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RESUMO 

 

A obesidade e a síndrome metabólica têm aumentado em proporções 

preocupantes em nível mundial. Além das consequências sistêmicas, a obesidade e 

suas comorbidades também têm sido relacionadas com a condição bucal. O objetivo 

deste estudo foi identificar a progressão de lesões cariosas, presença de biofilme 

dentário, fluxo salivar e presença de saburra lingual em indivíduos eutróficos, sendo 

avaliados em dois momentos e portadores de síndrome metabólica antes e após a 

cirurgia bariátrica. A amostra foi constituída por 150 indivíduos, divididos em dois 

grupos: grupo controle (GC: 75) e grupo obeso (GO: 75), ambos avaliados em T0 e 

T1, sendo GC 6 meses após a primeira avaliação e GO 6 meses após a cirurgia 

bariátrica. A avaliação antropométrica dos indivíduos foi realizada por meio do IMC e 

circunferência da cintura. Os índices ICDAS II e CPOD foram utilizados para avaliar 

a progressão da cárie dentária.  O método de fluorescência verde (QLF- Quantitative 

Light-induced Fluorescence) avaliou a perda mineral nas superfícies lisas dos dentes 

e presença de biofilme dentário. O fluxo salivar estimulado foi avaliado em mL/min. 

O Índice de Saburra Lingual foi utilizado para a avaliação da presença de saburra na 

língua. Para análise estatística, utilizou-se os testes Qui Quadrado, Exato de Fisher, 

Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Regressão Logística Múltipla, adotando nível de 

significância de 5%. Os resultados mostraram que houve diferença significativas 

entre os grupos, GC apresentou maior número de dentes hígidos (p=0,038) e dentes 

sem alteração no esmalte (p=0,005) quando comparado ao GO. Ao comparar GC e 

GO no T1, verificou-se que houve diferença significativa em relação ao CPOD 

(p<0,0001), dentes restaurados (p<0,0001) e área da lesão (Ws) (p=0,045), sendo 

as piores condições encontradas encontradas em GO. Observou-se que houve 

diferença significativa entre a perda mineral e quantidade de biofilme dentário por 

fluorescência entre os grupos, mas não entre T0 e T1. Diante dos resultados, pode-

se concluir que indivíduos portadores de síndrome metabólica, comparado com os 

eutróficos, apresentam maior número de lesões cariosas antes e após a cirurgia 

bariátrica. No presente estudo a cirurgia bariátrica não interferiu na progressão das 

lesões cariosas, todavia, destaca-se a necessidade de abordagem multiprofissional 

e contínua, atuando na prevenção de doenças e atenção odontológica.  

 

Palavras-chave: Obesidade. Cárie dentária. Placa dentária. Fluorescência. Saliva. 

Saburra lingual.  



 

 



ABSTRACT 

 

Evaluation of caries lesions and dental biofilm by fluorescence, in patients with 

Metabolic Syndrome submitted to bariatric surgery: a prospective cohort study 

 

Obesity and the metabolic syndrome have increased in alarming proportions 

at world level. Apart from systemic consequences, obesity and its comorbidities have 

also been related to the oral condition. The aim of this study was to identify the caries 

lesion progression, presence of dental biofilm, the salivary flow and tongue coating in 

eutrophic individuals, being evaluated in two moments and individuals with metabolic 

syndrome before and after undergoing bariatric surgery. The sample consisted of 

150 individuals divided into two groups: Control Group (CG: 75) and Obese Group 

(OG): 75, both evaluated in T0 and T1; CG being evaluated six months after T0, and 

EG, 6 months after bariatric surgery. Anthropometric assessment of individuals was 

made by means of BMI and waist circumference measurement. The ICDAS II and 

DMFT indices were used for evaluating the progression of dental caries. The 

Quantitative Light-induced Fluorescence (QLF) method, for evaluating mineral loss 

on the smooth tooth surfaces and the presence for dental biofilm. The stimulated 

salivary flow was evaluated in mL/min. The Winkel tongue coating index (WTCI) was 

used to evaluate the presence of tongue coating. For statistical analysis, the Chi-

Square, Fisher’s Exact, Kruskal-Wallis and Multiple Logistic Regression tests were 

used, adopting a significance level of 5%. The results showed statistical difference 

between the groups: CG presented a higher; number of healthy teeth (p=0.038) and 

teeth without changes in enamel (p=0.005) when compared to OG. When comparing 

CG and EG after the second evaluation (T1), statistically significant difference was 

verified in relation to DMFT (p<0.0001), restored teeth (p<0.0001) and lesion area 

(Ws) (p=0.045), being the worst conditions found in OG. It was observed that there 

was a significant difference between mineral loss and the quantity dental biofilm by 

fluorescence between groups, but not between T0 and T1. In view of the results, the 

authors concluded that patients with metabolic syndrome, compared to eutrophic, 

have a higher number of caries lesions before and after bariatric surgery.  In the 

present study, bariatric surgery did not influence in caries lesion progression, 

however, highlights the necessity to a continuous multi professional approach to 

acting in the prevention of diseases and dental care.  

Key Words: Obesity. Dental caries. Dental plaque. Fluorescence. Saliva. Tongue 

coating  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O perfil nutricional da população tem sofrido alterações ao longo dos anos 

e as quais podem ser atribuídas às mudanças nos hábitos alimentares, ao avanço 

tecnológico e industrialização de produtos alimentícios, associadas ao sedentarismo 

(WHO, 2003; Motta et al., 2004). A principal alteração é a obesidade, considerada 

uma doença crônica e caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo 

(WHO, 2003). 

O aumento da prevalência da obesidade tem sido considerado um 

problema de saúde pública, visto que atinge todas as faixas etárias em nível mundial 

(WHO, 2003; Ford et al., 2014). No Brasil, verificou-se que na faixa etária de 5 a 9 

anos de idade o problema da obesidade atinge 30% das crianças, entre os 

adolescentes (IBGE, 2010), 20% e entre adultos, 52,5% dos indivíduos relataram 

estar acima do peso, enquanto que 17,0% relataram estar obesos, sendo maior 

entre os homens (18,0%) do que entre as mulheres (16,2%) (BRASIL, 2017). 

Nas últimas décadas, o combate à obesidade tem sido um dos maiores 

desafios para os órgãos responsáveis pela saúde da população. Esta luta é atribuída 

ao fato de evidências científicas indicarem que a obesidade é um fator de risco 

independente para a elevação da pressão arterial, resistência à insulina e 

inflamação (He et al., 2014; Cao et al., 2017), dislipidemia e níveis plasmáticos 

elevados de glicose, os quais são responsáveis pela síndrome metabólica (SM) 

(Tibana et al., 2013a). O mecanismo patológico da SM ainda é obscuro, todavia, 

alguns estudos sugerem que a inflamação subclínica crônica está associada à 

disfunção metabólica (Siegel et al., 2014).  

Dentre os tratamentos para a obesidade, destacam-se o aconselhamento 

nutricional, utilização de medicamentos para perda de peso e atividade física, 

entretanto, quando o paciente não responde com sucesso a esses tratamentos, 

indica-se a cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, 

proporcionando perda significativa de peso e redução ou remissão das doenças 

relacionadas à obesidade (Fandiño et al., 2004; Almeida et al., 2014;). A cirurgia 

bariátrica apesar de ser um tratamento considerado seguro e eficaz, altera a 

anatomia e fisiologia do sistema gastrointestinal (Shikora et al., 2007). Esta alteração 

pode ocasionar algumas complicações, como a dor abdominal, doença da vesícula 
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biliar, úlcera péptica, náuseas e vômitos (Breznikar; Dinevski, 2009). O procedimento 

cirúrgico é apenas uma das etapas da mudança do indivíduo, a qual envolve a 

vontade do paciente em continuar com o tratamento, mesmo ciente das restrições. 

As atividades físicas regulares e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar 

são imprescindíveis para o sucesso do tratamento e, consequentemente, um estilo 

de vida mais saudável.  

A SM é o conjunto de fatores de riscos para doenças cardiovasculares e 

diabetes, como o aumento da pressão artéria, hiperglicemia, altos níveis de 

triglicérides, baixos níveis de HDL e obesidade abdominal (Alberti et al., 2009; Kim et 

al., 2017) 

Além dos problemas sistêmicos, a obesidade, associada a SM pode estar 

relacionada com a condição bucal. Em um estudo realizado na China, observou-se 

que a cárie dentária está associada com a SM em indivíduos adultos (Furuta et al., 

2016; Cao et al., 2017). Os relatos na literatura sobre a cárie dentária em obesos 

portadores de síndrome metabólica antes e após a cirurgia bariátrica ainda são 

inconclusivos, necessitando de mais estudos para elucidar essa relação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Revisão de Literatura 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Revisão de Literatura 21

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Síndrome Metabólica, Obesidade e condições sistêmicas 

 

A obesidade é uma doença crônica e caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de tecido adiposo (WHO, 1998). Além disso, é considerada uma doença 

multifatorial que está relacionada à interação de fatores genéticos, metabólicos, 

sociais, comportamentais e culturais (Kolotkin et al., 2001). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade 

pode ser classificada baseada no Índice de Massa Corporal (IMC), que é definido 

pelo cálculo do peso corporal, em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura, em 

metros quadrados (IMC= Kg/m2) e pelo risco de mortalidade associada. Assim, 

obesidade grau I ocorre quando o IMC está entre 30 e 34,9 Kg/m2, obesidade grau II 

quando o IMC está entre 35 e 39,9 Kg/m2 e grau III quando o IMC é ≥ 40 Kg/m2 

(WHO, 2011). 

Além do IMC, outros métodos podem ser utilizados para o diagnóstico da 

obesidade, dentre eles, destacam-se os exames de imagem, como a ressonância 

magnética, tomografia computadorizada e absormetria com raios X de dupla entrada 

(DEXA), todavia, esses exames são de custo elevado, o que dificulta o acesso para 

pacientes atendidos na rede de saúde pública. Entretanto, existem outros métodos 

de custo reduzido, como a bioimpedância, ultrassonografia e medidas 

antropométricas, que auxiliam o médico para o diagnóstico da obesidade (Silva et al, 

2013; SBEM, 2004). 

