectada de 2% (que corresponde a incidência de 3 sítios). 

Portanto, optou-se por manter o n=90 para a amostra inicial considerando-se as 

possíveis perdas durante a pesquisa, uma vez que se trata de um estudo 

longitudinal prospectivo composto de mais 2 avaliações.  

Os critérios de exclusão foram: 1) não aceitar participar; 2) possuir menos de 

6 dentes; 3) estar fazendo uso de medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios e 

imunossupressores que pudessem mascarar os dados da coleta; 4) gestante. 

 

4.4.2 Pacientes não obesos (grupo controle) 

 

Para fins de comparação das condições de saúde bucal entre obesos e não 

obesos no baseline, foram coletados os dados obtidos em duas pesquisas 

desenvolvidas paralelamente pela mesma examinadora, com a mesma metodologia 

para avaliação bucal, autopercepção e avaliação antropométrica. A amostra controle 

foi composta por 51 indivíduos com IMC normal, sendo 37 mulheres participantes da 

pesquisa “Estado nutricional e problemas bucais em mulheres: impacto na qualidade 

de vida”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB/USP (Nº194/2009) e 

14 homens participantes do grupo controle da pesquisa “Avaliação da função 

autonômica cardiovascular, inflamação sistêmica e capacidade aeróbica em 
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indivíduos com diabetes mellitus tipo 2” aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Carlos (Nº093/2011).  

 

4.5 DADOS DO PARTICIPANTE E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

(APÊNDICE B) 
 

Dados de identificação foram preenchidos pelos próprios pacientes (nome, 

data de nascimento, profissão, etc). Os dados sobre comorbidades associadas, 

medicamentos utilizados pelo paciente, dosagens de cálcio, da proteína C-reativa, 

do PTH e da glicose foram obtidos por meio de registros em prontuários dos 

pacientes, disponíveis em seus respectivos hospitais. Os valores de referência 

destes exames estão representados no quadro 2. 

 
 

Cálcio 8,4 - 10,5 mg/dL* 

Proteína C-reativa 0,0 – 0,5 mg/dL* 

PTH 15,0 – 65,0 pg/mL* 

Glicose 65,0 – 99,0 mg/dL* 
 

* Valores cedidos pelos laboratórios dos hospitais. 
 

Quadro 2 – Valores considerados normais para níveis de cálcio, proteína C-reativa, PTH e glicose. 
 

 

Os pacientes foram pesados e medidos por meio de balanças e 

antropômetros cedidos pelos hospitais. O diagnóstico do estado nutricional pelo IMC 

foi realizado utilizando-se os pontos de corte definidos pela Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 1998), conforme descrito no quadro 3. 
 

 
CLASSIFICAÇÃO  IMC (kg/m 2) 

Abaixo do peso < 18,50 

Adequado (Eutrofia) 18,50 – 24,99 

Pré-obesidade (Sobrepeso) 25,00 – 29,99 

Obesidade classe I 30,00 – 34,99 

Obesidade classe II 35,00 – 39,99 

Obesidade classe III > 40,0 
Quadro 3 - Classificação do estado nutricional, através do IMC (WHO, 1998) 
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4.6 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO (APÊNDICE C) 

 

A aplicação do questionário consistiu em analisar a detecção da presença de 

hábitos na rotina diária do paciente, abrangendo questões sobre fatores de risco 

para o desgaste dentário e autopercepção quanto à saúde bucal. 

Dentre os fatores de risco para o desgaste dentário questionou-se quanto à 

frequência de consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas, escovação, ocorrência 

de gastrite, vômitos e refluxo, hábitos como bruxismo, apertamento e roer objetos. 

Foi atribuído um ponto para cada questão com resposta que indicava presença do 

fator de risco, podendo variar de 0 a 7. 

O questionário de autopercepção da saúde bucal continha seis perguntas 

(relacionadas à saúde, aparência, mastigação, fala, relacionamento e dor), cujas 

respostas correspondiam a uma escala de 1 a 5 pontos (de péssima à ótima). 

 

4.7 EXAME BUCAL 

 

Foram avaliados fluxo salivar, desgaste dentário e doença periodontal. Nos 

casos em que havia presença de cárie, este dado era registrado na ficha, embora 

não tenha sido utilizado um índice para este problema bucal nesta pesquisa. Os 

pacientes que apresentaram essas condições bucais ruins foram orientados e 

encaminhados para tratamento odontológico de livre escolha, visto que não havia 

meios de realizar atendimento odontológico específico pela pesquisadora nos locais 

da coleta dos dados.   

Os exames bucais foram realizados nas salas dos ambulatórios dos 3 

hospitais HCRP/FMRP-USP, HB/FAMERP e HC/FMB-UNESP por uma única 

examinadora previamente calibrada (item 4.3) e devidamente paramentada. Foram 

utilizados espelhos bucais planos n°5, pinça clínic a, gaze e sondas periodontais 

Carolina do Norte - 15 (Maxter, Marília, São Paulo, Brazil), previamente esterilizados 

(FIGURA 3).  
 

 
Figura 3 – Sonda periodontal Carolina do Norte-15 
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Os pacientes foram examinados deitados em uma maca (FIGURA 4), exceto 

quando o excesso de peso não possibilitasse sua utilização, sendo avaliado sentado 

em cadeiras especiais. 

 

 
Figura 4 – Exame bucal 

 

 

4.7.1 Fluxo salivar 

 

A avaliação do fluxo salivar foi realizada por meio da coleta de saliva 

estimulada. Durante 5 minutos, os pacientes mascaram um pedaço de látex (1,0 cm) 

esterilizado para estimular a produção de saliva e foram orientados a expelir toda 

saliva produzida em um copo descartável pequeno. Posteriormente, utilizando-se 

uma seringa descartável graduada (5 mL), o volume de saliva foi medido em mL e 

divido por 5 (tempo de coleta) para a obtenção do fluxo em mL/min, sendo 

considerados normais os valores entre 1,0  e 3,0 mL/min (DIAZ-LOBATO; 

NAVARRO; PEREZ-RODRIGUEZ, 2008). (QUADRO 4).  

 
FLUXO SALIVAR  Volume/ Minuto  

Normal 
Baixo 

1,0 Ι---Ι 3,0 mL 
0,7 Ι--- 1,0 mL 

Hipossalivação Abaixo de 0,7 mL 

Quadro 4 - Classificação do fluxo salivar. 
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4.7.2 Desgaste Dentário 

 

Para o desgaste dentário foi adotado o índice proposto por Sales-Peres  et al. 

(2008), o qual permite avaliar a prevalência e a severidade do desgaste (QUADRO 

5). Este índice foi registrado em ficha específica (APÊNDICE D), para facilitar a 

tabulação dos dados (SALES-PERES et al., 2008). O exame para identificar 

desgaste dentário foi precedido por secagem das superfícies dentárias com gaze 

facilitando o diagnóstico visual.  

O valor foi obtido pela razão entre número de faces com desgaste e o número 

total de faces avaliadas, sendo multiplicado por 100. Dessa forma, obteve-se uma 

porcentagem de faces com desgaste, podendo ser calculado de acordo com o 

substrato envolvido, esmalte ou dentina.  
 

Escores Critério Descrição 

0 
Norma l- sem evidência de 
desgaste  

Nenhuma perda nas características do 
esmalte 

1 
Incipiente - desgaste em 
esmalte 

Perda nas características da superfície do 
esmalte, sem envolvimento da dentina  

2 
Moderado - desgaste 
envolvendo dentina 

Perda de esmalte com exposição da dentina   

3 
Severo - desgaste se 
estendendo até a polpa 

Extensa perda de esmalte e dentina com 
exposição de dentina secundária ou da polpa 

4 
Restauração - restaurado por 
causa de desgaste 

O dente recebeu tratamento restaurador 
devido ao desgaste  

9 
Sem registro Cáries extensas, restauração grande, dente 

com fratura ou dente ausente 
Quadro 5 - Índice de desgaste dentário (IDD)- códigos e critérios utilizados. 

 

 

4.7.3 Doença periodontal 

 

4.7.3.1 Profundidade de sondagem 

 

A profundidade de sondagem correspondeu à distância da margem gengival 

ao ponto mais apical do fundo do sulco/bolsa. Esta tomada foi realizada com sonda 

periodontal manual milimetrada tipo Carolina do Norte – 15 (Maxter, Marília, SP, 

Brasil) com leve pressão o mais paralelo possível ao longo do eixo do dente 
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(FIGURA 5), em 6 sítios de cada dente (distovestibular, centro da face vestibular, 

mesiovestibular, distolingual, centro da face lingual e mesiolingual). 

Os dados foram registrados em ficha clínica própria (APÊNDICE E). Foi 

registrada também a presença de cálculo por dente, sendo os achados expressos 

em porcentagem, relativo ao número de dentes presentes. 

 

 
Figura 5 – Avaliação da profundidade de sondagem 
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4.7.3.2 Índice de sangramento gengival – ISG  

 

O ISG refere-se à presença ou ausência de sangramento após a sondagem 

do sulco gengival com sonda periodontal, mesmo sem características clínicas 

visíveis de alterações marginais. Foi considerado ISG positivo quando ocorreu 

sangramento em até 10 segundos após a sondagem (AINAMO et al., 1982). O 

número de achados positivos foi expresso em porcentagem, relativo ao número de 

dentes presentes.  

 

4.7.3.3 Nível de Inserção clínica/ recessão gengiva l 

 

O nível de inserção clínica foi avaliado com a mesma sonda periodontal e 

traduzido como a distância em milímetros da junção cemento-esmalte até o fundo do 

sulco gengival ou da bolsa nos 6 sítios correspondentes à sondagem.  

A recessão gengival correspondeu à distância da margem gengival até a 

junção cemento-esmalte. 

 

4.7.3.4 Índice Periodontal Comunitário 

 

Para fins epidemiológicos, os dados da avaliação periodontal também foram 

categorizados de acordo com a classificação do índice periodontal comunitário (IPC), 

preconizada pela OMS (WHO, 1997), codificando a pior situação de cada paciente 

(QUADRO 6). Foram realizadas duas categorizações, uma considerando todos os 

dentes avaliados e outra considerando apenas os dentes índices como descrito para 

o IPC. 
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CÓDIGO CRITÉRIO 
0 Hígido 
1 Sangramento 
2 Cálculo - qualquer quantidade existente 
3 Bolsa de 4 ou 5 mm 
4 Bolsa de 6 mm ou mais 
X Nulo - dente ausente 
9 Não informado – não foi possível avaliar 

Quadro 6 – Códigos e critérios do IPC 

 
Assim como para sangramento gengival e cálculo dentário, a quantidade de 

sítios com bolsa de 4-5mm e de bolsa ≥ 6mm foi expressa em porcentagem, em 

relação ao número total de sítios avaliados. 

