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RESUMO 
 

A obesidade infantil vem ganhando destaque em todo o mundo, uma vez 

que as crianças com sobrepeso apresentam uma tendência de se tornarem adultas 

com excesso de peso, ocasionando doenças graves, diminuição da expectativa de 

vida e insalubridade emocional. A mudança de hábitos que tem levado à substituição 

dos alimentos ricos em fibras e nutrientes por alimentos industrializados ricos em 

gorduras e carboidratos facilita o surgimento de problemas odontológicos, mesmo 

com a exposição a fatores de proteção. O objetivo deste estudo foi analisar a 

relação entre as condições de saúde bucal e a qualidade de vida de adolescentes 

com sobrepeso/obesidade e eutróficos em Bauru - São Paulo. A amostra foi 

constituída por 153 adolescentes aos 12 anos, ambos os gêneros, matriculados na 

rede de ensino municipal, divididos em dois grupos G1 – Sobrepeso/Obesidade 

(n=65) e G2 – Eutróficos (n=88). A avaliação antropométrica foi realizada por meio 

do Índice de Massa Corpórea (IMC). Os exames bucais foram realizados por 2 

examinadores calibrados (Kappa>0,76), avaliando-se cárie dentária (CPOD), 

fluorose (Índices de Dean e de Fluorose Comunitária), condições periodontais (IPC), 

desgaste dentário (IDD), má oclusão (DAI) e fluxo salivar (ml/min). O questionário 

CHILD-OIDP foi aplicado. Para a análise estatística dos dados aplicou-se o teste de 

normalidade e homogeneidade, empregando-se teste “t” de Student, Mann-Whitney, 

Qui-Quadrado, Odds Ratio e Coeficiente Linear de Correlação de Pearson (p<0,05). 

A média de IMC encontrado foi 22,98±3,39 (masculino) e 23,78±3,23 (feminino) em 

G1, enquanto que no G2 observou-se 16,95±1,40 (masculino) e 17,41±1,46 

(feminino). O CPOD médio foi de 1,28±1,60 (G1) e 1,73±2,30 (G2). A fluorose foi 

identificada em 23,08% (G1) e 14,77% (G2). As alterações periodontais foram mais 

prevalentes em G2 (65,91%) do que G1 (52,31%), com a presença de sangramento 

gengival em 47,69% e 47,73% e de cálculo em 29,23% e 44,32% (G1 e G2, 

respectivamente). Todos os adolescentes apresentaram algum grau de desgaste 

dentário, sendo a face incisal/oclusal a mais acometida (G1 97,88%; G2 97,02%). A 

média do DAI obtido em G1 foi de 31,69±7,93 e em G2 30,46±7,40, e em apenas 

29,23% (G1) e 22,73% (G2) houve normalidade/oclusopatia leve. Em relação ao 

fluxo salivar, independente do grupo, a hiposalivação foi a mais frequente (49,23% - 

G1 e 48,86% - G2). Os escores médios obtidos no questionário CHILD-OIDP foram 

6,94±9,38 para G1 e 5,35±6,84 para G2, com relação ao impacto das condições



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bucais nas atividades diárias em G1 observou-se prevalência moderada em comer, 

estado emocional e sorrir; e impacto moderado em sorrir e pequeno em comer e 

higienização bucal em G2. Não foram observadas associações entre o IMC e cárie 

dentária, fluorose, condições periodontais e má oclusão, apenas quanto à 

severidade do desgaste dentário (p=0,029). Observou-se correlação negativa entre o 

fluxo salivar e a qualidade de vida nos adolescentes com sobrepeso/obesidade. É 

fundamental uma abordagem estratégica e multidisciplinar da obesidade e dos 

fatores de risco que predispõe para esta condição, uma vez que estes podem 

resultar em agravos a saúde bucal dos adolescentes. 

 

Palavras-chave: Adolescente. Cárie dentária. Doenças periodontais. Má oclusão. 

Obesidade. Qualidade de vida. Xerostomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Analysis of the relationship between oral health status and quality of life in 

overweight / obese and eutrophic adolescents in Bauru - SP 

 

Childhood obesity has been gaining attention throughout the world, since 

overweight children have a tendency to become overweight adults, causing severe 

disease, decreased on life expectancy and emotional unhealthiness. The change in 

habits that have led to the replacement of fiber-rich foods and nutrients for processed 

foods rich in fats and carbohydrates facilitates the emergence of dental problems, 

even with exposure to the protective factors. The objective of this study was to 

analyze the relationship between oral health status and quality of life in overweight / 

obese and eutrophic adolescents in Bauru - São Paulo. The sample consisted of 153 

adolescents age 12, both genders, enrolled in the municipal school system, divided 

into two groups G1 - Overweight / obesity (n = 65) and G2 - normal weight (n = 88). 