A obesidade abdominal visceral, que é o excesso de tecido adiposo na 

região do abdômen, é um fator de risco mais grave para as doenças 

cardiovasculares e alterações na homeostase glicose-insulina do que obesidade 

generalizada (Martins; Marinho, 2003; Costa et al., 2009). Além disso, está 

associada à resistência à insulina, níveis plasmáticos elevados de glicose, 

hipertensão e dislipidemia (níveis elevados de triglicerídeos ou níveis baixos de 

colesterol de lipoproteína de alta densidade), dentre outros fatores de risco que são 

responsáveis pela SM (Timonen et al., 2010; Tibana et al., 2013b). A SM é uma 

doença inflamatória de baixa intensidade que está associada com o aumento do 

risco de diabetes mellitus tipo 2 e da doença cardiovascular (Wilson et al., 2005; 
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Lorenzo et al., 2007) e o risco relativo de morte em indivíduos com SM é 1,78 maior 

do que em indivíduos sem SM (Gami et al., 2007; Tibana et al., 2013b). Atualmente 

o diagnóstico para SM é realizado através da presença de três ou mais 

componentes responsáveis pela SM. Os componentes incluídos são: resistência à 

insulina (diabetes mellitus), obesidade (circunferência da cintura ≥ 102 cm para 

homens e ≥ 88 cm para mulheres), lipídeos séricos (triglicérides ≥ 150 e/ou HDL < 

40 para homens e HDL <50 para mulheres), pressão arterial (>130/85 ou uso de 

anti-hipertensivos) e glicose sérica (> 110) (NCEP, 2001; Tibana; Prestes, 2013). 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma das comorbidades mais prevalentes entre 

os obesos, sendo definida como um grupo de doenças metabólicas caraterizadas 

por hiperglicemia e associadas a complicações. É considerada uma doença crônica 

devido à deficiência parcial ou total na produção de insulina no pâncreas, ou quando 

o organismo não consegue utilizar a insulina produzida adequadamente por 

resistência à sua ação (IDF, 2014). Esse quadro pode ocasionar alterações no 

metabolismo de glicídios, proteínas e lipídios, resultando na hiperglicemia (IDF, 

2014). 

A classificação do DM, proposta pela OMS e pela Associação Americana 

de Diabetes (ADA), é baseada na etiologia e não no tipo do tratamento, incluindo 

DM tipo 1, DM tipo 2, outros tipos específicos de DM e DM gestacional. O DM 1 

atinge de 5 a 10% dos casos, é o resultado da destruição de células 

betapancreáticas com consequente deficiência de insulina, em sua maioria, essa 

destruição de células beta é mediada por autoimunidade. O DM 2 afeta 90 a 95% 

dos casos e é caracterizado por defeitos na ação e secreção da insulina. Os tipos 

específicos de DM são menos comuns, em que os defeitos ou processos 

causadores podem ser identificados, como, por exemplo, defeitos genéticos na 

função das células beta, defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do 

pâncreas exócrino, entre outras (SBD, 2015). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD). Além disso, é associada a alterações funcionais e/ou estruturais 

dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de problemas cardiovasculares 

fatais e não fatais (Williams, 2010). 
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A dislipidemia é uma desordem no metabolismo das lipoproteínas 

resultando em anormalidades, como a elevada concentração do colesterol total, 

colesterol lipoprotéico de alta densidade (LDL-c) e triglicerídeos (TG) e/ou redução 

do colesterol lipoprotéico de baixa densidade (HDL-c) (Azizi et al., 2001; Taheri et 

al., 2016). Essas alterações contribuem para o aumento do risco de doenças 

cardiovasculares, que estão entre as principais responsáveis por mortes no Brasil 

(Garcez et al., 2014) e no mundo (WHO, 1998; Shepherd, 2009). 

A obesidade predispõe comorbidades e maior probabilidade de 

complicações sistêmicas e na condição bucal (Yuan et al., 2012). Além disso, a 

incidência da obesidade tem aumentado em proporções preocupantes em nível 

mundial (Caballero, 2007), tendo como consequências o aumento no risco de morte 

prematura a doenças graves não letais e diminuição da qualidade de vida dos 

indivíduos obesos (Jung, 1997;Tavares et al., 2010). Por esses motivos, a obesidade 

é um problema de saúde pública (Kopelman, 2000).  

 

 

2.2 Síndrome Metabólica, Obesidade e condições bucais 

 

A obesidade, além de prejudicar a condição sistêmica, pode afetar 

também a condição bucal do indivíduo, como, por exemplo, desenvolvimento da 

cárie dentária (Traebert et al., 2004) e da xerostomia (Modeer et al., 2010). Por essa 

razão, o cirurgião-dentista deve estar preparado para diagnosticar e prevenir essas 

doenças nos obesos, atuando em equipe multiprofissional para o tratamento da 

saúde sistêmica e bucal desses pacientes (Bertolini et al., 2010). 

 

2.2.1 Síndrome Metabólica, Obesidade e cárie dentária 

 

A cárie dentária, assim como a obesidade, também é considerada um 

problema de saúde pública, pois em muitos países sua prevalência ainda é 

considerada alta (Benjamin, 2010). Os indivíduos obesos (Bailleul-Forestier et al., 

2007; Costacurta et al., 2011) e com sobrepeso (Bagherian; Sadeghi, 2013) podem 

ter maior propensão a apresentar índices de cárie dentária mais elevada do que 

indivíduos eutróficos, visto que ambas as doenças apresentam um fator comum, que 

é a dieta. Além disso, a saúde bucal é um componente indissociável da saúde geral 
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e está diretamente relacionada às condições socioeconômicas da população 

(Buczynski et al., 2008). Na literatura, os resultados de alguns estudos mostraram 

que há associação entre síndrome metabólica em obesos e cárie dentária (Cao et 

al., 2017; Furuta et al., 2016).  

A cárie dentária pode ser definida como um processo dinâmico, 

provocado pela presença de biofilme na superfície do dente, resultando na alteração 

do equilíbrio intrabucal, o que pode gerar, ao longo do tempo, a perda mineral da 

estrutura dentária (Fejerskov; Kidd, 2005). Por essa razão, a doença se desenvolve 

de forma gradual e progride de uma lesão subclínica reversível para uma lesão 

clínica avançada e irreversível (lesão cavitada). O fenômeno de desmineralização e 

remineralização provocado pela interação entre o biofilme dentário e a dieta, quando 

se encontra em equilíbrio, não irá causar nenhuma lesão relevante ao esmalte. Em 

contrapartida, o desequilíbrio ocasionado pela ingestão frequente da dieta 

cariogênica, durante um determinado período, pode ocasionar desmineralizações 

severas do esmalte, mas que podem ser reversíveis (Fejerskov; Kidd, 2005).  

A cárie dentária é considerada uma doença crônica que, segundo 

Sheiham; James, 2015, tem como principal fator determinante os açúcares livres 

(Sheiham, 1987; Sheiham, James, 2015), sendo assim, com a ausência de 

açúcares, a cadeia de causalidade é quebrada, evitando a ocorrência da doença 

(Sheiham et al., 1967; Sheiham; James, 2015).  Os fatores como presença de outros 

carboidratos, microrganismos bucais, ácidos, propriedades diferenciais do dente, 

fluxo salivar, o fluoreto e frequência de consumo de hidratos de carbono específicos 

são considerados como fatores adicionais que alteram o efeito primário dos 

açúcares (Sheiham, 1987; Scheutz; Poulsen, 1999; Sheiham; James, 2015). Ao 

observar as causas de estados patológicos, é necessário identificar os fatores que 

determinam ou não o desenvolvimento da doença (Rothman; Greenland, 2005). Em 

relação à cárie dentária, observa-se que a explicação para as diferentes taxas de 

cárie dentária observadas em todo o mundo é o consumo de açúcar (Sheiham, 

1987; Moynihan; Kelly, 2014; Sheiham; James, 2014). 

A maioria dos estudos sobre a relação entre os açúcares e cárie dentária 

foi realizada em crianças (Moynihan; Kelly, 2014). No entanto, a maior parte das 

cavitações devido à cárie em dentes permanentes ocorre em adultos e não em 

crianças (Bernabe; Sheiham, 2014), indicando que açúcares induzem a progressão 

da cárie dentária ao longo da vida (Sheiham; James, 2014). 
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Devido à evolução do conhecimento sobre a doença cárie dentária e da 

limitação do índice CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados), outros índices 

para identificar a cárie dentária foram desenvolvidos, como, por exemplo, o ICDAS II 

(International Caries Detection and Assessment System II) (Ismail et al., 2007; 

Piovesan et al., 2013). Além disso, o QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence), 

que é um aparelho que permite mensurar a perda de mineral do esmalte por 

fluorescência, também pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico e progressão 

da lesão (de Almeida Baldini Cardoso et al., 2014).  

O ICDAS II foi elaborado através de experiências adquiridas em várias 

revisões e estudos sobre os sistemas clínicos de detecção de cárie dentária 

existentes na literatura. Esse índice inclui lesões de cárie iniciais e cavitação em 

esmalte, sendo desenvolvido para aplicação em pesquisas, práticas clínicas e 

levantamentos epidemiológicos (Pitts, 2004; Ismail et al., 2007). Os critérios do 

ICDAS II avaliam as alterações que ocorreram na superfície do dente e, com base 

nas características da superfície, a profundidade que essas lesões cariosas 

atingiram (Iranzo-Cortes et al., 2017). Esse método de diagnóstico visual é 

considerado seguro, preciso e reproduzível para a detecção de lesões precoces e 

seu acompanhamento longitudinal (Ferreira Zandona et al., 2013; Gomez et al., 

2013).  

O método óptico de Quantificação da Fluorescência induzida por Luz 

(QLF) é fundamentado na propriedade intrínseca da estrutura dentária de apresentar 

fluorescência, quando iluminada por fonte de luz ultravioleta (Mujat et al., 2003). O 

QLF é uma câmera de fluorescência que capta a fluorescência na faixa espectral 

verde (intrínseca ao dente) e vermelha (exógena ao dente). A faixa espectral verde 

ocorre quando há presença de tecido cariado, ocorrendo alterações das 

propriedades ópticas, diferenciando-o do esmalte hígido, visto que a fluorescência é 

menor nas áreas em que ocorre a perda mineral, podendo ser visualizada na 

imagem como manchas escuras (Mujat et al., 2004). O QLF possibilita o 

monitoramento de lesões ao longo do tempo, que é fundamental para determinar o 

grau de atividade da lesão. Já a cor vermelha, ocorre devido a produtos bacterianos 

gerados por bactérias anaeróbias obrigatórias segundo alguns autores (Lennon et 

al., 2006; Van Der Veen et al., 2006). O biofilme dentário é considerado um dos 

indicadores de risco para a cárie dentária. Estudos têm mostrado que a 

autofluorescência do biofilme dentário quantificada pelo QLF pode estar relacionada 
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com a presença de biofilme maduro (Van Der Veen et al., 2006; Raggio et al., 2010). 