 

4.7.4 Coleta de amostra do fluido gengival 

 

Amostras de fluido gengival foram coletadas com tiras de papel absorvente 

estéril (FIGURA 6) para a detecção das bactérias: Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola e Prevotella intermedia. Para coletar o 

fluido do sulco gengival foi selecionado um dente por sextante com a maior 

profundidade de sondagem encontrada, sendo utilizados os mesmos nas avaliações 

pós-operatórias, mesmo se a profundidade de sondagem não fosse mais a pior. 

Quando a profundidade de sondagem era semelhante na boca toda, os dentes de 

referência foram os “dentes índices” adotados pelo IPC. Na ausência de um dente 

índice coletava-se do dente adjacente. A região da coleta foi secada com gaze. A 

tira de papel foi posicionada dentro do sulco gengival durante 45 segundos (RAI et 

al., 2008) e posteriormente guardada em pequenos tubos estéreis identificados até a 

sua manipulação. Para transportar este material coletado do hospital até o 

laboratório, os tubos foram colocados em um isopor contendo gelo. No laboratório 

foram organizados em um suporte de plástico e armazenados em um freezer à 

temperatura de - 20˚C (vinte graus Celsius abaixo de zero) até o momento de sua 

análise. 
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Figura 6 – Coleta do fluido gengival 

 
 
 

4.8 DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS 

PERIODONTOPATOGÊNICAS  

 

 Para a detecção de Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 

Treponema denticola e Prevotella intermedia a partir das amostras de fluido gengival 

coletadas (item 4.7.4) foram utilizadas reações em cadeia da polimerase em tempo 

real ou quantitativa (quantitative or real-time polymerase chain reaction – q-PCR). 

Essas bactérias Gram-negativas foram incluídas no estudo, uma vez que se 

apresentam com maior frequência na etiologia da doença periodontal, 

especialmente alojadas em bolsas periodontais profundas e por terem sido 

associadas à severidade da doença (FERREIRA et al., 2008; NOIRI et al., 2004; 

SOCRANSKY et al., 1991; TROMBONE et al., 2009). Além disso, foram associadas 

com perda óssea alveolar e IMC (BRENNAN et al., 2007).  
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 4.8.1 Extração de DNA 

 

 A extração de DNA bacteriano foi realizada no Laboratório de Imunogenética 

do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP), seguindo o 

protocolo descrito por Sakai (SAKAI et al., 2007), com utilização de InstaGene Matrix 

(Bio-Rad Laboratories. Inc., Hercules, CA, USA). Em seguida, as amostras foram 

analisadas referente à quantidade e à pureza do DNA por densidade óptica em 

espectrofotômetro (NanoDropTM
 1000 Thermo Scientific, USA). A leitura foi repetida 

nas amostras que apresentaram resultados duvidosos, sendo excluídas quando o 

resultado não foi satisfatório. 

Foram selecionadas ainda 9 amostras com diferentes concentrações e  com 

qualidade na faixa aceitável (razão 260/280) para serem testadas (piloto da fase 

laboratorial) com par de primers universal para bactérias a fim de verificar quais os 

valores limites para ocorrer a reação adequadamente. Foi observado que com uma 

concentração mínima de DNA de 3 ng/µl a reação ocorre adequadamente. Portanto, 

como a mínima concentração encontrada foi de 5,8 ng/µl, todas as amostras foram 

diluídas a valores próximos a 6 ng/µl com adição de água Milli-Q, a fim de 

padronizar as concentrações previamente à amplificação do DNA para possibilitar a 

comparação entre os grupos. 

 

4.8.2 Etapas do processo de q-PCR 

 

Os DNAs extraídos foram amplificados no mesmo laboratório, marcados com 

o reagente SYBR® Green Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

para q-PCR. O corante SYBR® Green Master Mix utilizado é um marcador 

fluorescente que possui ligação altamente específica ao DNA dupla-fita e detecta o 

produto da q-PCR conforme ele se acumula durante os ciclos da reação (APPLIED-

BIOSYSTEMS, 2008; LIFE-TECHNOLOGIES, 2011).   

Foram utilizados primers específicos para cada bactéria que se desejava 

investigar e um primer universal (16S) para bactérias a fim de verificar a presença 

de DNA bacteriano e permitir a quantificação relativa.  As sequências destes primers 

e as temperaturas de anelamento foram obtidas da literatura científica (ESTRELA et 

al., 2010; FERREIRA et al., 2008; PRICE et al., 2007; RAMSEIER et al., 2009) e 

estão descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Sequência dos primers e temperatura de anelamento (Ta). 
 

Bactéria  Seqüência  Ta.  Referência  

P. intermedia 
F- GTGGCGCGTATTTTATGTATGTG  
R- ATCCGCCATACGCCCTTAG 

60°C Price et al 2007 

P. gingivalis 
F- AGGCAGCTTGCCATACTGCG  
R- ACTGTTAGCAACTACCGATGT 

56°C Estrela et al 2010 

T. denticola 
F- AGAGCAAGCTCTCCCTTACCGT   
R- TAAGGGCGGCTTGAAATAATGA 

59°C Ferreira et al 2008 

T. forsythia 
F- GGGTGAGTAACGCGTATGTAACCT 
R-  ACCCATCCGCAACCAATAAA 

59°C Ferreira et al 2008 

Universal 16S 
F- CCATGAAGTCGGAATCGCTAG  
R- GCTTGACGGGCGGTGT 

60°C Ramseier et al 2009 

F-forward; R- reverse 

 

Como mostra a figura 7, a etapa de q-PCR constituiu dos seguintes passos: 

os primers foram diluídos a uma concentração de 50 µM. Uma alíquota de 200 µL a 

25 µM foi obtida a partir de 100 µL do primer F (forward) e 100 µL do R (reverse). 

Para então obter 200 µL de uma alíquota de concentração de 10 µM, que é a 

utilizada para a reação, utilizaram-se 80 µL da alíquota 25 µM diluída em 120 µL de 

água Milli-Q (FIGURA 7A). Para a montagem da placa de q-PCR, cada poço foi 

preenchido em duplicata com 5 µL de amostra de DNA, 7,5 µL de SYBR® Green 

Mater Mix que corresponde à metade do volume total (recomendações do 

fabricante), 0,6 µL de primer a 10 µM e completados com 1,9 µL de água Milli-Q 

(FIGURA 7B). A placa foi centrifugada apenas para dar um giro, ou seja, assentar o 

líquido no fundo dos poços (FIGURA 7C), de modo que não constasse qualquer 

resquício nas paredes. Em seguida a placa foi selada (FIGURA 7D) e levada ao 

termociclador 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems, CA, USA) 

(FIGURA 8), previamente calibrado com o corante de referência passiva ROX 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

O processo de termociclagem consistiu de 45 ciclos, cada um composto por 

desnaturação a 950C por 30 segundos, anelamento com temperatura preconizada 

para cada bactéria (Tabela 1) por 1 minuto e extensão a 720C por 1 minuto. 

As leituras foram feitas pelo software 7500 Real Time PCR System (Applied 

Biosystems, CA, USA).  
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FIGURA 7 – Montagem da placa de q-PCR 
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FIGURA 8 –  Colocação da placa no termociclador  

 

 

A quantificação absoluta é obtida com base no valor Ct (cicle threshold), 

quando o número de ciclos de amplificação atinge um limiar, comparado aos valores 

Ct de uma curva padrão construída com amostras de concentrações conhecidas 

(APPLIED-BIOSYSTEMS, 2008; LIFE-TECHNOLOGIES, 2011) 

Para a bactéria P.gingivalis, foi possível realizar a quantificação absoluta a 

partir da comparação com uma amostra padrão de concentração conhecida desta 

bactéria e suas diluições seriadas de 108 a 100, disponibilizadas pelo Laboratório da 

Disciplina de Fisiologia e Farmacologia da FOB/USP. Por meio dos valores do Ct 

das curvas padrão equivalentes às concentrações já conhecidas (100, 101,..., 108) foi 

obtido no programa Excel um gráfico de dispersão onde se inseriu uma linha de 
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tendência exponencial que forneceu a fórmula para determinar o valor 

correspondente ao Ct das amostras a serem quantificadas (FIGURA 9). O número 

total de bactérias foi dividido por 5 que era a quantidade de amostra em microlitro 

(µL), a fim de obter o número de P.gingivalis por µL.   

 

 
 

Y = quantidade de bactérias (P.gingivalis); 
e = constante de Euler (2,718281);  
x = valor do Ct da amostra que se deseja quantificar. 
 
Figura 9 – Gráfico de dispersão e linha de tendência exponencial obtidos dos valores dos Cts das 
curvas padrão para a bactéria P.gingivalis. 
 
 

 Para as demais bactérias (Tannerella forsythia, Treponema denticola e 

Prevotella intermedia), foi realizada a quantificação relativa (RQ). Quanto maior a 

RQ, maior o número de bactérias. A RQ foi calculada por meio da fórmula 

(SCHMITTGEN; LIVAK, 2008): 

RQ= 2-∆Ct, onde ∆Ct = Ct do alvo – Ct do universal 
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4.9 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados e anotados foram organizados em arquivos do programa 

Excel 2007, para posterior análise descritiva (média, desvio-padrão, frequências 

absolutas e relativas) e analítica utilizando-se o programa estatístico Statistica 7.0 for 

Windows, adotando-se nível de significância de 5%. 

Após verificada a normalidade das variáveis, o teste t de Student foi utilizado 

para avaliar as diferenças entre os grupos obeso e não obeso.  Para avaliar as 

diferenças entre os períodos pré, pós-operatório de 6 meses e pós-operatório de 12 

meses foi realizada ANOVA para medidas repetidas, seguida pelo teste de Tukey. O 

teste de Correlação de Pearson também foi utilizado para verificar a relação entre as 

variáveis quantitativas em cada período.  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 AVALIAÇÃO PRÉ CIRURGIA BARIÁTRICA 

 

5.1.1 Pacientes obesos mórbidos ( baseline) 

 

Foram avaliados 91 pacientes obesos mórbidos (IMC médio de 50,41±9,97 

kg/m2; 35,45 – 97,45 kg/m2), 46% com IMC>50 (super obesidade), 74 mulheres 

(82,2%) e 16 homens (17,8%), com idade média de 38,90 ±10,13 anos.  