A detecção precoce de biofilme maduro e mudanças em sua atividade patogênica 

pode estar diretamente associada com a progressão da cárie dentária. Por esse 

motivo, esse método tem sido considerado importante para a prevenção e controle 

da cárie dentária (Kim et al., 2014).  

Dois estudos, um realizado no Japão (Furuta et al., 2016) e o outro na 

China (Cao et al., 2017) avaliaram a relação entre cárie dentária e Síndrome 

Metabólica em indivíduos adultos de meia idade. Ambos utilizaram o índice CPOD 

para verificar a presença de cárie dentária. Ao analisar os resultados, os estudos 

encontraram associação entre cárie dentária e síndrome metabólica (Furuta et al., 

2016; Cao et al., 2017). Ao estratificar os componentes da síndrome metabólica, 

encontrou-se associação entre cárie dentária e hiperglicemia (Cao et al., 2017).  

 

2.2.2 Síndrome Metabólica, Obesidade, fluxo salivar e saburra lingual 

 

A saliva é secretada pelas glândulas salivares maiores e menores, sendo 

que sua composição varia entre os indivíduos (Choromanska et al., 2015). O 

principal composto da saliva é a água, em média 99,5%, diluída ou em suspensão, 

onde são encontrados os componentes orgânicos (0,3%) e inorgânicos (0,2%) 

(Choromanska et al., 2015). Dentre as enzimas encontradas na saliva, a lisozima e o 

sistema enzimático da peroxidase salivar ou a lactoperoxidase tem a função de 

defesa, já a amilase salivar, maltase, lipase e ribonuclease são enzimas digestivas 

(Choromanska et al., 2015). As substâncias orgânicas não protéicas são a uréia, 

creatinina ácido úrico, aminoácidos, carboidratos (como glicose), lipídios (incluindo 

colesterol) e corticosteroides (Choromanska et al., 2015). 

A produção da saliva ocorre através da indução por estímulos psíquicos, 

mecânicos, biológicos, químicos e físico-químicos (Aranha, 1996). A saliva é 

fundamental para a fisiologia esofageana, digestão e atua como agente protetora 

das células gástricas. Além disso, tem participação efetiva na mastigação, 

deglutição, fala, lubrificação dos tecidos, sensibilidade gustativa e responsável pela 

proteção antibacteriana, antifúngica e antiviral e contribui para o reparo da mucosa 

bucal, capacidade tampão e remineralização dentária (Fenoll-Palomares et al., 

2004). 
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As alterações na quantidade e na qualidade da saliva podem influenciar 

no aumento de algumas doenças bucais, como a cárie dentária, doença periodontal, 

candidíase, infecções orais e desordens mastigatórias (Barron et al., 2003; Fenoll-

Palomares et al., 2004; Lussi et al., 2004; Turner; Ship, 2007; Samnieng et al., 

2012). 

A obesidade aumenta o risco de doenças sistêmicas, além de alterações 

nas glândulas salivares e na condição bucal, pois alguns estudos encontraram 

alterações na composição da saliva em relação a presença de bactérias e enzimas 

(Choromanska et al., 2015). A análise do fluxo salivar de pacientes obesos mórbidos 

foi realizada no estudo de Grec (2012), encontrando a média de 0,83 mL/min, sendo 

considerada baixa (entre 0,7 a 1,0 mL/min). A hipossalivação foi encontrada em 

46,7% dos indivíduos e apenas 28,9% apresentaram fluxo salivar normal (Grec, 

2012). 

A concentração elevada de ácido úrico no soro está associada à 

obesidade, hipertensão e síndrome metabólica (Lippi et al., 2008; Nakagawa et al., 

2008; Choromanska et al., 2015;). Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou 

que a concentração de ácido úrico foi significativamente maior em pacientes com 

síndrome metabólica, independentemente do fluxo salivar comparada às pessoas 

com sobrepeso ou obesidade, mas sem a síndrome metabólica. A relação entre a 

concentração de ácido úrico salivar e síndrome metabólica foi maior nas mulheres. 

Além disso, também se observou correlação entre o ácido úrico salivar e pressão 

arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), circunferência da cintura, IMC, glicemia no 

sangue em jejum, triglicerídeo e o número de fatores de risco cardiometabólicos 

presentes. Por essa razão, os autores sugeriram que a concentração de ácido úrico 

salivar pode ser um biomarcador útil para o monitoramento não invasivo do risco 

cardiometabólico (Soukup et al., 2012).  

A superfície dorsal da língua tem como características a coloração rosada 

que pode ter uma película branca-acastanhada que é conhecida como saburra 

lingual. A presença de saburra lingual favorece a colonização de grandes 

quantidades de bactérias, principalmente quando há fissuras, criptas e papilas altas 

na mucosa. Esses nichos anatômicos criam uma condição favorável para os 

microrganismos, uma vez que estão escondidos e bem protegidos da ação das 

enzimas salivares (Bernardi et al., 2016). A saburra lingual incorpora células 

epiteliais descamadas, células e metabólitos sanguíneos e nutrientes, além disso, os 
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níveis de oxigênio em tais ambientes são baixos, o que contribui para o 

desenvolvimento de bactérias anaeróbicas (Herrera et al., 2003). A presença dessas 

bactérias na saburra lingual favorece o mau hálito (Giani et al., 1996; Bernardi et al., 

2016;). Na literatura não há relatos de estudos avaliando a presença de saburra 

lingual em obesos, por essa razão é importante que essa questão seja investigada, 

uma vez que os obesos apresentam alterações bucais, inclusive alteração na 

quantidade de bactérias na cavidade bucal (Sales-Peres et al., 2015). 

 

 

2.3 Tratamento da obesidade 

 

O tratamento da obesidade não deve ser considerado apenas um 

tratamento estético e sim um tratamento que tem como objetivo a diminuição da 

morbidade e mortalidade associadas à obesidade (Wadden; Foster, 2000). 

Independente do protocolo de tratamento (nutricional, medicamentoso ou cirúrgico) 

selecionado, o paciente deve ter consciência de que deverá mudar os componentes 

inadequados de estilo de vida, incluindo mudanças nos hábitos alimentares e prática 

de atividade física (WHO, 1998).  

Os indivíduos obesos mórbidos normalmente não respondem com 

sucesso ao tratamento nutricional e/ou medicamentoso, visto que a maioria não 

consegue manter a redução de peso por mais de dois anos (Segal; Fandino, 2002; 

Vasconcelos; Costa Neto, 2008). Nesses casos é indicado um tratamento mais 

efetivo, como a cirurgia bariátrica e metabólica (Elder; Wolfe, 2007). 

A cirurgia bariátrica e metabólica é indicada após a avaliação de vários 

aspectos, sendo o principal critério ter um IMC > 40 kg/m2 ou maior que 35 kg/m2 na 

presença de comorbidades, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, 

dislipidemia, dentre outras (Fandiño et al., 2004). Além disso, outros critérios fazem 

parte da seleção, como ineficácia de tratamentos menos invasivos para perda de 

peso, alto risco de morbidade ou mortalidade relacionado à obesidade, estabilidade 

psicológica, ausência de distúrbios endócrinos, ausência de abuso de álcool e 

drogas, ausência de pneumopatias graves, de insuficiência renal, de lesão 

acentuada do miocárdio e de cirrose hepática. 

No Brasil, a cirurgia bariátrica e metabólica foi regulamentada no SUS por 

meio da Portaria no 628/GM, no dia 26 de abril de 2001 e teve seu protocolo 
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aperfeiçoado em 2005 (Marcelino; Patricio, 2011). Recentemente, em razão do 

crescente aumento da obesidade entre os adolescentes, o Ministério da Saúde, por 

meio da Consulta Pública no 12, de 24 de setembro de 2012, alterou a idade mínima 

para a realização dessa cirurgia para 16 anos de idade (BRASIL, 2012).  

A cirurgia bariátrica pode ser realizada a partir de três grupos: a restritiva, 

a disabsortiva e a mista (Fandiño et al., 2004). A cirurgia do grupo restritiva reduz a 

capacidade gástrica com saciedade precoce e consequente diminuição da ingestão 

de alimentos como a gastrectomia vertical ou Sleeve. Nessa técnica realiza-se uma 

secção gástrica da maior parte da grande curvatura gástrica, criando-se um 

estômago tubular com menor capacidade e maior resistência às forças de distensão, 

como componente restritivo e uma derivação biliopancreática como componente mal 

absortivo (Marceau et al., 1993; Hess; Hess, 1998; Felberbauer et al., 2008; Nora et 

al., 2016). A cirurgia do grupo mista possuem os dois componentes (restritivo e 

disabsortivo), a técnica predominantemente restritiva pode ser realizada pela 

derivação gástrica em Y de Roux (Fobi-Capella) ou derivação biliopancreática 

(Scopinaro) e a derivação bilipancreática com “Duodenal Switch” (Hess) (Fandiño et 

al., 2004).  

 
 

Figura 1- Derivação gastrojejunal em Y de Roux (Roux em Y gástrico Bypass) 

 

A cirurgia bariátrica e metabólica, assim como qualquer outro 

procedimento cirúrgico, possui riscos de complicações clínicas e cirúrgicas após 

esse procedimento. Essas complicações são divididas em complicações clínicas 

precoces, em que podem ocorrer fenômenos tromboembólicos, infecções 

pulmonares, urinárias e de feridas cirúrgicas, eventos cardiovasculares, 

complicações digestivas, insuficiência renal aguda e rabdomiólise. Já as 
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complicações clínicas tardias são a desnutrição proteico-calórica, calculose renal, 

anemias, deficiência de vitaminas e sais minerais, osteoporose, osteopenia e 

episódios de hipoglicemia/Dumping. Dentre as complicações cirúrgicas precoces, as 

principais são as fístulas, sangramento, obstrução intestinal, trombose no sistema 

venoso portal e mesentérico; perfuração esofagogástrica, deslizamento ou 

posicionamento errado da banda gástrica. Pode ocorrer estenose de anastomose 

gastro-jejunais, obstrução intestinal, calculose vesicular, deslizamento de banda 

gástrica, alargamento do pouch gástrico e perfuração da banda gástrica, desruptura 

da conexão da banda com o tubo e o portal de regulação de pressão, que são 

consideradas complicações cirúrgicas tardias (Passeri, 2016).   

Além das alterações sistêmicas, os indivíduos submetidos à cirurgia 

bariátrica e metabólica também sofrem alterações na cavidade bucal. Tal fato pode 

ser devido à alimentação, que passa a ser realizada mais vezes ao dia e que pode 

ocasionar a formação de biofilme dentário e, na ausência de boa higiene, pode 

favorecer o desenvolvimento da cárie dentária, entre outros problemas bucais 

(Traebert et al., 2004; Bastos et al., 2005; Mathus-Vliegen et al., 2007).  