Os pacientes apresentaram em média níveis séricos normais para cálcio (9,25 

±0,53 mg/dL) e PTH (57,07 ±26,99 pg/mL), elevados para proteína C-reativa (1,97 

±2,98 mg/dL)  e para glicose (106,41 ±36,49 mg/dL). O percentual de pacientes que 

apresentaram níveis elevados de PTH foi 30%, de proteína C-reativa foi 69% e de 

glicose foi 36%. 

Houve correlação positiva estatisticamente significativa (r=0,351; p=0,004) 

entre IMC e níveis séricos de proteína C-reativa. 

A média do fluxo salivar dos pacientes obesos indicados à cirurgia bariátrica 

foi 0,83±0,57 mL/min, considerado baixo (entre 0,7 a 1,0), sendo que 46,7% 

apresentaram hipossalivação (menor que 0,7mL/min) e apenas 28,9% fluxo salivar 

normal. Não foi observada relação entre fluxo salivar e glicemia. 

Quanto ao desgaste dentário, 6.619 faces dentárias foram avaliadas (em 

média 72,74 faces por paciente). Destas, 2016 (30,4%) apresentavam desgaste 

dentário, sendo 20% em esmalte e 11% em dentina. Das faces com desgaste, 79% 

correspondiam à face incisal/oclusal, 13% à lingual e 8% à vestibular. Os dentes 

incisivos foram os mais acometidos pelo desgaste (tabela 2). 
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Tabela 2 – Distribuição da severidade e prevalência de desgaste dentário por grupo de dentes dos 
pacientes obesos indicados à cirurgia bariátrica. 

Severidade  

Incisivos  Caninos  Pré-molares  Molares  TOTAL 

n % n % n % n % n % 

1 445 6,7 240 3,6 363 5,5 312 4,7 1360 20,5 

2 341 5,2 164 2,5 87 1,3 23 0,3 615 9,3 

3 4 0,1 2 0,0 1 0,0 - - 7 0,1 

4 16 0,2 4 0,1 7 0,1 7 0,1 34 0,5 

Prevalência  n % n % n % n % n % 

Sim 806 12,2 410 6,2 458 6,9 342 5,1 2016 30,4 

Não 1160 17,5 576 8,7 1310 19,8 1557 23,5 4603 69,5 

n=número de faces avaliadas, 1=incipiente, 2=moderado, 3=severo, 4= Restaurado devido ao desgaste 
 
 

Foi observado que 66% dos pacientes obesos apresentavam pelo menos um 

fator para a ocorrência de desgaste dentário, destes 73% refere-se ao bruxismo, 

apertamento ou hábito de roer objetos.  

As médias de profundidade de sondagem e nível de inserção foram 

1,90±0,50mm e 2,00±0,60mm, respectivamente, sendo maiores entre os obesos 

diabéticos (p=0,011 e p<0,000). Os pacientes diabéticos, quando comparados aos 

não diabéticos, apresentaram maior percentual de sítios com bolsa periodontal maior 

ou igual a 4 mm (p<0,000). 

Em média os pacientes obesos apresentaram 22% dos dentes com 

sangramento à sondagem e 24% com cálculo. Quanto à classificação de acordo com 

o IPC apenas 10% foram classificados como hígido, enquanto que 12,3% com a pior 

condição (bolsa ≥ 6 mm). Predominou como pior condição periodontal a presença de 

cálculo dentário (40%), seguido por bolsa 4-5mm (33%). Foi observado que 17,5% 

dos pacientes tinham menos de 20 dentes na boca.  

As médias da profundidade de sondagem, do índice de sangramento gengival 

(ISG), do índice de cálculo (IC) e da porcentagem de sítios com bolsa acima de 4 

mm não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os pacientes 

com proteína C-reativa alta ou normal. No entanto quando avaliada as diferenças na 

média da proteína C-reativa nos diferentes graus do IPC foi observada maior média 

nos indivíduos com sangramento gengival, apresentando 7,50 mg/dL (p=0,027). 

Em relação à autopercepção da saúde bucal, 56,9% a consideraram de boa a 

ótima, sendo que quanto maior a profundidade de sondagem e nível de inserção 

periodontal menor foi o grau de satisfação quanto à saúde bucal (p=0,005 e 
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p=0,000, respectivamente). Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

autopercepção em saúde bucal e o IMC (p>0,050). 

 

5.1.2 Comparação com um grupo controle (IMC normal)  

 

O grupo controle foi composto por 14 homens e 37 mulheres, com média de 

41,68 anos e IMC de 23,45 ± 2,83 kg/m2. O ISG, IC e % de sítios com bolsa 4-5 mm 

foram maiores nos obesos, sendo esta diferença estatisticamente significativa 

(p<0,050), mesmo excluindo os diabéticos da análise estatística. A maior 

profundidade de bolsa periodontal encontrada foi de 10 mm nos obesos e 4 mm no 

grupo controle.  

O grupo de não obesos apresentou melhor autopercepção da saúde bucal 

que os obesos (p=0,008). A tabela 3 mostra a comparação entre os grupos quanto 

às variáveis analisadas. 

 

Tabela 3- Comparação das variáveis entre os grupos controle e obeso 

Variáveis 
       Controle         Obeso 

p 
Média     ±    dp  Média ±dp  

Idade (anos) 41,68   ±10,84 38,41  ±10,98 0,165 
IMC (kg/m2) 23,45   ±  2,83  46,61   ± 7,94  0,000*  
Fluxo salivar (mL/min) 0,93   ±  0,54 0,87   ± 0,54 0,579 
Índice de desgaste em esmalte (% de faces)    16,69   ±10,90 19,56   ± 8,42 0,175 
Índice de desgaste em dentina (% de faces) 11,94  ±  7,57 11,13  ±10,41 0,676 
Dentes presentes 26,97  ±  3,86 25,90   ± 6,13 0,321 
PS (mm) 1,83  ±  0,23 1,85   ± 0,45 0,734 
NIC (mm) 1,89  ±  0,26 1,93   ± 0,57 0,644 
ISG (% de dente) 3,13  ±  5,76 16,4  ±14,48 0,000* 
IC (% de dente) 13,48 ±13,43 22,25  ±18,65  0,012* 
Bolsa 4-5 mm (% de sítio) 0,67    ± 1,17 2,19   ± 3,48 0,006* 
Bolsa ≥ 6mm (% de sítio) 0,08    ± 0,43 0,51   ± 2,24 0,207 
Autopercepção da saúde bucal (0-5) 3,89    ± 0,44 3,52   ± 0,80 0,008* 
*Estatisticamente significativo; dp = desvio-padrão; PS = profundidade de sondagem; NIC = nível de 
inserção clínica; ISG = índice de sangramento gengival; IC = índice de cálculo 
 

 

5.2 AVALIAÇÃO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA  

 

Até o final de novembro de 2011 dos 91 pacientes avaliados, 71 foram 

submetidos à cirurgia bariátrica. Destes, perderam-se 10 por diversos motivos como 

óbito, recusa a continuar participando, não localizados, entre outros. Portanto, 61 
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pacientes foram examinados após 6 meses de cirurgia. Houve uma perda de mais 

11 pacientes dos quais 2 não completaram 12 meses de cirurgia até a data limite da 

coleta (novembro de 2011), 3 não compareceram a consulta (que foram agendadas 

por 3 vezes), 2 não foram localizados e 4 estavam gestantes,  sendo 50 pacientes 

examinados após 12 meses de cirurgia. A figura 10 ilustra a composição da amostra 

e os motivos das perdas. 

 

 
Figura 10 – Tamanho da amostra nos 3 períodos avaliados e motivos das perdas. 

 
 
 

Dos 5 pacientes que foram a óbito, 4 foram tardias (de 1 a 5 meses após 

cirurgia), destas, 2 mulheres apresentavam IMC > 60 kg/m2 e nenhum deles era 

idoso. 

Para a avaliação de 6 meses, 52 eram mulheres e 9 homens. Nos 12 meses, 

42 mulheres e 8 homens foram avaliados. 

A tabela 4 mostra as médias e os desvios-padrão das principais variáveis nos 

3 períodos avaliados, indicando as variáveis que ocorreram alterações 

estatisticamente significativas por letras diferentes (p<0,050).  
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Tabela 4 – Alterações observadas nas variáveis ao longo do tempo (n=50) 

Variáveis 
Antes Após 6 meses 

Após 12 
meses 

Média ±dp  Média ±dp  Média ±dp  
Cálcio (mg/dL) 9,37 ±0,56 9,46 ±0,52 9,49 ±0,51 
Proteína C-reativa (mg/dL) 1,73 ±2,63 A 0,42 ±0,41B 0,19 ±0,24B 
PTH (pg/dL) 59,88 ±26,99 60,53 ±34,01 60,54 ±28,35 
Glicemia (mg/dL) 103,57 ±36,49A 81,86 ±14,77B 83,32 ±15,06B 
IMC (kg/m2) 49,69 ±8,91 A 36,16 ±7,05B 32,26  ±5,78C 
Fluxo salivar (mL/min) 0,87 ±0,55 0,96 ±0,60 0,86 ±0,56 
Índice de desgaste em esmalte (% de faces)   19,84 ±9,53A 16,19 ±8,05B 16,36 ±7,08B 
Índice de desgaste em dentina (% de faces) 10,59 ±9,45A 16,67 ±10,79B 17,53 ±10,60B 
Dentes presentes 25,45 ±6,39 25,67 ±6,14 25,47 ±6,13 
Nº dentes cariados 0,30 ±0,92 0,55 ±1,47 0,20 ±0,97 
PS (mm) 1,84 ±0,47A 2,14 ±0,43B 2,07 ±0,40B 
NIC (mm) 1,96 ±0,61A 2,24 ±0,53B 2,15 ±0,52B 
ISG (% de dente) 24,67 ±17,31 26,56 ±19,40 22,25 ±18,20 
IC (% de dente) 23,37 ±21,24 19,67 ±18,12 20,21 ±18,72 
Bolsa 4-5 mm (% de sítio) 3,32 ±4,05 5,18 ±7,97 4,67 ±9,01 
Bolsa ≥ 6mm (% de sítio) 0,72 ±2,18 0,93 ±2,12 0,75 ±1,80 
Nº fatores para desgaste (0-7) 1,16 ±1,24 1,10 ±1,27 1,18 ±1,28 
Autopercepção da saúde bucal (0-5) 3,45 ±0,88 3,52 ±0,66 3,45 ±0,74 

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,050); dp = desvio-padrão; PS 
= profundidade de sondagem; NIC = nível de inserção clínica; ISG = índice de sangramento gengival; 
IC = índice de cálculo 

 

Após um ano de cirurgia, o IMC diminuiu significativamente (p<0,000) para 

obesidade grau I apresentando média de 32,26 kg/m2, representada por 36% dos 

pacientes. Alcançaram o IMC normal 6% dos pacientes e 30% chegaram a 

sobrepeso.  Em seis meses, a redução do IMC foi de 27%, chegando a 35% em um 

ano. A perda do excesso de peso foi de 55% e 71% após 6 e 12 meses 

respectivamente. 