Os estudos para verificar a associação entre cárie dentária e cirurgia 

bariátrica permanecem inconclusivos. Em 2000, um estudo realizado para verificar a 

associação entre cirurgia bariátrica, cárie dentária e fluxo salivar mostrou que houve 

um aumento na incidência de cárie dentária radicular, associado à diminuição do 

fluxo salivar estimulado (Greenway; Greenway, 2000). Já os estudos realizados por 

Marsciano et al., 2012 e Moura-Grec et al., 2014, não encontraram associação 

estatisticamente significativa entre a cirurgia bariátrica e cárie dentária e em relação 

ao fluxo salivar (de Moura-Grec et al., 2014; Marsicano et al., 2012).    

Considerando o aumento na prevalência da obesidade e da SM na 

população, o aumento de cirurgias para a redução de peso e a escassez de estudos 

nessa população, as pesquisas para identificar as consequências da SM e da 

cirurgia bariátrica na cavidade bucal são imprescindíveis. Alguns pontos continuam 

obscuros na literatura, tais como estágios iniciais de cárie dentária, alteração no 

fluxo salivar e saburra lingual. Dessa forma, torna-se relevante verificar essas 

condições em pacientes portadores da síndrome metabólica e suas mudanças após 

a cirurgia bariátrica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Proposição 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Proposição 33

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a progressão de lesões cariosas, 

presença de biofilme dentário, fluxo salivar e saburra lingual em indivíduos 

eutróficos, os quais foram avaliados em dois momentos e indivíduos portadores de 

síndrome metabólica antes e 6 meses após a cirurgia bariátrica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo longitudinal de coorte prospectivo foi desenvolvido no 

período de agosto de 2014 a março de 2017, pelo Departamento de 

Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de 

Bauru – Universidade de São Paulo (FOB-USP), em parceria com o Ambulatório de 

Gastroenterologia e Cirurgia Bariátrica do Hospital Amaral Carvalho.  Realizou-se 

exame clínico bucal avaliando a presença de cárie dentária, fluxo salivar, saburra 

lingual e perda de tecido mineralizado e biofilme por fluorescência em indivíduos 

obesos portadores de síndrome metabólica submetidos à cirurgia bariátrica e em 

indivíduos eutróficos.  

 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos do Hospital Amaral Carvalho, respeitando a Resolução 

466/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, sendo aprovado (CAAE 

26578714.2.0000.5434/no do parecer 543.872, 21/02/2014) (ANEXO A). Os 

pacientes que aceitaram participar da pesquisa receberam explicação minuciosa dos 

objetivos a partir da leitura da Carta de Esclarecimento e em seguida assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B). Este termo incluiu a 

descrição de como os pacientes foram examinados, garantindo o sigilo da 

informação e desautorizando qualquer forma de coação ou pressão pela sua 

participação.  

 

 

4.2 Composição da Amostra 

 

A amostra do presente estudo foi composta por dois grupos de pacientes: 

grupo controle (eutróficos) e grupo obesos (FIGURA 1).  
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Figura 2- Composição da amostra grupo GC e GO. 

 

A coleta de dados dos indivíduos de ambos os grupos foi realizada na 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, apesar dos 

indivíduos realizarem o tratamento da obesidade em Jaú, o Departamento de 

Odontologia em Saúde Coletiva oferece o tratamento odontológico de atenção 

básica (Dentística, Periodontia, Prótese Parcial Removível e Prótese total) para os 

candidatos à cirurgia bariátrica.  

Os indivíduos obesos recrutados estavam realizando o tratamento da 

obesidade na Fundação Hospital Amaral Carvalho (HAC), pertencentes ao 

Departamento Regional de Saúde VI (DRS VI – Bauru), pelo Sistema Único de 

Saúde. O DRS VI – Bauru abrange 68 municípios e tem como centro de referência 

para o tratamento cirúrgico da obesidade o HAC, localizado no município de Jaú – 

SP. O candidato à cirurgia bariátrica, ao iniciar o tratamento no HAC, é 

acompanhado por uma equipe multiprofissional. Essa equipe é constituída por 

médicos (gastrocirurgião, endocrinologista e psiquiatra), enfermeiro, nutricionista, 

psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. O cirurgião dentista, embora 

não esteja inserido na equipe, por parte do Ministério da Saúde, tem sido mostrada a 

importância desse profissional na equipe de apoio ao paciente obeso e bariátrico, 

pois alguns os estudos realizados nesses pacientes, apresentaram alta prevalência 

de problemas bucais. Por essa razão, uma equipe de cirurgiões dentistas foi incluída 

na equipe de acompanhamento ao paciente obeso do HAC, por meio de parceria 

com a FOB-USP.   

Os indivíduos eutróficos recrutados eram pacientes atendidos nas clínicas 

da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo.  
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� Grupo Controle: 75 indivíduos eutróficos atendidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) na Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São 

Paulo.  Os exames clínicos e bucais foram realizados no baseline (T0) e após 6 

meses do exame inicial (T1).  

� Grupo Obesos: 75 indivíduos obesos mórbidos atendidos no 

ambulatório de cirurgia bariátrica do Hospital Amaral Carvalho, localizado no 

município de Jaú e que foram encaminhados para tratamento odontológico na 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo. Os exames 

clínicos e bucais foram realizados no baseline (T0) e 6 meses após a cirurgia 

bariátrica (T1).  

Para o cálculo da amostra, considerou-se o poder do teste de 80% e o 

coeficiente de confiança de 95%. Os valores referentes à proporção da obesidade 

(15%) foram extraídos dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2012 

(ABESO, 2012). Os valores referentes à proporção das variáveis das condições 

bucais, necessários para o cálculo amostral foram extraídos do estudo prévio 

realizado em obesos candidatos à cirurgia bariátrica (Yamashita, 2013). Os 

tamanhos amostrais variaram entre 9 e 75 indivíduos. Portanto, considerou-se a 

variável que obteve o maior tamanho amostral, que foi a variável cárie dentária, 

obtendo, assim, a amostra de 75 indivíduos para cada grupo. Optou-se por 

acompanhar os pacientes com SM após 6 meses da realização da cirurgia bariátrica 

pelo fato de que as principais alterações sistêmicas e bucais ocorrem nesse período 

(Grec, 2012; Sales-Peres et al., 2015). 

 

 

4.3 Critérios de inclusão para o grupo controle 

 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2 

e não portador de síndrome metabólica, presença de no mínimo dois dentes por 

sextante e idade entre 18 e 65 anos. 
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4.4 Critérios de inclusão para o grupo obeso 

 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: portador de SM, 

obesidade, indicação para a cirurgia bariátrica, presença de no mínimo dois dentes 

por sextante e idade entre 18 e 65 anos.  

 

 

4.5 Critérios de exclusão para ambos os grupos 

 

Os critérios de exclusão para o estudo foram: uso de antibiótico nos 

últimos 3 meses, ser fumante ou ex-fumante (há menos de um ano) (Apatzidou et 

al., 2013) e ter sido submetido à quimioterapia ou radioterapia (há menos de um 

ano). 

 

 

4.6 Delineamento do estudo 

 

O estudo foi composto por: a) calibração do examinador; b) coleta de 

dados, exame clínico (cárie dentária) e avaliação do fluxo salivar; c) coleta da 

saburra lingual; e) após 6 meses de cirurgia bariátrica foi realizada a reavaliação 

(b,c,d).  

 

4.6.1 Calibração da examinadora 

 

O treinamento de calibração da examinadora foi realizado antes de iniciar 

os exames clínicos. O treinamento de calibração foi conduzido por um examinador 

experiente em levantamentos epidemiológicos e as atividades foram divididas em 

teóricas e práticas, envolvendo exercícios de treinamento e calibração, 

compreendendo um total de seis períodos de quatro horas. Os primeiros períodos 

foram utilizados para explicação dos códigos, critérios e condutas adotados para o 

estudo. Após essa fase foi iniciada a prática de exercícios, através da exposição 

visual de casos clínicos por parte do examinador padrão, em seguida foram 

realizadas as avaliações e possíveis discussões. Após esse exercício prático, 

realizou-se uma demonstração clínica sobre como devem ser realizados os exames 
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e em seguida a calibração propriamente dita. Após as tomadas dos dados, houve 

uma discussão geral para certificar-se que a examinadora familiarizou-se com os 

procedimentos (Sales-Peres, 2008). Os dados foram tabulados para o cálculo do 

Kappa intra-examinadora (Landis; Koch, 1977), sendo de 0,90, considerado um nível 

aceitável de concordância (Landis; Koch, 1977; WHO, 1997; Assaf et a.l, 2006). 

 

4.6.2 Coleta de Dados Sociodemográficos 

 

A ficha de avaliação foi composta por seis perguntas para obter 

informações sobre o nível de escolaridade, renda familiar mensal, número de 

pessoas que dependem dessa renda, situação da casa, posse de computador e 

acesso à internet (ANEXO C). A pressão arterial em ambos os grupos foi aferida e 

anotada em ficha (pressão arterial sistólica – PAS e pressão arterial diastólica – 

PAD).  

 

4.6.3 Índice de Massa Corporal e Circunferência da Cintura 

 

A avaliação antropométrica dos indivíduos foi realizada por meio da 

mensuração das medidas antropométricas peso e estatura, de acordo com as 

técnicas preconizadas pela OMS (WHO, 2000), a partir desses valores calculou-se o 

índice de massa corporal (IMC). Para a classificação do estado nutricional utilizou-se 

os pontos de corte definidos pela OMS (WHO, 2000), conforme descrito na tabela 1. 

 
Tabela 1. Classificação do estado nutricional através do IMC (WHO, 2000) 

IMC – kg/m2 

Baixo peso <18,5 

Normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obesidade grau I 30,0 a 34,9 

Obesidade grau II 35,0 a 39,9 

Obesidade grau III ≥40 
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A circunferência da cintura foi medida posicionando a fita métrica no meio 

da distância entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca, esses pontos anatômicos 

são recomendados pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da 

Síndrome Metabólica e da OMS (DBDTSM, 2004; Iribarren et al., 2006). O ideal é 

que essa medida seja <102 cm para homens e <88 cm para mulheres (NCEP, 

2001). 

 

4.6.4 Avaliação de Cárie Dentária: ICDAS II, CPOD e QLF 

 

Para a avaliação de cárie dentária adotou-se os índices ICDAS II 

(International Caries Detection & Assessment System II) (Ismail et al., 2007), CPOD 

(Dentes Cariados, perdidos e Obturados) (WHO, 1997) e o método de perda de 

mineral do esmalte por fluorescência, utilizando o software QLF (Quantitative Light-

induced Fluorescence). Os voluntários foram avaliados em cadeira odontológica, 

com luz artificial e seringa tríplice para a secagem das superfícies dos dentes.  

Os códigos e critérios do índice ICDAS II estão descritos nas tabelas 2 e 3. O 

exame foi realizado após a secagem prolongada com jato de ar (5 segundos) dos 

dentes. 

 
Tabela 2. Códigos do índice ICDAS II para as condições do dente 

CÓDIGOS Condições 

0 Não restaurada ou não selada 

1 Selante parcial 

2 Selante integral 

3 Restauração com cor de dente 

4 Restauração de amálgama 

5 Coroa de aço inoxidável 

6 Porcelana ou ouro ou coroa RMF ou veneer 

7 Restauração perdida ou deficiente 

8 Restauração temporária 
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Tabela 3. Códigos do índice ICDAS II para critérios de lesões de cárie 

 

Códigos 
Critérios 

0 
Superfície dentária saudável: nenhuma evidência de cárie após secagem 

prolongada (5s) 

1 
Primeira alteração visual no esmalte: opacidade ou descoloração (branco ou 

marrom) visível nas fissuras após secagem prolongada 

2 
Distinta mudança visual do esmalte quando molhado, a lesão deve ser 

visível quando seca 

3 
Cavidade em esmalte localizada (sem sinal clínico de envolvimento de 

dentina) visualizada quando molhado e depois prolongada secagem 

4 Sombreamento da dentina subjacente 

5 Cavidade com dentina visível: desmineralização visível com dentina exposta 

6 
Extensa cavidade (mais da metade da superfície), com visível exposição de 

dentina 

 

Para análise estatística os critérios foram agrupados em hígido (código 0), 

alteração no esmalte (códigos 1 e 2), lesão inicial de cárie (código 3) e cárie 

(códigos 4, 5 e 6). 

Os códigos e critérios adotados para avaliação da cárie dentária através do 

CPOD (WHO, 1997), adaptados para o Projeto SB Brasil 2010 (Brasil, 2010) estão 

descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4. Códigos e Critérios do CPOD 

Códigos 

Dentes Permanentes Raiz 

Condição/  

Estado 

0 0 Hígido 

1 1 Cariado 

2 2 Restaurado mas com cárie 

3 3 Restaurado e sem cárie 

4 - Perdido devido à cárie 

5 - Perdido por outras razões 

6 - Apresenta selante 

7 7 Apoio de ponte ou coroa 

8 8 Não erupcionado 

T - Trauma (fratura) 

9 9 Dente excluído 
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Para avaliar as possíveis progressões de lesões de manchas brancas, 

realizou-se a secagem da superfície com ar e em seguida utilizou-se o dispositivo 

portátil QLF (Inspektor Pro Sistema, Amsterdam, Holanda). As superfícies avaliadas 

pelo QLF foram as todas as vestibulares dos dentes presentes na cavidade bucal. 

As lesões de manchas brancas foram determinadas por meio da quantificação da 

fluorescência induzida por luz (QLF), através de imagens obtidas por um examinador 

previamente treinado e sua progressão ou regressão foram avaliadas antes da 

cirurgia bariátrica e 6 meses após a intervenção cirúrgica. No GC, a segunda 

avaliação foi realizada seis meses após o baseline.  O Software 2.00F QLF 

(Inspektor Research Systems BV) foi utilizado para exibir, armazenar e analisar as 

imagens. Para cada lesão, a perda de fluorescência (∆f, em porcentagem) e a área 

da lesão (∆q- em mm2) foram calculadas pelo software QLF no limiar de 5%.  

 
 

Figura 3: Captura das imagens com QLF. 
 

4.6.5 Avaliação do biofilme dentário 

A avaliação do biofilme dentário foi realizada utilizando o QLF, adotando o 

procedimento de secagem da superfície com ar. As superfícies avaliadas foram as 

vestibulares de todos os dentes presentes na cavidade bucal. Após o 

posicionamento adequado da câmera, foram capturadas as imagens para posterior 

análise. O Software 2.00F QLF (Inspektor Research Systems BV) foi utilizado para 

exibir, armazenar e analisar as imagens. Para essa análise, foi selecionada uma 

área elíptica do dente sem biofilme, como referência e, em seguida, a região de 

interesse a ser avaliada, obtendo a área de fluorescência dentro da região de 

interesse (em mm2), juntamente com a diferença percentual na fluorescência 

vermelha (∆R%), quando comparada com a área livre de biofilme.  
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4.6.6 Fluxo Salivar  

 

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

estimulada. Os pacientes mantiveram o jejum de, no mínimo uma hora antes da 

coleta (Serratine; Silva, 2009), sendo realizada no período da manhã, respeitando o 

ritmo circadiano. A saliva estimulada foi coletada em um recipiente descartável 

pequeno e os indivíduos foram orientados a mastigar um pedaço de látex 

esterilizado para estimular a produção de saliva. No primeiro minuto orientou-se ao 

paciente que descartasse a saliva produzida e durante os próximos cinco minutos 

orientou-se que continuasse a mascar o látex e sempre que achar necessário, 

expelir a saliva em um recipiente. Posteriormente, o volume obtido foi mensurado 

em mL utilizando-se uma seringa hipodérmica milimetrada descartável (5mL), e 

dividido por 5 (tempo da coleta), considerando-se normais os valores entre 1,0 e 3,0 

mL/min (Diaz-Lobato et al, 2008) (TABELA 5). 

 
Tabela 5. Valores do fluxo salivar estimulado 

FLUXO SALIVAR Volume/ Minuto 

Normal 1,1 a 3,0 mL 

Baixo 0,71-1,0 mL 

Hipossalivação Abaixo de 0,7 mL 

Fonte: Diaz-Lobato et al., 2008. 

 

 
 

Figura 4: Avaliação do fluxo salivar estimulado. 
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4.6.7 Índice de Saburra lingual 
 

A saburra lingual foi avaliada adotando o índice de saburra lingual (ISL) 

(Shimizu et al, 2007). De acordo com os critérios do ISL, a língua é dividida em 9 

partes e cada uma é avaliada através de uma escala de 0 a 2, em que 0 

corresponde a ausência de saburra, 1 corresponde a presença de saburra com 

papilas linguais visíveis e 2 corresponde a saburra espessa sem a visualização das 

papilas linguais. O resultado obtido foi somado e dividido por 18 e em seguida 

multiplicado por 100 para obtenção do índice final.  

Figura 5: Divisão da língua para o ISL. 
 

 

4.7 Análise dos resultados 

 

Os dados coletados foram anotados em fichas e digitalizados em arquivos 

do programa Excel 2010. Para verificar a distribuição e normalidade da amostra, 

utilizou-se o teste de Komolgorov-Smirnov. Para comparação das variáveis 

sociodemográficas utilizou-se o Qui Quadrado e Teste Exato de Fisher, para as 

variáveis relacionadas a condição de saúde geral e bucal, utilizou-se o teste de 

Mann-Whitney e Regressão Logística Múltipla- Stepwise Backward. Para a 

comparação das variáveis da condição de saúde geral com duas avaliações (T0 e 

T1), teste de Mann Whitney; Qui-Quadrado e Exato de Fisher; para a comparação 

das variáveis da condição bucal após duas avaliações, utilizou-se o teste de Kruskal-

Wallis e teste de Mann Whitney adotando-se nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

O grupo obeso (GO) foi constituído por 75 indivíduos obesos candidatos a 

cirurgia bariátrica, dos quais 30 não a realizaram pois 19 estão aguardando na fila e 

11 não atingiram os critérios para a realização desse procedimento, além disso, dois 

voluntários desistiram do procedimento cirúrgico. Dos 43 que realizaram a cirurgia 

bariátrica, 25 compareceram para a avaliação após 6 meses desse procedimento.  O 

grupo controle (GC) foi constituído por 75 indivíduos eutróficos, dos quais 35 se 

dispuseram a segunda avaliação.  Dos 40 que não compareceram para a avaliação 

após 6 meses, dois desistiram de participar do estudo, 16 mudaram de município por 

motivos de trabalho e 22 não compareceram no dia e horário agendado, sem 

justificar sua ausência (FIGURA 7). 

 

 

 

Figura 6- Distribuição dos indivíduos quanto ao gênero nos grupos GC e GO 

 

A Tabela 6 apresenta as variáveis sociodemográficas dos dois grupos 

avaliados. Observa-se que não houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos considerando a proporção dos gêneros e a posse de casa própria, mas 

todas as demais variáveis diferiram entre eles. Assim, a escolaridade, a posse de 

computador e internet, bem como a renda foram significativamente maiores no GC.  
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Tabela 6. Comparação das variáveis sócio-demográficas dos grupos GC e GO no tempo T0 
 

Variáveis 
Grupos 

 
 

GC GO Total p 
p  

(Reg. Logíst.) 

Gênero 
Feminino 55 (73,3%) 60 (80,0%) 115 (76,7%) 

0,44* 0,051 
Masculino 20 (26,7%) 15 (20,0%) 35 (23,3%) 

Escolaridade 

Ensino Fund. Completo 1 (1,3%) 10 (13,3%) 11 (7,3%) 

<0,0001* 0,001* 

Ensino Fund. 
Incompleto 

- 12 (16,0%) 12 (8,0%) 

Ensino Méd. Completo 25 (33,3%) 35 (46,7%) 60 (40,0%) 

Ensino Sup. Completo 49 (65,3%) 18 (24,0%) 67 (44,7%) 

Moradia 
Alugada 28 (37,3%) 16 (21,3%) 44 (29,3%) 

0,051* 0,969 
Própria 47 (62,7%) 59 (78,7%) 106 (70,7%) 

Computador 
Não - 22 (29,3%) 22 (14,7%) 

<0,0001** 0,072 
Sim 75 (100%) 53 (70,7%) 128 (85,3%) 

Internet 
Não - 11 (14,7%) 11 (7,3%) 

0,0007** 0,570 
Sim 75 (100%) 64 (85,3%) 139 (92,7%) 

Renda 

1 a 2 
2 a 4 

12 (16,0%) 
27 (36,0%) 

28 (37,3%) 
32 (42,7%) 

40 (26,7%) 
59 (39,3%) 0,0004* 0,244 

Acima de 4 36 (48,0%) 15 (20,0%) 51 (34,0%) 

* - Qui-quadrado; **- Teste Exato de Fisher. 

 

A tabela 7 mostra a comparação entre os grupos com relação às variáveis 

relacionadas à saúde geral dos voluntários. Observa-se que todas as variáveis 

foram significativamente maiores no GO.  