Os níveis séricos de proteína C-reativa antes da cirurgia bariátrica 

apresentavam-se altos em 69% dos pacientes (>0,50 mg/dL). Após 6 meses 15% 

dos pacientes continuavam a apresentar níveis altos e após um ano apenas 1 

paciente continuou com estes níveis elevados. Este paciente apresentava obesidade 

mórbida após um ano de cirurgia, embora já tivesse perdido 47 Kg.  

O percentual de pacientes diabéticos pré cirurgia era de 36%, após 6 meses 

de cirurgia 5 pacientes apresentaram alto nível de glicose e após 12 meses, apenas 

3.  

O fluxo salivar, que havia aumentado para 0,96 mL/min após 6 meses de 

cirurgia, voltou a diminuir após um ano (0,86 mL/min). 



68  Resultados 

 

Após a cirurgia bariátrica, o percentual de faces dentárias com desgaste em 

esmalte diminuiu de 20% para 16%, porém aumentou de 11% para 17% em dentina. 

Quanto à presença de dentes cariados, após 6 meses de cirurgia bariátrica 

houve aumento discreto na incidência de cárie dentária, voltando a diminuir após 12 

meses. Inicialmente 16% dos pacientes apresentavam pelo menos um dente 

cariado, após 6 meses aumentou para 28% (p=0,151) e diminuiu para 10% após um 

ano, sendo a diferença entre as proporções no pós-operatório de 6 e 12 meses 

estatisticamente significativa (p=0,024).  

Em relação à avaliação periodontal, de acordo com a classificação do IPC, 

houve maior prevalência no grau 2 (cálculo como a pior condição) em obesos antes 

da cirurgia. Após 6 e 12 meses de cirurgia, o grau 3 passou a ser o mais prevalente 

(bolsa 4-5 mm como a pior condição periodontal encontrada), como mostra a tabela 

5. Esta diferença antes e após a cirurgia bariátrica foi estatisticamente significativa 

(p=0,029). Porém, considerando a avaliação da boca toda (e não apenas dos dentes 

índices), a maior prevalência permaneceu no grau 3 nos três períodos avaliados, 

não mostrando diferença estatística significativa antes e após a cirurgia (Tabela 6). 
 

 
Tabela 5. Índice periodontal comunitário (IPC), avaliado pelos dentes índices, para pacientes obesos 
antes e após a cirurgia bariátrica. 

 Avaliação dos dentes índices 
  Pré Pós 6 meses Pós 12 meses 
Grau IPC n (%) n (%)     n         ( %)                           
Hígido (0) 03 (6,0) 02 (4,0)           03        (6,0) 
Sangramento(1) 04 (8,0) 05 (10,0)           06      (12,0) 
Cálculo (2) 22 (44,0) 10 (20,0)           11      (22,0) 
Bolsa 4-5mm (3) 13 (26,0) 19 (38,0)           17      (34,0) 
Bolsa >6mm (4) 08 (16,0) 14 (28,0)           13      (26,0) 
Total 50 (100,0) 50 (100,0)           50     (100,0) 
 
Tabela 6. Índice periodontal comunitário (IPC), avaliado para todos os dentes presentes (“boca toda”), 
para pacientes obesos antes e após a cirurgia bariátrica. 

 Avaliação boca toda 
 Pré Pós 6 meses Pós 12 meses 
Grau IPC n (%) n (%)     n         ( %)                    
Hígido (0) 01 (2,0) 02 (4,0)           -            ( - ) 
Sangramento(1) 04 (8,0) 04 (8,0)           04        (8,0) 
Cálculo (2) 10 (20,0) 08 (16,0)           13      (26,0) 
Bolsa 4-5mm (3) 24 (48,0) 19 (38,0)           18      (36,0) 
Bolsa >6mm (4) 11 (22,0) 17 (34,0)           15      (30,0) 
Total 50 (100,0) 50 (100,0)           50     (100,0) 
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A perda de peso não influenciou na autopercepção quanto à saúde bucal e o 

número de fatores favoráveis ao desgaste permaneceu semelhante, embora a 

ocorrência de vômitos tenha aumentado de 12% para 22% e 25% após 6 e 12 

meses respectivamente, sem significância estatística. 

 

 

5.3 BACTÉRIAS PERIODONTOPATOGÊNICAS – RESULTADOS DA Q-PCR  

 

A concentração média de DNA obtido de 162 amostras foi de 21,57 ng/µL 

variando de 5,8 a 127,9 ng/µL e a relação 260/280 variou de 1,1 a 1,9, sendo 

utilizadas apenas as com qualidade na faixa aceitável de 1,5 a 1,9. Após a diluição 

para valores próximos a 6 ng/µL, as concentrações variaram de 4,60 a 9,10 ng/µL, 

apresentando média de 6,97 ng/µL. Para q-PCR foram analisadas 120 amostras, 40 

por período de avaliação. As 42 amostras excluídas desta análise eram de pacientes 

que não foram avaliados após cirurgia bariátrica (n=30) ou porque gerou dúvidas 

quanto à qualidade do DNA (n=12). 

Foram detectadas P.gingivalis, T. forsythia, T. denticola e P. intermedia em 

71%, 80%, 72% e 85% dos pacientes obesos antes da cirurgia bariátrica,  

respectivamente. Após 6 meses de cirurgia, passou para 80%, 85%, 75% e 86% e 

após um ano 75%, 90%, 81% e 81% dos pacientes apresentaram respectivamente 

presença de P.gingivalis, T. forsythia, T. denticola e P. intermedia. 

Em relação à quantidade média de P.gingivalis houve um aumento 

estatisticamente significativo após 6 meses de cirurgia (p=0,028), de 15.118 para 

89.657 bactérias por µL. De 6 para 12 meses, a quantidade diminuiu para 51.170, 

sem significância estatística. 

Quanto às demais bactérias T. forsythia, T. denticola e P. intermedia, a RQ 

diminui com o tempo, embora sem significância estatística. Os valores da RQ de 

cada uma delas estão representados na figura 11 de acordo com o período. 
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Figura 11 - Gráfico dos valores da quantificação relativa (RQ) das bactérias T. forsythia, T. denticola e 
P. intermedia nos 3 períodos avaliados. 

 

 

As médias das variáveis periodontais (exceto IC e bolsa ≥ 6mm)   mostraram-

se piores na presença da P.gingivalis, entretanto só apresentaram significância 

estatística quanto à profundidade de sondagem e sangramento gengival no pós-

operatório de 12 meses (TABELA 7). A proteína C-reativa também se apresentou 

mais elevada na presença dessa bactéria nos três períodos, sem significância 

estatística. 

 
Tabela 7 – Média das variáveis de acordo com a presença (Sim) e ausência (Não) de P.gingivalis 
comparadas nos 3 períodos avaliados pela ANOVA. 
 

Variáveis Pré Pós 6 meses Pós 12 meses 

 Sim Não p Sim Não p Sim Não p 
 PCR (mg/dL) 2,01 1,60 0,629 0,40 0,38 0,913 0,23 0,16 0,421 
Glicemia (mg/dL) 109,45 105,69 0,771 83,70 83,11 0,912 83,80 84,40 0,914 
IMC (kg/m2) 49,02 50,97 0,506 35,86 35,04 0,734 31,84 33,88 0,298 
PS (mm) 1,90 1,67 0,139 2,20 1,95 0,084 2,14 1,83 0,030* 
NIC (mm) 2,01 1,82 0,333 2,31 2,06 0,225 2,24 1,91 0,065 
ISG (% de dente) 26,83 18,81 0,148 27,84 23,76 0,582 25,08 9,27 0,004* 
IC (% de dente) 21,09 31,68 0,118 21,61 13,90 0,261 22,56 12,77 0,116 
Bolsa 4- 5 mm (% 
de sítio) 

3,68 2,10 0,225 5,84 3,24 0,396 5,79 0,74 0,093 

Bolsa ≥ 6mm (% 
de sítio) 

0,65 0,89 0,741 1,13 0,30 0,309 0,95 0,06 0,140 
 

*Estatisticamente significativo; PCR = proteína C-reativa; PS = profundidade de sondagem; NIC = 
nível de inserção clínica; ISG = índice de sangramento gengival; IC = índice de cálculo 
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Foi observado que quanto maior a quantidade de T. forsythia, maior o índice 

de bolsa ≥ 6mm e maior a profundidade de sondagem no pré (r= 0,453; p= 0,006 e 

r= 0,489; p= 0,003) e no pós-operatório de 6 meses (r= 0,491; p=0,004 e r= 0,371; 

p= 0,033). No pós-operatório de 12 meses houve correlação positiva com o ISG (r= 

0,384; p= 0,030). A média da glicemia foi significativamente menor na presença de 

T. forsythia no pré e após um ano de cirurgia bariátrica e a média do ISG no pós-

operatório de 12 meses foi maior na presença dessa bactéria (TABELA 8).    

 
Tabela 8 – Média das variáveis de acordo com a presença (Sim) e ausência (Não) de T. forsythia 
comparadas nos 3 períodos avaliados pela ANOVA. 
 

Variáveis Pré Pós 6 meses Pós 12 meses 

 Sim Não p Sim Não p Sim Não p 
PCR (mg/dL) 2,14 1,28 0,476 0,22 0,12 0,561 0,22 0,20 0,872 
Glicemia (mg/dL) 99,76 132,28 0,031* 80,93 79,50 0,844 81,77 97,50 0,028* 

IMC (kg/m2) 49,85 45,94 0,250 35,73 43,69 0,134 31,29 34,56 0,220 
PS (mm) 1,93 1,74 0,324 2,19 2,01 0,537 2,15 1,85 0,136 
NIC (mm) 2,05 1,94 0,681 2,28 2,02 0,472 2,26 1,86 0,103 

ISG (% de dente) 26,96 20,83 0,342 28,76 12,40 0,273 26,04 8,69 0,028* 

IC (% de dente) 20,39 25,23 0,546 16,72 44,07 0,023* 19,92 8,89 0,125 
Bolsa 4- 5 mm 
(% de sítio) 

3,88 2,76 0,500 5,81 0,83 0,431 6,24 0,56 0,200 

Bolsa ≥ 6mm (% 
de sítio) 

0,90 0,80 0,914 1,12 0,00 0,519 1,08 0,09 0,268 
 

*Estatisticamente significativo; PCR = proteína C-reativa; PS = profundidade de sondagem; NIC = 
nível de inserção clínica; ISG = índice de sangramento gengival; IC = índice de cálculo 

 

 

Para a T. denticola, foi observada correlação positiva com glicemia no pré (r= 

0,389; p= 0,021), com índice de bolsa 4-5 mm no pós-operatório de 6 meses (r= 

0,432; p= 0,012)  e com ISG no pós-operatório de 6 (r= 0,383; p= 0,028) e 12 meses 

(r= 0,580; p= 0,001). No pós-operatório de 12 meses também foi observada maior 

profundidade de sondagem (r= 0,381; p= 0,031) e nível de inserção clínica (r= 0,361; 

p= 0,042) quanto maior o RQ dessa bactéria. Na análise categorizada em presença 

ou ausência não houve diferenças significativas nas médias das variáveis entre os 3 

períodos de avaliação (TABELA 9). 
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Tabela 9 – Média das variáveis de acordo com a presença (Sim) e ausência (Não) de T. denticola 
comparadas nos 3 períodos avaliados pela ANOVA. 
 

Variáveis Pré Pós 6 meses Pós 12 meses 

 Sim Não p Sim Não p Sim Não p 
 PCR (mg/dL) 1,77 2,67 0,371 0,40 0,18 0,242 0,17 0,39 0,084 
Glicemia (mg/dL) 99,96 122,00 0,102 81,00 80,44 0,887 85,04 85,00 0,912 
IMC (kg/m2) 50,30 45,82 0,139 37,23 33,03 0,135 30,85 35,35 0,085 
PS (mm) 1,93 1,79 0,426 2,22 2,06 0,301 2,12 1,98 0,409 
NIC (mm) 2,05 1,95 0,674 2,32 2,11 0,273 2,20 2,11 0,698 
ISG (% de dente) 26,33 24,15 0,705 31,21 17,81 0,085 23,95 19,10 0,536 
IC (% de dente) 22,48 18,41 0,570 20,58 11,24 0,152 19,73 11,36 0,211 
Bolsa 4- 5 mm (% 
de sítio) 

3,97 2,83 0,443 6,19 3,58 0,436 5,30 3,27 0,603 

Bolsa ≥ 6mm (% 
de sítio) 

0,74 1,25 0,563 1,03 1,12 0,928 0,88 0,38 0,486 
 

PCR = proteína C-reativa; PS = profundidade de sondagem; NIC = nível de inserção clínica; ISG = 
índice de sangramento gengival; IC = índice de cálculo 

 

Quanto à P. intermedia, a correlação positiva ocorreu com o índice de bolsa ≥ 

6 mm no pré (r= 0,774; p= 0,000) e com índice de sangramento gengival (r= 0,505; 

p= 0,003), de bolsa 4-5 mm (r= 0,364; p= 0,037)  e profundidade de sondagem (r= 

0,365; p= 0,037)  no pós-operatório de 6 meses. Quando categorizada em presença 

e ausência, as médias de PS, NIC e bolsa 4-5 mm no baseline foram maiores na sua 

presença (TABELA 10).  

 
Tabela 10 – Média das variáveis de acordo com a presença (Sim) e ausência (Não) de P. intermedia 
comparadas nos 3 períodos avaliados pela ANOVA. 
 

Variáveis Pré Pós 6 meses Pós 12 meses 

 Sim Não p Sim Não p Sim Não p 
 PCR (mg/dL) 1,71 3,48 0,136 0,37 0,17 0,416 0,20 0,29 0,491 
Glicemia (mg/dL) 105,12 110,00 0,768 80,71 81,60 0,855 83,04 92,62 0,174 
IMC (kg/m2) 48,38 52,96 0,228 36,67 33,11 0,315 31,40 33,37 0,423 
PS (mm) 1,98 1,39 0,005* 2,17 2,21 0,839 2,09 2,06 0,849 
NIC (mm) 2,13 1,41 0,009* 2,27 2,22 0,815 2,18 2,16 0,939 
ISG (% de dente) 25,78 25,50 0,969 27,74 28,55 0,935 23,13 20,17 0,692 
IC (% de dente) 22,14 16,97 0,564 18,83 14,59 0,609 20,01 11,05 0,166 
Bolsa 4- 5 mm (% 
de sítio) 

4,29 0,09 0,020* 5,50 5,78 0,947 4,73 4,83 0,979 

Bolsa ≥ 6mm (% 
de sítio) 

1,04 0,00 0,339 0,86 2,26 0,220 0,82 0,42 0,553 
 

*Estatisticamente significativo; PCR = proteína C-reativa; PS = profundidade de sondagem; NIC = 
nível de inserção clínica; ISG = índice de sangramento gengival; IC = índice de cálculo 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 OBESIDADE E SAÚDE BUCAL 

 

No presente estudo, a amostra foi composta em sua maioria por mulheres 

(82%), o que era esperado, uma vez que 83% da população que se submete à 

cirurgia bariátrica são mulheres (HARRIS; BARGER, 2010). Entretanto, a 

prevalência de obesidade no Brasil é semelhante entre os gêneros (IBGE, 2010). A 

maior procura pelo tratamento cirúrgico da obesidade por mulheres se deve 

possivelmente à maior insatisfação com o corpo do que em homens. Além disso, 

entre elas, o excesso de peso está associado à redução da qualidade de vida, visto 

que o ideal de corpo feminino é promovido principalmente pela mídia que muitas 

vezes mostra a imagem de magreza como símbolo da atratividade, beleza e sucesso 

na vida (BACEVICIENE; REKLAITIENE; TAMOSIUNAS, 2009; KJAERBYE-

THYGESEN et al., 2004). 

Indivíduos obesos têm apresentado níveis séricos de cálcio normais, mas o 

de PTH elevado, evidenciando a insuficiência de vitamina D e um 

hiperparatireoidismo secundário (HULTIN et al., 2010; SAHOTA et al., 2004), 

confrontando com os dados deste estudo. O PTH dos pacientes analisados 

encontrava-se em níveis considerados normais, apesar de 30% da amostra 

apresentá-lo elevado. Estes pacientes necessitam de especial atenção, uma vez que 

após a cirurgia bariátrica pode ocorrer ainda mais insuficiência de vitamina D, devido 

ao fator disabsortivo da cirurgia, predispondo o indivíduo à doença metabólica óssea 

(DE PRISCO; LEVINE, 2005; SAHOTA et al., 2004). No presente estudo não foram 

coletados dados da vitamina D por não constarem na maioria dos prontuários. Por 

essa razão, optou-se por considerar os níveis séricos de PTH, uma vez que a 

hipovitaminose D aumenta o PTH e diminui a absorção de cálcio, que para mantê-lo 

em níveis normais no sangue são retirados dos ossos (SAHOTA et al., 2004).  

A associação entre obesidade e proteína C-reativa (BRASIL et al., 2007; 

COOK et al., 2000; KOPP et al., 2003) foi reforçada neste estudo, visto que no 

baseline, quanto maior o valor do IMC maior o nível de proteína C-reativa, ou seja, 

quanto maior o grau de obesidade maior o estado inflamatório sistêmico do 
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indivíduo. Isto ocorre porque o tecido adiposo estimula a produção da proteína C-

reativa no fígado, apresentando-se elevada em condições inflamatórias (VGONTZAS 

et al., 1997).  O motivo de alguns pacientes obesos não apresentarem elevados 

níveis desta proteína ainda é desconhecido, sendo necessários estudos que 

determinem que outras características, além da obesidade, são preditivas para sua 

elevação (ZAGORSKI; PAPA; CHUNG, 2005).   

Quanto ao fluxo salivar, diversos são os fatores que desencadeiam a sua 

diminuição, como desordens autoimune, terapia contra câncer, insuficiência renal, 

desnutrição, entre outros (DRYMOUTH.INFO), o que não caracterizou os sujeitos 

desta pesquisa. As causas para o baixo fluxo salivar encontrado não estão claras, 

visto que os valores do fluxo salivar foram semelhantes entre os grupos (obeso e 

não obeso), discretamente maiores entre obesos. É possível que o valor do fluxo 

salivar encontrado esteja subestimado devido à maneira como é realizada sua 

avaliação, uma vez que os pacientes podem se sentir constrangidos em cuspir 

durante 5 minutos, podendo mascarar o volume que deveria ter sido obtido. 

Nenhuma variável estudada apresentou correlação com o fluxo salivar. Embora a 

hipossalivação seja um fator de risco para ocorrência de problemas bucais 

(AMERONGEN; VEERMAN, 2002), neste estudo o baixo fluxo salivar não foi 

determinante para os problemas bucais encontrados. 

A maior prevalência de desgaste nos incisivos e na face incisal indica a 

ocorrência principalmente de atrição, o que pode ser explicada pela alta ocorrência 

de hábitos, como o bruxismo, observados neste estudo. O bruxismo tem sido 

reportado como uma manifestação física do stress e da ansiedade (SUTIN et al., 

2010) e esta, por sua vez, está intimamente relacionada à obesidade (ATLANTIS; 

GOLDNEY; WITTERT, 2009). 

O avanço da periodontite tem sido associado com o aumento dos níveis 

séricos de proteína C-reativa (LINDEN et al., 2008; MARIOTTI, 2004; 

MONTEBUGNOLI et al., 2004; NOACK et al., 2001). No entanto, como todos os 

pacientes são obesos mórbidos, o fato de ter ou não a doença periodontal não foi 

suficiente para apresentar diferenças nas médias da proteína C-reativa, embora os 

obesos que apresentaram sangramento gengival como sua pior condição 

periodontal (grau 1 do IPC) tiveram maior nível sérico desta proteína. Aliado ao 

excesso de tecido adiposo, o sangramento gengival como fase aguda da doença 

periodontal, pode de alguma forma ter contribuído com o aumento destes níveis, 
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considerando que a proteína C-reativa é de fase aguda produzida exclusivamente no 

fígado e seus níveis séricos aumentam rapidamente em resposta a um estímulo 

inflamatório (HERRON, 2005).  