 
Tabela 7. Comparação das variáveis relacionadas à condição geral dos grupos GC e GO no tempo 
T0 
 

 mínimo – [1º quartil – (mediana) – 3º quartil] – máximo Mann-Whitney 
Reg. 

Logíst. 

Variáveis GC GO p p 

Idade 18 - [ 23 - (25) - 29] - 63 19 - [ 33 - (39) - 48] - 65 <0,0001 0,010 

PAS 90 - [ 100 - (110) - 120] - 190 110 - [ 120 - (130) - 140] - 180 <0,0001 0,003 

PAD 50 - [ 60 - (70) - 80] - 90 60 - [ 80 - (80) - 90] - 120 <0,0001 <0,001 

Peso 45,9 - [ 56 - (61) - 71] - 81 82,5 - [ 109 - (119) - 130] - 221 <0,0001 - 

Altura 1,53 - [ 1,60 - (1,66) – 1,74] – 1,85 1,46 - [ 1,58 - (1,64) – 1,68] – 1,84 0,0120 - 

IMC 16,3 - [ 20,8 - (22,3) – 24,10] – 25,8 32 - [ 40,60 - (44,50) – 49,60] - 69 <0,0001 - 

Cintura 61 - [ 70 - (75) - 81] - 94 98 - [ 116 - (123) - 130] - 170 <0,0001 - 
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Na tabela 8 observa-se os dados relativos à condição bucal dos grupos 

GC e GO. Todas as variáveis, exceto a lesão inicial de esmalte, diferiram 

significativamente entre os grupos. O volume e fluxo salivares, bem como o número 

de dentes examinados, hígidos e sem alteração no esmalte foram maiores no GC. O 

CPOD, número de dentes cariados, restaurados, perdidos e com lesão cavitada em 

dentina, assim como índice de saburra foram maiores no GO. 

Um modelo ajustado (regressão logística múltipla – Stepwise Backward), 

sem considerar as variáveis obviamente características de cada grupo (hipertensão, 

diabetes, triglicérides, colesterol, peso, altura, IMC e cintura), revelou que a idade 

(p=0,010), escolaridade (p=0,001), PAS (p=0,003), PAD (p<0,0001), número de 

dentes hígidos (p=0.038) e sem alteração no esmalte (p=0,005) diferiram 

significativamente entre os grupos.  

As variáveis gênero (p=0,051), moradia própria (p=0,969), posse de 

computador (p=0,072), internet (p=0,570), renda maior que dois salários mínimos 

(p=0,244), número de moradores na casa (p=0,598), índice de saburra (p=0,316), 

CPOD (p=0,897), número de dentes cariados (p=0,169), número de dentes 

restaurados (p=0,570), número de dentes perdidos (p=0,593), número de dentes 

com lesão inicial em esmalte (p=0,520) e número de dentes com lesão cavitada na 

dentina (p=0,689) não mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos. 
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Tabela 8. Comparação das variáveis relacionadas à condição bucal dos grupos GC e GO no tempo 
T0 
 

 mínimo – [1º quartil – (mediana) – 3º quartil] – máximo 
Mann-

Whitney 
Reg. 

Logíst. 

Variáveis GC GO p p 

CPOD 0 - [ 2 - (6) - 11] - 22 0 - [ 9 - (13) - 17] - 23 <0,0001 0,897 

Hígido 6 - [ 16 - (21) - 25] - 28 5 - [ 9 - (13) - 19] - 28 0,0120 0,038 

Cariado 0 - [ 0 - (0) - 0] - 2 0 - [ 0 - (0) - 1] - 9 <0,0001 0,169 

Restaur. 0 - [ 2 - (6) - 11] - 22 0 - [ 7 - (10) - 14] - 19 <0,0001 0,570 

Perdido 0 - [ 0 - (0) - 0] - 2 0 - [ 0 - (1) - 3] - 10 <0,0001 0,593 

Sem alt. 
Esmalte 

11 - [ 19 - (23) - 26] - 28 0 - [ 15 - (19) - 23] - 28 <0,0001 0,005 

Les. Inic. 
Esmalte 

0 - [ 2 - (5) - 8] - 16 0 - [ 3 - (5) - 9] - 27 0,2220 0,520 

Les. Cav. 
Dentina 

0 - [ 0 - (0) - 0] - 1 0 - [ 0 - (0) - 1] - 6 <0,0001 0,689 

Fluxo 
Salivar 

0,16 - [ 0,68 - (1,00) – 1,40] – 2,40 0,12 - [ 0,48 - (0,68) – 0,96] – 2,28 <0,0001 - 

Índ. de 
Saburra 

5,60 - [ 16,70 - (16,70) – 27,80] – 55,60 5,60 - [ 16,70 - (33,30) – 44,40] – 83,30 <0,0001 0,316 

 

 

A Tabela 9 apresenta os dados apenas dos indivíduos que realizaram as 

avaliações T0 e T1 dos grupos GC e GO.  
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Tabela 9. Comparação das variáveis dos voluntários dos grupos GC e GO após as avaliações T0 e 
T1 

Variáveis GC (n=35) GO (n=25) p 

Idade mediana (1º e 3º quartis) 25 (21 - 29) 39 (33 - 47) <0,0001a 

Nº moradores na casa mediana (1º e 3º quartis) 3 (1 - 4) 3 (2 - 4) 0,051a 

Gênero 
Feminino 29 (82,9%) 22 (88,0%) 

0,7222b 
Masculino 6 (17,1%) 3 (12,0%) 

Escolaridade 

Ensino Fundamental Completo - 1 (4,0%) 

<0,0001b 
Ensino Fundamental Incompleto - 9 (36,0%) 

Ensino Médio Completo 10 (28,6%) 13 (52,0%) 

Ensino Superior Completo 25 (71,4%) 2 (8,0%) 

Moradia 
Não própria 16 (45,7%) 6 (24,0%) 

0,1473b 
Própria 19 (54,3%) 19 (76,0%) 

Computador 
Não tem - 7 (28,0%) 

0,0012c 
Tem 35 (100%) 18 (72,0%) 

Internet 
Não - 2 (8,0%) 

0,1695c 
Sim 35 (100%) 23 (92,0%) 

Renda 

(salários mínimos) 

1 a 2 5 (14,3%) 13 (52,0%) 

0,0029b 2 a 4 15 (42,9%) 9 (36,0%) 

Acima de 4 15 (42,9%) 3 (12,0%) 

Hipertensão 
Não tem 35 (100%) 2 (8,0%) 

<0,0001c 
Tem - 23 (92,0%) 

Diabetes 
Não tem 35 (100%) 5 (20,0%) 

<0,0001c 
Tem - 20 (80,0%) 

Triglicérides 
Não tem 35 (100%) 18 (72,0%) 

0,0012c 
Tem - 7 (28,0%) 

Colesterol 
Não tem 35 (100%) 20 (80,0%) 

0,0097c 
Tem - 5 (20,0%) 

a – teste de Mann-Whitney; b – teste do Qui-quadrado; c – teste Exato de Fisher 

 

A tabela 10 mostra a influência do período de tempo nas medidas 

antropométricas dos sujeitos. Foi possível observar que não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os tempos inicial e após 6 meses para o grupo 

controle considerando PAS, PAD, IMC, cintura, volume da saliva e fluxo salivar. 

Entretanto, houve um pequeno, mas significativo, aumento de peso nesses 

indivíduos. Para o grupo experimental, não houve efeito do tempo na PAS, PAD, no 

volume da saliva e fluxo salivar, mas houve decréscimo significativo do peso, do IMC 

e da cintura. A comparação entre os dois grupos mostrou que PAS, PAD, peso, IMC 

e cintura foram maiores no GO do que no GC independentemente do tempo. Já o 
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volume da saliva e fluxo salivar, que eram menores no tempo inicial, não diferiram 

do GC após 6 meses.  

 

Tabela 10. Comparação das variáveis antropométricas dos voluntários dos grupos GC e GO nos 
tempos T0 e T1 
 

Medidas Tempo 
GC (n=35) 

Mediana(1o -3o quartis) 
GO (n=25) 

Mediana(1o -3o quartis) 
Kruskal-Wallis 

p 

Peso 
T0 56,80 (53,00 – 67,00) a 122,00 (115,00 – 137,00) c 

<0,0001 
T1 58,00 (53,80 – 67,00) b 86,50 (75,50 – 97,00) d 

IMC 
T0 22,10 (20,50 – 23,90) a 47,40 (44,00 – 50,90) b 

<0,0001 
T1 22,10 (20,30 – 24,50) a 33,00 (30,60 – 36,80) c 

Cintura 
T0 74,00 (69,00 – 79,00) a 123,00 (118,00 – 136,00) b 

<0,0001 
T1 74,00 (70,00 – 80,00) a 100,-- (98,00 – 110,00) c 

Fluxo Salivar 
T0 1,08 (0,84 – 1,44) a 0,80 (0,50 – 1,00) b 

0,0098 
T1 1,040 (0,80 – 1,56) a 0,92 (0,56 – 1,40) ab 

Letras distintas = diferenças estatisticamente significantes entre os grupos e/ou tempos. 

 
A Tabela 11 mostra que não houve diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05) entre os grupos e nem entre os tempos em relação ao número 

de dentes cariados, restaurados ou com lesão cavitada em dentina. Além disso, não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre o período inicial e após 6 

meses para nenhum dos grupos, indicando que não houve melhora ou piora do 

índice de saburra, CPOD, número de dentes hígidos, perdidos, examinados, sem 

alteração no esmalte (ICDAS) e com lesão inicial no esmalte. Entretanto, todas 

essas variáveis foram maiores no GO do que no GC, independentemente do tempo. 

A mesma observação é válida para o delta R e delta F, embora a diferença entre o 

inicial e o período de 6 meses não tenha mostrado diferenças estatisticamente 

significantes entre GC e GO. Já a área da lesão (Ws) apresentou diminuição no GC 

após 6 meses. Além disso, a diferença entre inicial e o período de 6 meses para 

essa variável foi menor para o GO do que para o GC. 

Um modelo ajustado (regressão logística) considerando somente as 

variáveis relativas às condições bucais mostrou que não houve influência do tempo 

(p=0,874) no índice de saburra (p=0,187), número de dentes cariados (p=0,844), 

número de dentes perdidos (p=0,292), número de dentes sem alteração no esmalte 

(p=0,633), número de dentes com lesão cavitada na dentina (p=0,328), delta F 

(p=0,734) e número de dentes hígidos (p=0,073). Apenas o CPOD (p<0,0001), 

número de dentes restaurados (p<0,0001), número de dentes com lesão inicial em 
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esmalte (p=0,002), Delta R (p=0,007) e o Ws (área da lesão) (p=0,045) foram 

significativos. 

 
Tabela 11. Comparação da condição bucal dos voluntários dos grupos GC e GO nos tempos T0 e T1 

 
Tempo GC (n=35) GO (n=25) p 

Reg. Log. 
p 

CPOD 
T0 7 (2 - 12) a 14 (9 - 18) b 

0,0012# <0,0001 
T1 8 (2 - 12) a 13 (9 - 17) b 

Hígido 
T0 18 (14 - 25) a 13 (9 - 19) b 

0,0007# - 
T1 20 (16 - 25) a 13 (9 - 19) b 

Cariado 
T0 0 (0 - 0) a 0 (0 - 1) a 

0,1955# 0,8444 
T1 0 (0 - 0) a 0 (0 - 1) a 

Restaurado 
T0 7 (2 - 12) a 11 (8 - 14) a 

0,1242# <0,0001 
T1 8 (2 - 12) a 10 (8 - 15) a 

Perdido 
T0 0 (0 - 0) a 0 (0 - 4) b 

0,0005# 0,292 
T1 0 (0 - 0) a 0 (0 - 2) b 

Sem alteração no 
esmalte ICDAS 

T0 23 (19 - 24) a 18 (14 - 21) b 
<0,0001# 0,633 

T1 21 (20 - 25) a 17 (11 - 20) b 
Lesão Inicial 
esmalte 

T0 5 (3 - 8) a 7 (4 - 12) b 
0,0157# 0,002 

T1 7 (3 - 8) a 10 (6 - 13) b 
Lesão cavitada 
dentina 

T0 0 (0 - 0) a 0 (0 - 1) a 
0,0963# 0,328 

T1 0 (0 - 0) a 0 (0 - 0) a 

Ws (Área da lesão 
em mm2) 

T0 0,20 (0,14 e 0,39) a 0,35 (0,26 e 0,72) c 
0,0002# 0,045 

T1 0,18 (0,09 e 0,38) b 0,45 (0,27e 0,96) c 
T0-T1 0,03 (-0,01 e 0,09) a -0,03 (-0,12 e 0,02) b 0,0017$ - 

Delta F (Perda de 
mineral por 
fluorescência 
em%*mm2) 

T0 -7,96 (-8,63 e -7,16) a -8,9 (-10,23 e -8,28) b 
0,0001# 0,734 

T1 -7,26 (-8,41 e -6,69) a -8,82 (-10,57 e -7,71) b 

T0-T1 -0,31 (-1,28 e 0,28) a -0,26 (-0,68 e 0,31) a 0,5344$ - 

Delta R 
(Quantidade de 
biofilme em %*mm2) 

T0 22,14 (19,3 e 24,73) a 22,27 (20,68 e 24,81) b 
0,0246# 0,007 

T1 19,75 (16,23 e 22,21) a 23,17 (18,66 e 24,83) b 

T0-T1 1,93 (-0,79 e 5,54) a 1,34 (-3,21 e 4,10) a 0,2030$ - 

Índice de Saburra 
lingual 

T0 16,7 (11,10 – 22,20) a 33,3 (22,20 – 50,00) b 
0,0002# 0,187 

T1 16,7 (11,10 – 22,20) a 27,8 (16,70 – 38,90) b 

Letras distintas = diferenças estatisticamente significativas entre os grupos e/ou tempos. 
# - teste de Kruskal-Wallis; $ - teste de Mann-Whitney. 
 

Nas Figuras 7a e 7b é possível observar a presença de biofilme dentário 

antes e após a cirurgia bariátrica.  
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Figura 7a: Presença de biofilme dentário antes 
da cirurgia bariátrica 

Figura 7b: Presença de biofilme dentário após 6 
meses de cirurgia bariátrica 

 

 

Nas Figuras 8a e 8b é possível observar a progressão da lesão de 

mancha branca antes e após 6 meses de cirurgia bariátrica. 

 

    
Figura 8a: Lesão de mancha branca antes da 
cirurgia bariátrica 

Figura 8b: Lesão de mancha branca após 6 
meses de cirurgia bariátrica 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os indivíduos portadores de síndrome metabólica candidatos à cirurgia 

bariátrica apresentaram pior condição bucal em relação à cárie dentária e ao volume 

do fluxo salivar, evidenciando a importância do acompanhamento odontológico antes 

do procedimento cirúrgico. Após seis meses da cirurgia, houve aumento no fluxo 

salivar, fato que pode ter contribuído para a melhora da condição bucal, uma vez 

que a saliva tem a função de proteger os tecidos duros e moles da cavidade bucal.  

 

 

6.1 Síndrome Metabólica, Obesidade e condições sistêmicas  

 

A maioria do GO foi composta pelo gênero feminino (80%), embora a 

prevalência de obesidade seja semelhante entre os gêneros no Brasil, 18% entre os 

homens e 16,2% entre as mulheres. Essa diferença na amostra pode estar 

relacionada ao fato de que as mulheres apresentam maior autocuidado que os 

homens (Figueiredo, 2005). No serviço de Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital 

Amaral Carvalho, verificou-se que cerca de 80% dos pacientes cadastrados são do 

gênero feminino, comprovando, mais uma vez que as mulheres têm maior 

preocupação com o autocuidado. Além disso, a maioria dos homens tem maior 

preocupação com o trabalho e prefere utilizar serviços como farmácias ou pronto-

atendimento a procurar médicos com consulta previamente agendada (Marcelino; 

Patricio, 2011).  

A condição sociodemográfica influenciou significativamente entre GC e 

GO, exceto na posse da moradia, para minimizar esta limitação, aplicou-se a 

regressão logística. Esta diferença pode estar relacionada ao fato de que pessoas 

com condições socioeconômicas mais elevadas conseguem ter mais acesso aos 

alimentos mais saudáveis, organização do tempo para a prática de exercícios 

físicos, e maior interesse às informações sobre hábitos saudáveis. Já entre os 

indivíduos com condição mais baixa, parece ocorrer o contrário, pois consomem 

maior quantidade de alimentos de origem animal, gordura saturada, açúcares e não 

conseguem organizar seus horários para a atividade física (Marmot et al., 1997). 

Outro fator importante a ser considerado é que indivíduos com menor nível 
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sociodemográfico têm menos acesso ao atendimento odontológico e informações 

sobre instruções de higiene bucal. A questão da escolaridade, após o teste de 

regressão múltipla, influenciou significativamente entre os grupos, embora ambos 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde, tal achado vai ao encontro do estudo de 

Diniz et al, 2008 (Diniz et al., 2008).  

O grupo GO apresentou indivíduos com idade superior ao do grupo 

controle. Isso pode ser atribuído ao fato de que indivíduos muito jovens não são 

portadores de síndrome metabólica. Essa diferença de idade está associada com as 

características de cada doença, como, por exemplo, o diabetes que apresenta maior 

incidência conforme a progressão da idade (Ortiz; Zanetti, 2001). Este fato é 

preocupante, visto que aumenta o risco para várias doenças sistêmicas, as quais 

incluem a síndrome metabólica (Daniels, 2009).  

 

 

6.2 Síndrome Metabólicas, Obesidade e condições bucais 

 

O aumento da obesidade tem causado preocupação aos órgãos de saúde 

pública, devido às inúmeras doenças relacionadas a esse problema. Além das 

alterações sistêmicas, o indivíduo obeso apresenta pior condição bucal, quando 

comparado ao indivíduo eutrófico (Yamashita et al., 2015).  

A associação entre cárie dentária e obesidade ainda é considerada 

controversa, visto que são doenças multifatoriais e que podem apresentar o mesmo 

fator de risco, como o açúcar (Traebert et al., 2004. Estudos recentes têm 

identificado alterações nos níveis precoces da doença (Tinós, 2016). O GO 

apresentou maior CPOD, dentes cariados, restaurados, perdidos e com lesão 

cavitada em dentina e menor fluxo salivar quando comparado com o GC.  

A dieta é um fator de risco comum para o índice CPOD e IMC, fato que 

não surpreende, visto que a população sofreu alterações nos hábitos alimentares 

nas últimas décadas e a consequência do consumo em excesso de bebidas ricas 

em carboidratos com alto teor calórico, contribuem para a explicação do aumento na 

prevalência de cárie dentária e de obesidade (Alswat et al., 2016). A mediana do 

CPOD no GO foi de 13, valor considerado alto, quando comparado ao GC que foi 6, 

mostrando uma possível associação entre cárie dentária e síndrome metabólica, 

indo ao encontro de estudos realizados em adultos na China e no Japão (Furuta et 
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al., 2016; Chala et al., 2017 ). No entanto, há estudos que mostraram relação 

inversa entre esses desfechos (Kantovitz et al., 2006; Sanchez-Perez et al., 2010; 

Song et al., 2017). Essa contradição nos estudos da associação positiva ou negativa 

pode estar relacionada com a diferença das faixas etárias avaliadas, sendo 

necessários estudos mais específicos para elucidar esta questão.  

Com o avanço tecnológico e a evolução das pesquisas na área da 

Cariologia, novos conceitos têm sido abordados na literatura, principalmente em 

relação à sua transmissibilidade e na questão do fator determinante, que são os 

açúcares livres (Sheiham; James, 2015). Os fatores como fluxo salivar, consumo de 

outros carboidratos e presença de microrganismos na cavidade bucal são 

considerados fatores adicionais, visto que causam alteração no efeito primário dos 

açúcares. Além disso, deve-se considerar o fator sociodemográfico e o nível de 

escolaridade como indicadores do comportamento individual em relação ao tipo de 

alimento e preferência dietética, pois, assim como no presente estudo, outras 

pesquisas também mostraram que essas variáveis podem contribuir para o 

desenvolvimento da cárie dentária e da obesidade (Chala et al., 2017; Shrewsbury; 

Wardle, 2008). Dentre as limitações do presente estudo, está a idade e não 

avaliação alimentar, por meio de questionário ou recordatório alimentar, assim como 

o estilo de vida e prática de atividades físicas. Estudos futuros, envolvendo a 

endocrinologia e/ou nutrição deverão ser conduzidos para estes pontos sejam 

melhor esclarecidos.  

A presença de microrganismos em todo o corpo é comum, no entanto, 

estudos têm investigado possíveis alterações na microbiota devido à obesidade 

(McDonald et al., 2015). O estudo realizado em adolescentes obesos avaliando a 

presença de bactérias na cavidade bucal mostrou que há associação entre glicose 

salivar elevada e cárie dentária (Goodson et al., 2017). Estudos futuros poderão ser 

realizados para avaliar a alteração da microbiota em pacientes obesos que foram 

submetidos à cirurgia bariátrica.  