A obesidade é considerada fator de risco para o desenvolvimento da diabetes. 

Isso tem sido atribuído às concentrações de ácidos graxos livres que estão 

envolvidos na associação entre a gordura abdominal e resistência à insulina (CNOP 

et al., 2002). A diabetes por sua vez está relacionada à progressão da doença 

periodontal devido ao nível elevado de hemoglobina glicosilada que dificulta a ação 

das células de defesa frente ao processo de infecção (SILVA, 2004). Uma 

metanálise realizada recentemente concluiu que há evidência suficiente para 

considerar a diabetes tipo 2 como fator de risco para doença periodontal 

(CHÁVARRY et al., 2009). Fato este que foi confirmado no presente estudo em que 

obesos diabéticos, quando comparados aos não diabéticos, apresentaram maior 

percentual de sítios com bolsa periodontal ≥ 4 mm (p<0,000). Não foi critério de 

exclusão ser portador de diabetes, uma vez que no baseline 36% dos pacientes 

avaliados encontravam-se com a glicemia elevada. Independentemente da presença 

de diabetes, a obesidade mostrou-se relacionada à doença periodontal comparando-

se com o grupo controle de não obesos. Este fato corrobora com diversos estudos 

que demonstraram a associação entre obesidade e doença periodontal em adultos 

(CHAFFEE; WESTON, 2010; EKUNI et al., 2008; KUMAR et al., 2009; SARLATI et 

al., 2008; SUVAN et al., 2011).    

As condições periodontais afetadas nos pacientes obesos podem ter refletido 

na autopercepção da saúde bucal, que foi melhor entre os indivíduos com peso 

normal. Além disso, a própria autoestima, que é geralmente baixa entre os obesos 

(ATLANTIS; GOLDNEY; WITTERT, 2009), pode interferir na percepção subjetiva da 

saúde bucal (LEÃO; SHEIHAM, 1995; SHEIHAM et al., 2002). A importância deste 

dado é que a saúde bucal pode contribuir no impacto sobre a qualidade de vida e 

por mostrar que os pacientes estão cientes que necessitam de tratamento 

odontológico.  
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6.2 CIRURGIA BARIÁTRICA: CONSEQUÊNCIAS SISTÊMICAS E BUCAIS 

 

A taxa de mortalidade na amostra foi de 5,5%, considerada alta visto que a 

taxa de mortalidade devido à cirurgia bariátrica, técnica mista, varia em torno de 1%, 

inclusive em idosos operados, sendo de 0,5% em menos de 30 dias de cirurgia e de 

1,1% a taxa de mortalidade tardia, aumentando para uma variação de 0,81% a 

1,25% para pacientes superobesos  (BUCHWALD et al., 2007).  

A ocorrência de gestações após a cirurgia bariátrica observada nesta 

amostra, em que 7,7% (4 das 52) encontravam-se gestantes entre 6 e 12 meses 

após a cirurgia, pode ser explicada pelo fato de que após substancial perda de peso, 

mulheres que antes eram inférteis devido à obesidade, tornam-se capazes de 

engravidar devido à redução de tecido adiposo que diminui andrógenos circulantes 

retornando os ciclos ovulatórios, restaurando a fertilidade (HARRIS; BARGER, 

2010). Além disso, a perda de peso favorece o desempenho sexual em termos de 

libido (OLAFSDOTTIR et al., 2006). Estas pacientes foram excluídas da avaliação de 

um ano devido principalmente às alterações periodontais que podem ocorrer em 

gestantes (BOGGESS et al., 2011; DIAZ-GUZMAN; CASTELLANOS-SUAREZ, 

2004), além da diferença quanto ao IMC.  

A cirurgia bariátrica mostrou-se eficiente na perda de peso, visto que a 

estimada pelo Consenso da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica é de 65% a 

70% do excesso de peso e cerca de 35% do IMC (BUCHWALD, 2005), que foi 

comprovada no presente estudo devido à similaridade dos percentuais encontrados.  

A perda de peso acarretou na diminuição da proteína C-reativa, como 

observado em outros estudos (AGRAWAL et al., 2009; ZAGORSKI; PAPA; CHUNG, 

2005), uma vez que a redução do IMC implicou na redução do tecido adiposo 

responsável por estimular a produção de proteína C-reativa (AGRAWAL et al., 

2009). Por outro lado, baixos níveis desta proteína indicaram redução da inflamação 

crônica e sistêmica nestes pacientes, podendo proporcionar uma diminuição no risco 

de doença coronária e acidente vascular cerebral (AGRAWAL et al., 2009).  

Sabe-se que o uso de medicamentos para hipertensão, diabetes, dislipidemia 

e antidepressivos diminui significativamente após 3 meses de cirurgia bariátrica 

(SEGAL et al., 2009). A remissão da diabetes tipo 2 tem sido contemplada na 

maioria dos pacientes obesos diabéticos que se submeteram à cirurgia bariátrica 

(BUCHWALD et al., 2009; SEGAL et al., 2009), como foi observada também neste 
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estudo. Esta melhora relacionada à diabetes e a diminuição do uso de 

medicamentos poderia explicar a discreta melhora do fluxo salivar, visto que a 

hipossalivação tem sido relacionada à descompensação diabética e à administração 

de medicamentos antidepressivos (VON BULTZINGSLOWEN et al., 2007).  

Outro desfecho avaliado no presente estudo foi a incidência de desgaste 

dentário, uma vez que após a cirurgia bariátrica ocorrem mudanças significantes nos 

hábitos alimentares, como a necessidade de ter que mastigar mais, influenciando o 

aumento da atrição dentária aliada ao processo de erosão decorrente de vômitos 

frequentes (ARASAKI et al., 2005; BARRON et al., 2003; MACHADO et al., 2007). O 

desgaste identificado em esmalte antes da cirurgia bariátrica passou a envolver 

dentina no pós-cirúrgico, demonstrando o aumento na severidade durante o período 

estudado. 

A cárie dentária se constitui em mais uma consequência negativa da cirurgia 

bariátrica (HAGUE; BAECHLE, 2008; MARSICANO et al., 2011). Sua maior 

incidência em pacientes bariátricos tem sido atribuída ao aumento do índice de 

placa, consequente da maior frequência de ingestão alimentar e do baixo fluxo 

salivar (HAGUE; BAECHLE, 2008).  Após 6 meses de cirurgia bariátrica houve um 

aumento discreto na incidência de dentes cariados e após um ano esse número 

diminuiu. Provavelmente, devido às orientações e encaminhamento dos pacientes 

para o atendimento odontológico quando foi identificada presença de cárie na 

avaliação dos 6 meses após cirurgia. O paciente conhecendo sua condição bucal 

procurou por tratamento, o que justifica a menor ocorrência na avaliação dos 12 

meses.  

No presente estudo não foi observada diminuição nos índices para as 

condições periodontais após a significante perda de peso, embora os fatores de 

risco para progressão da periodontite relacionados à obesidade tenham reduzido 

(AL-ZAHRANI; BISSADA; BORAWSKIT, 2003; WOOD; JOHNSON; STRECKFUS, 

2003). O aumento na severidade da doença periodontal pelo IPC vai ao encontro 

dos achados de Marsicano et al. (2011) em que a prevalência de bolsa periodontal e 

a severidade da doença aumentou em 3 meses após cirurgia bariátrica. A ocorrência 

desta piora pode estar relacionada com a mudança significante nos hábitos 

alimentares após a cirurgia bariátrica, entre elas, comer mais vezes durante o dia, 

mesmo que em menor quantidade, fazendo com que as bactérias causadoras de 

doenças da boca fiquem em condições favoráveis (HAGUE; BAECHLE, 2008). Outra 
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explicação se deve à deficiência nutricional, como a falta de vitamina D, 

frequentemente observada no pós-operatório da cirurgia bariátrica (ELDER; WOLFE, 

2007; MALINOWSKI, 2006; PARKES, 2006; TUCKER; SZOMSTEIN; ROSENTHAL, 

2007), que pode levar à doença metabólica óssea (DE PRISCO; LEVINE, 2005). A 

osteoporose é considerada um fator de risco para a doença periodontal, uma vez 

que pode influenciar a taxa de perda óssea alveolar na periodontite crônica, levando 

à perda dentária (NICOPOULOU-KARAYIANNI et al., 2009). A perda óssea alveolar 

foi observada por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico em uma 

paciente submetida à cirurgia bariátrica, apresentando-se aumentada no segundo 

ano em relação ao primeiro pós-operatório, acompanhada de bolsa periodontal 

clinicamente observada (DE MOURA-GREC et al., 2012).  

Quanto à avaliação periodontal pela classificação de acordo com o IPC, 

quando se consideraram somente os dentes índices, houve um aumento na 

severidade após a cirurgia passando de cálculo (código 2), como pior condição, para 

bolsa 4-5 mm (código 3). No entanto, quando a avaliação considerou todos os 

dentes presentes para sua classificação, a severidade da doença apresentou-se 

maior (código 3) antes da cirurgia e assim permaneceu, além de que após um ano 

de cirurgia bariátrica a condição hígida (código 0) não foi encontrada para nenhum 

paciente. Portanto, a avaliação periodontal pelo IPC, que adota dentes índices, pode 

subestimar a situação real (MOURA-GREC et al., 2010) em estudos com tamanho 

da amostra ≤ 50, apesar de ser um índice utilizado em grande escala na literatura, 

uma vez que é preconizado pela OMS (1997).  

Na presença de periodontite, a proteína C-reativa como um marcador 

inflamatório deveria estar elevada (MARIOTTI, 2004; MONTEBUGNOLI et al., 2004), 

no entanto, a piora das condições periodontais não foi o suficiente para elevar o seu 

nível nos indivíduos deste estudo. Níveis elevados desta proteína têm sido 

encontrados em sujeitos com NIC acima de 3 mm (NOACK et al., 2001) e a média 

neste estudo variou de 1,96 a 2,24 mm, que pode justificar o fato da proteína C-

reativa não ter sido relacionada à condição periodontal.  

Os benefícios da cirurgia bariátrica na saúde geral e na qualidade de vida são 

grandes o suficiente para que os efeitos colaterais relacionados à saúde bucal não 

sejam percebidos (MARSICANO et al., 2011), visto que a autopercepção da saúde 

bucal permaneceu semelhante mesmo com a piora das condições periodontais e do 

desgaste dentário. 
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6.3 BACTÉRIAS PERIODONTOPATOGÊNICAS 

 

O presente estudo buscou avaliar, por meio da quantificação de DNA (q-

PCR), a presença de DNA de quatro importantes periodontopatógenos (P. 

gingivalis,T. forsythia, T. denticola e P. intermedia) no fluido gengival, por estarem 

entre os maiores agentes etiológicos da periodontite (BRENNAN et al., 2007; FENG; 

WEINBERG, 2006), com alto nível de destruição do tecido periodontal (RIEP et al., 

2009) e que levam à expressão de citocinas pró-inflamatórias (TROMBONE et al., 

2009). 

Quanto à qualidade do DNA bacteriano extraído, em geral as amostras 

apresentaram as frações de DNA com qualidade preconizada para uso. Os valores 

acima de 1,9 sugerem degradação de DNA e os menores que 1,5 contaminação 

com RNA e com polissacarídeos (GONZALEZ-MENDOZA et al., 2010; KIM; BYUN; 

LEE, 2005; WILLIAMS; SLATKO; MCCARREY, 2007). A concentração média de 

DNA (21,57ng/µL) verificado no espectrofotômetro foi semelhante aos dados 

apresentados na literatura científica (LEE et al., 2010).  

A reação em cadeia da polimerase em tempo real, chamada de q-PCR, é 

uma técnica que revoluciona a quantificação de DNA, uma vez que detecta o alvo 

desde a sua primeira amplificação até a quantidade de produto final acumulado ao 

término dos ciclos de reação. Por isso ela é indicada para detectar e quantificar o 

alvo com precisão (APPLIED-BIOSYSTEMS, 2008; LIFE-TECHNOLOGIES, 2011). 

A amplificação dos segmentos de DNA bacteriano foi realizada por meio da q-PCR, 

baseada na fluorescência, neste caso emitida pelo uso do SYBR Green® que tem a 

vantagem de ter custo acessível, boa sensibilidade e fácil utilização (NOVAIS; 

ALVES; SILVA, 2004).  

   No baseline, a P.gingivalis não foi identificada em apenas 29% dos 

pacientes. Destes, dois passaram a apresentar esta bactéria, provavelmente devido 

à piora das condições periodontais observadas após a cirurgia bariátrica. Este fato 

foi reforçado pelo aumento desta bactéria em quantidade, apresentando em número 

6 vezes maior no pós-operatório de 6 meses. Pataro (2010) também observou maior 

quantidade de P. gingivalis no grupo pós-operatório de cirurgia bariátrica e afirmou 

não existir mecanismos concretos que expliquem este achado, uma vez que a 

redução de peso diminui a resposta inflamatória (PATARO, 2010). No pós-operatório 

de 12 meses, embora sua presença tenha sido relacionada à PS e ISG, foi 
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observada diminuição de 43% na quantidade de P.gingivalis que pode ter sido 

influenciada pela melhora nas condições sistêmicas (resposta inflamatória) 

relacionadas à maior perda de excesso de peso, apesar das condições periodontais 

terem piorado. 

A atribuição da periodontite como alto risco para doenças cardiovasculares 

está nos efeitos desencadeados pelos patógenos na infecção, que incluem 

distúrbios do metabolismo lipídico e consequente elevação das citocinas pró-

inflamatórias, provocando a maioria das complicações vasculares (WU et al., 2000), 

além da bacteremia, visto que periodontopatógenos têm sido encontrados em placas 

de ateroma (HARASZTHY et al., 2000). A presença da P.gingivalis desfavorece a 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares que se deseja alcançar com o 

tratamento da obesidade, visto que além da bacteremia, a liberação de citocinas 

inflamatórias desencadeadas pelo patógeno periodontal estão envolvidas no 

processo da aterogênese (HARASZTHY et al., 2000). Fato este que mostra a 

importância da prevenção e tratamento da infecção periodontal nestes pacientes 

para contribuir com a redução da morbi-mortalidade relacionada à doença 

cardiovascular.   

Forte relação entre o aumento dos níveis séricos da proteína C-reativa e a 

presença de P. gingivalis no fluido subgengival tem sido observada e justificada por 

sua ação de destruição do tecido periodontal que induz a inflamação sistêmica e a 

resposta imune (NOACK et al., 2001). No presente estudo a proteína C-reativa 

esteve aumentada na presença deste patógeno, embora não significativamente. 

O número de pacientes com as bactérias T.forsythia e T.denticola aumentou 

discretamente com o tempo, mas as bactérias diminuíram em quantidade relativa 

(p>0,050). Os achados clínicos encontrados contrastam com este resultado, uma 

vez que a progressão da doença periodontal deveria elevar a quantidade de 

bactérias do complexo vermelho (FERREIRA et al., 2008; SAKAMOTO et al., 2002; 

SOCRANSKY et al., 1998; TROMBONE et al., 2009; YOSHIDA et al., 2004).  

A T. forsythia esteve associada à perda óssea alveolar em mulheres com 

sobrepeso no estudo de Brennan et al. (2007). No presente estudo foi observada 

tendência a esses achados, visto que após a cirurgia bariátrica, foi encontrada 

menor média do IMC nos pacientes em que essa bactéria foi detectada, embora sem 

significância estatística.  
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A correlação positiva encontrada entre a T.denticola e o nível de glicose no 

baseline pode ser justificada pela presença dessa bactéria em bolsas mais 

profundas (YOSHIDA et al., 2004), uma vez que os diabéticos apresentaram maior 

profundidade de sondagem do que os obesos não diabéticos.  

O número de indivíduos portadores de P. intermedia diminuiu, bem como a 

quantidade relativa delas no pós-operatório de 12 meses, embora não 

significativamente. O aumento na severidade da doença periodontal pode ter 

contribuído para que as bactérias do complexo vermelho se destacassem mais que 

a P. intermedia que faz parte do complexo laranja (SOCRANSKY et al., 1998). 

Brennan et al. (2007) identificaram a presença de P. Intermedia e T.forsythia 

em níveis severos de perda óssea. No presente estudo essas bactérias estiveram 

presentes em piores condições periodontais, ou seja, estiveram relacionadas à maior 

profundidade de sondagem, principalmente no baseline.  

Exceto a P. gingivalis, as bactérias analisadas diminuíram discretamente ao 

invés de acompanhar o aumento da doença observado nos parâmetros clínicos, o 

que indica que consequências sistêmicas negativas da cirurgia bariátrica, como a 

deficiente absorção de cálcio, podem ter realmente influenciado na piora das 

condições periodontais e a presença das bactérias, desde o pré-operatório, 

contribuiu para acelerar este processo. Outros estudos relacionando condições 

sistêmicas e bucais em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica deverão ser 

conduzidos para esclarecer melhor a diferença entre a avaliação microbiológica e a 

clínica. 

 

 

6.4  IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

O acompanhamento odontológico para pacientes bariátricos desde o pré-

operatório é fundamental para proporcionar melhor recuperação e adaptação 

mastigatória durante todo o pós-operatório, contribuir no tratamento e na prevenção 

das lesões da cavidade bucal, proporcionando benefícios à saúde bucal e geral 

destes pacientes, além de diminuir os riscos de complicações cardiovasculares 

relacionados à bacteremia.  

A resposta ao tratamento periodontal é melhor quanto maior a perda de peso 

(LAKKIS et al., 2011), por isso o acompanhamento pré e pós-cirúrgico do paciente 
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pelo cirurgião-dentista é imprescindível e sua atuação na equipe multiprofissional 

deveria constar no protocolo de atenção à saúde dos pacientes bariátricos. 

Enquanto isso não acontece, é essencial que os profissionais da saúde 

envolvidos no tratamento destes pacientes tenham conhecimento do impacto 

causado pelos efeitos colaterais da cirurgia bariátrica na saúde bucal, para orientar e 

encaminhar estes pacientes ao profissional da odontologia.  

Este profissional, por sua vez, também deve estar atualizado sobre essas 

implicações da cirurgia da obesidade na condição de saúde bucal, bem como 

conhecer o histórico médico e psicossocial do paciente bariátrico que poderá 

aparecer no consultório odontológico, a fim de assegurar o tratamento e a prevenção 

eficazes das doenças bucais (MORAVEC; BOYD, 2011).  

Cuidados com a saúde bucal desempenham importante papel no estado 

nutricional (MARCENES et al., 2003), uma vez que uma boa mastigação associada 

a hábitos nutricionais saudáveis são fundamentais para a manutenção dos 

benefícios alcançados sistemicamente com a cirurgia bariátrica. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Conclusão 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A cirurgia bariátrica promoveu impacto negativo nas condições de saúde 

bucal, especialmente doença periodontal e desgaste dentário. A quantificação das 

bactérias periodontopatogênicas pela q-PCR mostrou alterações durante os três 

períodos, sendo que a P.gingivalis acompanhou o aumento na severidade da 

doença periodontal.  

Para as diferentes propostas foram obtidas as seguintes conclusões: 

 

• Os problemas bucais hipossalivação, desgaste dentário e doença periodontal 

mostraram-se presentes nos obesos e persistiram após a cirurgia bariátrica; 

• Os níveis de glicose e proteína C-reativa apresentaram-se elevados nos 

obesos, no entanto diminuíram significativamente após a cirurgia bariátrica. 

Os pacientes obesos diabéticos apresentaram maior severidade da doença 

periodontal; 

• A autopercepção da saúde bucal foi pior nos obesos quando comparados aos 

não obesos. Não houve alteração na autopercepção dos pacientes após 

cirurgia bariátrica, mesmo com a piora das condições bucais; 

• Pacientes obesos apresentaram maior prevalência de sangramento gengival, 

cálculo dentário e bolsa de 4-5 mm comparados ao grupo controle (não 

obesos); 

• A quantidade de P. gingivalis aumentou, enquanto a de T.forsythia, 

T.denticola e P. intermedia diminuiu após cirurgia bariátrica. As bactérias 

periodontopatogênicas não mostraram associação com IMC e somente a P. 

gingivalis apresentou associação significativa com o tempo de pós-operatório. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 
TÍTULO DO ESTUDO: “Pacientes bariátricos e análise da presença de DNA  de 
bactérias periodontopatogênicas: um estudo longitud inal” 
 

INVESTIGADORES: Patrícia Garcia de Moura, Juliane Avansini Marsicano, Prof. Dr. 
Reginaldo Ceneviva (HC-USP/Ribeirão), Prof. Ms. Gilberto Borges de Brito (HB-FAMERP), 
Prof. Dr. Celso Vieira de Souza Leite (HC-Unesp/Botucatu), Profa. Dra. Silvia Helena de 
Carvalho Sales-Peres (FOB/USP). 
 