O componente cariado apresentou-se maior no GO, concordando com o 

estudo realizado por Chala et al., 2017 e Ojima et al., 2015. A presença do 

componente cariado não tratado mostra que esta população não teve acesso ao 

tratamento odontológico, devendo ser considerada de alto risco. Dessa forma, estes 

indivíduos necessitam de atenção odontológica e abordagem educativa/preventiva 

de todos os fatores que influenciam a progressão desta doença (Chala et al., 2017). 
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A falta de tratamento, que está relacionada a inúmeros fatores, dentre eles condição 

socioeconômica (Chala et al., 2017), o medo do cirurgião dentista (Kanegane et al., 

2006) e o fracasso de restaurações (Axelsson et al., 2004), contribui para o 

surgimento de dor e dependendo da extensão da cavidade, pode levar a perda do 

elemento dentário (Fejerskov; Kidd, 2005; Ojima et al., 2015). A falta de 

comprometimento dos indivíduos obesos em relação ao tratamento para obesidade 

e condição bucal é comum, sendo mais um fator contribuinte para a perda do 

elemento dentário.  

O número de dentes presentes na cavidade bucal está inversamente 

associado aos riscos cardiometabólicos e às doenças cardiovasculares (Watt et al., 

2012; Schwahn et al., 2013). Dentre os motivos de perda dentária, destaca-se a 

doença periodontal, entretanto, no estudo de Ojima et al., 2015, verificaram que a 

presença de cárie dentária pode contribuir para a associação da perda dentária com 

doença cardiovascular. Sabe-se que a ausência de dentes causa ingestão mais 

rápida do alimento, pelo fato de ter dificuldade em mastigar os alimentos, 

favorecendo a obesidade (Ojima et al., 2015). Apesar do presente estudo não ter 

avaliado a função mastigatória, é um fator a ser investigado para confirmar essa 

associação.  

Outro fator que pode estar relacionado à presença de dentes cariados é a 

redução do fluxo salivar (Selwitz et al., 2007; Flink et al., 2008) e a obesidade tem 

sido associada à diminuição da função das glândulas salivares (Tremblay et al., 

2011). Foram observadas diferenças estatisticamente significativas em relação ao o 

fluxo salivar, sendo maior no GC. A hipofunção das glândulas salivares, a diminuição 

do fluxo salivar podem estar relacionadas ao uso de medicamentos para o 

tratamento de comorbidades (Scully, 2003) presentes nos indivíduos do GO. A 

obesidade abdominal contribui para o aumento da secreção de citocinas pró 

inflamatórias pelo tecido adiposo, mais especificamente a Interleucina-6 (IL-6) e o 

Fator de Necrose Tumoral-alfa (TNF-α) (Speretta et al., 2014), que podem causar 

processo inflamatório crônico nas glândulas salivares, prejudicando sua função 

(Marsicano et al., 2012).  

O índice de saburra lingual foi maior no GO, entretanto, após os ajustes 

das variáveis de confusão pela regressão múltipla, não foi encontrada diferença 

entre os grupos. A presença de saburra lingual favorece a colonização de 

microrganismos anaeróbios, em sua maioria gram negativos, que podem causar a 
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halitose (Nakano et al., 2002; Keceli et al., 2015). Além disso, a limpeza da língua é 

fundamental para a diminuição de bactérias na cavidade bucal (Matsui et al., 2014). 

No presente estudo não foi avaliada a presença de halitose, devido à dificuldade de 

mensuração. Na literatura não há estudos avaliando a presença de bactérias na 

saburra lingual e halitose em obesos portadores de síndrome metabólica. Futuros 

estudos poderão ser desenvolvidos para verificar essa relação para elucidar essa 

questão.  

Considerando as diferenças encontradas entre GC e GO, deve-se 

implementar medidas preventivas para a população obesa portadora de SM, 

informando estes indivíduos da sua condição de alto risco para doenças bucais. A 

equipe multiprofissional deve incentivar a mudanças no estilo de vida, melhora da 

dieta e, consequentemente, a condição bucal.  

 

 

6.3 Cirurgia bariátrica e condições bucais 

 

A técnica cirúrgica adotada pelo serviço de Cirurgia Bariátrica da 

Fundação Hospital Amaral Carvalho é a técnica mista, ou seja, restritiva e 

disabsortiva. Essa técnica é a preconizada pelo SUS pelo fato de conseguir maior 

perda do peso e, consequentemente, a manutenção do mesmo, e maiores índices 

de remissão das comorbidades associadas à obesidade (Lee; Almulaifi, 2015). No 

presente estudo observou-se redução significativa no peso, IMC e circunferência da 

cintura após a cirurgia bariátrica, indo ao encontro aos resultados de estudos 

anteriores (Sales-Peres et al., 2015; Keren et al., 2016).  

Após a cirurgia bariátrica, observou-se melhora significativa em 

hipertensão, diabetes, triglicérides e colesterol, tais resultados foram semelhantes 

aos estudos publicados na literatura (Landecho et al., 2017;Liang et al., 2017), 

mostrando a remissão das comorbidades após a cirurgia bariátrica. Entretanto, o 

estudo de Piche et al., 2015 relatou que a hipertensão tem menor taxa de resolução 

após a cirurgia bariátrica (Piche et al., 2015). A permanência da hipertensão arterial 

após a cirurgia bariátrica pode estar relacionada à idade e à presença de gordura 

ectópica após a cirurgia, principalmente a adiposidade visceral, considerado um fator 

desfavorável para a remissão da hipertensão arterial sistêmica. Esse acúmulo de 

gordura reflete na atividade parassimpática, que pode promover a atividade do 
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sistema renina-angiotensina favorecendo o aumento da pressão arterial (Auclair et 

al., 2017).  

Após a segunda avaliação e os ajustes das variáveis de confusão, 

observou-se diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação ao 

índice CPOD, número de dentes restaurados, dentes com lesão inicial em esmalte, 

área da lesão de mancha branca e quantidade de biofilme. Estas diferenças não 

receberam influência do tempo, visto que os valores do GO foram maiores nas duas 

avaliações.  

A progressão da lesão cariosa ocorre de forma lenta, mas no intervalo de 

seis meses é possível identificar alterações iniciais no esmalte dentário (Tranaeus et 

al., 2001). No presente estudo, observou-se aumento de lesões iniciais de esmalte 

no GO. Este resultado é semelhante ao encontrado no estudo realizado por Tinós, 

2016, em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica (Tinós, 2016). Uma justificativa 

para tal alteração é a mudança nos hábitos alimentares, pois aumenta a frequência 

da ingestão e alteração na consistência do alimento (Machado, 2008). Além disso, 

os bariátricos desenvolvem novos padrões alimentares para conter os problemas 

emocionais, recorrendo a alimentos de fácil ingestão. Outro fator relacionado a esse 

achado é o aumento no consumo de alimentos doces após a cirurgia bariátrica 

(Heling et al., 2006).  

Esse aumento do consumo de alimentos doces pode estar relacionado a 

maior facilidade de ingestão, como o leite condensado e também devido à 

hipoglicemia, que pode ocorrer nesses pacientes como consequência da cirurgia 

bariátrica.  

Este estudo longitudinal de coorte prospectivo foi o primeiro estudo a 

avaliar a progressão e regressão de lesões cariosas em indivíduos portadores de 

síndrome metabólica. A análise com o QLF permite quantificar a perda mineral 

determinada pela perda de fluorescência e variação na área da lesão, possibilitando 

o monitoramento da progressão ou regressão da lesão durante determinado tempo. 

Comparado aos dados qualitativos e subjetivos obtidos pelo exame clínico visual 

convencional, esta análise traz um grande benefício para as pesquisas clínicas 

(Kuhnisch et al., 2007). Tranaeus et al., 2002, relatou que o QLF apresenta 

excelente reprodutibilidade in vivo, principalmente em estudos longitudinais, 

comparando e monitorando os efeitos de diferentes programas preventivos. No 

presente estudo, indivíduos obesos apresentaram maior perda mineral que os 
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eutróficos. Após a cirurgia bariátrica, e os eutróficos após 6 meses da primeira 

avaliação, mantiveram valores similares de mineral no esmalte, mostrando que a 

cirurgia bariátrica, não promoveu alterações significativas na estrutura do esmalte. 

Entretanto, é preciso ressaltar a importância do acompanhamento odontológico para 

que essas alterações não progridam para uma lesão cariosa cavitada.  

Apesar do volume do fluxo salivar e do índice de saburra lingual não 

terem apresentado diferença estatisticamente significativa após o ajuste das 

variáveis de confusão por meio da regressão logística, pode-se observar que ambos 

apresentaram melhora. O aumento do fluxo salivar após a cirurgia bariátrica pode 

estar relacionado à diminuição de medicamentos utilizados para controlar os 

componentes da síndrome metabólica (Scully, 2003). Considerando que a saliva é 

responsável por manter o equilíbrio e proteger tecidos moles e duros da cavidade 

bucal, há a possibilidade também dela contribuir para o equilíbrio em relação à 

presença de saburra lingual, sendo necessários mais estudos para comprovar esta 

relação.  

Os estudos para identificar os fatores de risco bucais em indivíduos 

portadores de síndrome metabólica candidatos à cirurgia bariátrica são 

imprescindíveis para o conhecimento técnico e científico do cirurgião dentista, uma 

vez que esse profissional necessita identificar e desenvolver ações de prevenção e 

proteção, que sejam eficazes nessa população. Diante dos resultados apresentados, 

pode-se ressaltar que a participação do cirurgião dentista na equipe 

multiprofissional, que atende pacientes obesos mórbidos, é de grande importância 

em todas as etapas do tratamento: antes da cirurgia bariátrica para adequação do 

meio bucal e reabilitação oral quando necessários e após a cirurgia bariátrica para 

realizar o diagnóstico precoce de doenças bucais. A abordagem dessa população é 

extremamente difícil, visto que a maioria da amostra do presente estudo, não teve o 

comprometimento de comparecer ao retorno, por essa razão, deve-se pensar em 

meios alternativos que sejam mais eficazes para conscientizá-los dos problemas que 

podem surgir, quer seja devido à obesidade ou após a cirurgia bariátrica.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados permitem concluir que a cirurgia bariátrica não interferiu na 

progressão das lesões cariosas. Entretanto, destaca-se a necessidade de 

abordagem multiprofissional que atende o indivíduo portador de síndrome 

metabólica, para que sejam mantidas as condições funcionais e estéticas na 

cavidade bucal, além de atuar na promoção de saúde e na prevenção de doenças.  
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ANEXO A – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS – CEP 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO C – FICHA DE AVALIAÇÃO 
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