1- Justificativa, objetivos do estudo e benefício 
 O Sr./Sra. está sendo convidado/a a participar da pesquisa, ficando a sua escolha 
aceitar ou não fazer parte deste projeto. E esclarecendo que a não participação na pesquisa 
não prejudicará o atendimento fornecido por este hospital. 
 Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a qualidade da saúde da boca dos 
pacientes bariátricos (cirurgia de redução do estomago). Indivíduos obesos estão 
susceptíveis às doenças da boca, como a doença periodontal e, a cirurgia pode ou não 
interferir neste processo.  Além disso, refluxos e vômitos fazem com que o ácido presente 
no estomago suba para a boca e assim podendo causar alterações na boca, como causar 
desgaste e dor nos dentes. O participante, após aceitar colaborar com a pesquisa, 
responderá a um questionário com questões relacionadas aos hábitos bucais e alimentares 
do dia a dia, questões sobre cuidados com higiene da boca e autopercepção em relação à 
sua saúde bucal. Os pacientes serão avaliados a partir de exames clínicos para verificar a 
presença de desgaste dentário, doença periodontal e analisar o fluxo salivar. Todos os 
participantes receberão instruções sobre os cuidados de higiene bucal, doenças bucais e 
hábitos alimentares e dietéticos, sendo oferecido folder educativo. As informações obtidas 
no questionário e nos exames são sigilosas (confidencial) e utilizadas apenas para os 
objetivos desta pesquisa. Caso algum detalhe não esteja claro o senhor/a poderá solicitar 
maiores detalhes com os pesquisadores.  

2- Desconforto e riscos possíveis 
Os riscos para os pacientes que participam desta pesquisa são próximos à zero. Isto 

porque ocorrerá apenas a aplicação de questionários e análise observacional (não será feito 
nenhum tratamento irreversível) que são procedimentos considerados não invasivos e os 
resultados serão sigilosos. Por outro lado, o paciente se beneficiará, visto que poderá 
receber diagnostico de problemas bucais e receber encaminhamento, e no caso de 
apresentar xerostomia (boca seca) acompanhamento e também orientações. 
 3-Métodos alternativos 
 Não existem métodos alternativos com a mesma precisão diagnóstica que os 
exames propostos na avaliação da saúde bucal. 
 Outras informações importantes 

1. Há a garantia de receber respostas a quaisquer perguntas sobre os procedimentos, 
riscos e benefícios relacionados à pesquisa. 

2. Há a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar da pesquisa, sem que isto traga qualquer prejuízo à continuidade do seu 
tratamento médico. 

3. Há a segurança de que não será identificado nesta pesquisa e que será mantido o 
caráter confidencial das informações relacionadas à sua privacidade. 

4. Há a garantia de que caso haja gastos adicionais relacionados à participação na 
pesquisa serão devolvidos (ressarcidos) pelos pesquisadores. 

5. Todo material de consumo será oferecido e patrocinado pelos pesquisadores, 
durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento 
do estudo, para contato em caso de intercorrências clínicas: 
* Patrícia Garcia de Moura  - Telefone- 11- 9350-5680 
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      * Juliane Avansini Marsicano - Telefone- 18-8118-0812 
      * Prof. Dra. Sílvia Helena de Carvalho Sales Peres - Telefone- 14-32358260 
 Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva  Faculdade de 
Odontologia de Bauru- FOB/USP 
        Alameda Octávio Pinheiro Brisola, 9-75  CEP- 17012901- Bauru- SP/BR 
       * Prof. Dr. Reginaldo Ceneviva -    Departamento de Cirurgia e Anatomia –      
HCFMRP/USP   Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. 
Avenida Bandeirantes, 3900, Monte Alegre  CEP- 14078-900 - Ribeirao Preto –    SP/BR 
Telefone: 16-6022508 
      * Prof. Gilberto Borges de Brito – Departamento de Cirurgia – HB/Famerp –  
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 - Vila São Pedro – CEP - 15090-000 
São José do Rio Preto – SP/BR  Fone: (17) 3201-5700  
      * Prof. Dr. Celso Vieira de Souza Leite – Supervisão do HC – HC/FMB/UNESP 
Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina – Distrito de Rubião Júnior, s/n  
Caixa postal 530 – CEP 18618-970 – Botucatu – SP/BR Fone:14-3815-1466  
  

Eu,_______________________________________________________________ abaixo 

assinado, natural de_____________________________ r esidente e 

domiciliado______________________________________, com registro do hospital 

_____________________________, autorizo minha parti cipação no trabalho de 

pesquisa intitulado:  “Análise da presença de DNA d e bactérias 

periodontopatogênicas, em pacientes bariátricos: um  estudo longitudinal.” 

 

___________________, __________de___________________20______ 

Paciente:____________________________________________________________ 

RG:__________________________________________ 

Testemunhas: ______________________________________________________ 

RG:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

RG:_________________________________________________ 

Cirurgiã-Dentista:____________________________________________________ 

RG:_________________________________________________   
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APÊNDICE B - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 

Nome_____________________________________________________________ 

Endereço-Rua______________________________________________nº______ 

Bairro__________________________Cidade_______________________UF____ 

Telefone(___)______-_____________  Celular(___)_______-________ 

Est.Civil_____________ Idade ___________ Data Nascimento:____/_____/_____ 

Gênero__________Cor_______Profissão________________________________ 

 
 
 
 

Informações médicas : 

Co-morbidades:_____________________________________________________ 

Medicamentos utilizados pelo paciente: __________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Cálcio: __________________________ data do exame: _____/______/_____ 

Proteína C-reativa: _________________ data do exame: _____/______/_____ 

PTH: _____________________________ data do exame: _____/______/_____ 

Glicemia: _____________________________ data do exame: ____/_____/_____ 

 

 

 
Data da cirurgia:  : _____/______/_____ 

N°°°° : 
Data: ___/___/___ 

 

IMC: 
 
Peso (Kg)        __________   =    _______ 
------------ 
Altura2 (m) 
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APÊNDICE C -  QUESTIONÁRIOS 
 
 
Favor PREENCHER COM “X” A ALTERNATIVA CORRESPONDENTE A SUA RESPOSTA EM CADA 
QUESTÃO - os dados coletados serão tratados de forma estritamente confidencial, não sendo 
identificados em hipótese alguma. 

 
1. Com que frequência você toma refrigerantes?  

(0) nunca   (1) semanalmente   (2) diariamente (3) 2-3 vezes ao dia (4) mais de 3 vezes ao dia 
 
2. Com qual frequência você toma  bebidas alcoólicas?  

(0) nunca  (1) semanalmente   (2) diariamente(3) 2-3 vezes ao dia   (4) mais de 3 vezes ao dia 
 

3. Você tem algum problema estomacal. Qual é este problema? 
(0) nenhum    (1) dor estomacal/ gastrite   (2) úlcera  ( 3) refluxo (4) vômitos freqüentes  
  

4. Com que frequência você tem vômitos ou refluxo? 
     0) nunca   (1) semanalmente   (2) diariamente (3) 2-3 vezes ao dia (4) mais de 3 vezes ao dia 
 
5. Quantas vezes por dia você escova os dentes? 

0) nunca   (1) semanalmente   (2) diariamente (3) 2-3 vezes ao dia (4) mais de 3 vezes ao dia 
 

6. Ao acordar, você sente dores na região dos maxilares?  
(1) Não  (2) Sim 
 

7. Alguém já observou que você range os dentes ao dormir (bruxismo)?  
     (1) Não               (2) Sim 
 

8. Quando está nervoso(a), você tem o hábito de apertar os dentes com força? 
(1) Não  (2) Sim 
 

9. Você tem o hábito de morder objetos? 
(1) Não                    (2) Sim: O que?________________       
 

 
Autopercepção em Saúde Bucal 

 
1.  Como classificaria sua saúde bucal? 

( 1 ) Péssima     ( 2 ) Ruim (  3 ) Regular    ( 4 ) Boa       ( 5 ) Ótima 
 

2. Como classificaria a aparência de seus dentes e gengivas? 
( 1 ) Péssima     ( 2 ) Ruim (  3 ) Regular    ( 4 ) Boa       ( 5 ) Ótima 
 

3. Como classificaria sua mastigação? 
( 1 ) Péssima     ( 2 ) Ruim (  3 ) Regular    ( 4 ) Boa       ( 5 ) Ótima 
 

4. Como classificaria a sua fala devido aos seus dentes e gengivas? 
( 1 ) Péssima     ( 2 ) Ruim (  3 ) Regular    ( 4 ) Boa       ( 5 ) Ótima 
 

5. De que forma a sua saúde bucal afeta o seu relacionamento com outras pessoas? 
( 1 ) Muito     ( 2 ) Mais ou menos (  3 ) Pouco    ( 4 ) Muito pouco     ( 5 ) Não afeta 
 

6. O quanto de dor seus dentes e gengivas causaram nos últimos 6 meses? 
( 1 ) Muita Dor      ( 2 ) Média Dor     (  3 ) Pouca Dor    ( 4 ) Nenhuma Dor                             

N°°°° : 
Data: ___/___/___ 



Apêndice  109 

 

APÊNDICE  D – FICHA PARA DESGASTE DENTÁRIO E FLUXO SALIVAR 

 
 
Índice adaptado para desgaste dental  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°°°° : 
Data: ___/___/___ 

Fluxo salivar: 
 
Vol(mL) =   _______=   ______ 
------------ 
Min (5min) 
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APÊNDICE  E – FICHA PARA O EXAME PERIODONTAL  
 

Exame periodontal 
 

 

N°°°° : 
Data: ___/___/___ 

Sangra
mento 
(S) e 

Cálculo 
(C) 
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ANEXO A – Protocolo de aprovação do CEP do Hospital de Base - Faculdade de 

Medicina de São José do Rio Preto (HB/FAMERP) 
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ANEXO B – Protocolo de aprovação do CEP do Hospital das Clínicas de Botucatu – 

UNESP (HC/FMB-UNESP) 
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ANEXO C – Protocolo de aprovação do CEP do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto - Universidade de São Paulo (HCRP/FMRP-USP) 
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ANEXO D – Autorização de captação e exibição de imagem 
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