The anthropometric assessment was performed using the Body Mass Index (BMI). 

Oral examinations were performed by two calibrated examiners (kappa>0.76), 

evaluating dental caries (DMFT), fluorosis (Dean and Community fluorosis Indexes), 

periodontal conditions (CPI), dental wear (DWI), malocclusion (DAI) and salivary flow 

(ml / min). The CHILD-OIDP questionnaire was applied. Data statistics analysis 

applied the normality and homogeneity test, using then Student t-test, Mann-Whitney, 

Chi-square, Odds Ratio and Linear Coefficient of Correlation of Pearson (p <0.05). 

The mean BMI was 22.98 ± 3.39 (male) and 23.78 ± 3.23 (female) in G1, while in G2 

there was 16.95 ± 1.40 (male) and 17, 41 ± 1.46 (female). The average DMFT was 

1.28 ± 1.60 (G1) and 1.73 ± 2.30 (G2). Periodontal changes were more prevalent in 

G2 (65.91%) than G1 (52.31%), with presence of gingival bleeding in 47.69% and 

47.73% and calculus in 29.23% and 44 32% (G1 and G2 respectively). All 

adolescents had some degree of tooth wear, and the incisal / occlusal surface was 

the most affected (97.88% G1; 97.02% G2). The average DAI obtained in G1 was 

31.69 ± 7.93 and 30.46 ± 7.40 in G2, and only 29.23% (G1) and 22.73% (G2) was 

normal / mild malocclusion. Relative to the salivary flow, regardless of group, 

hyposalivation was the most frequent (49.23% - 48.86% and G1 - G2). The average 

scores obtained in CHILD-OIDP questionnaire were 6.94 ± 9.38 G1 and 5.35 ± 6.84 

G2, regarding the impact of oral conditions in daily activities in G1 there was 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



moderate prevalence on eating, emotional state and smiling; and a moderate impact 

on smiling and low impact on eating and cleaning mouth in G2. No associations were 

observed between BMI and dental caries, fluorosis, periodontal conditions and 

malocclusion, just about the severity of tooth wear (P=0.029). There was a negative 

correlation between salivary flow and the quality of life in adolescents with overweight 

/ obesity. It is crucial a strategic and multidisciplinary approach for obesity and the 

risk factors that predispose to this condition, since these can result in injuries to 

adolescents’ oral health. 

 

Keywords: Adolescent. Dental caries. Periodontal diseases. Malocclusion. Obesity. 

Quality of life. Xerostomia. 
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1 Introdução 

 

39 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da situação nutricional da população é essencial para 

aferir a evolução das condições de saúde e de vida, considerando seu caráter 

multicausal, relacionado ao grau de atendimento das necessidades básicas (SALES-

PERES et al., 2010). 

Observa-se que o perfil nutricional das populações tem sofrido 

modificações, com significativo aumento da obesidade tanto em países 

desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, sendo considerada como “a 

epidemia do século XXI”; devendo-se ressaltar que esta condição apresenta 

envolvimentos psicológicos, bioquímicos, metabólicos, alterações anatômicas e 

sociais (TAUBES, 1998).  

A obesidade atualmente representa um considerável problema de saúde 

pública, pois além de ter forte impacto na morbidade, um peso corporal mais elevado 

está associado a um maior risco de diabetes tipo 2, e pode ser um fator de risco 

para doenças cardiovasculares, hipertensão, asma, artrite e outros problemas de 

saúde geral (SINHA et al., 2002; MARCENES et al., 2003).  

Recentemente, o tema obesidade infantil vem ganhando grande 

destaque, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, pois as 

crianças que apresentaram sobrepeso poderão tornar-se adultas com excesso de 

peso (GUO & CHUMLEA, 1999). Consequentemente, quando se apresenta 

precocemente, a mesma pode levar a doenças graves, diminuição da expectativa de 

vida e resultar em insalubridade emocional (DIETZ & ROBINSON, 1998). No Brasil, 

segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada entre 2008/2009 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de jovens de 10 a 19 

anos com excesso de peso passou de 3,7%, em 1970, para 21,7%, acima do 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015) e pelo Ministério da 

Saúde em 2009 (BRASIL, 2010). 

Além disso, este tema demonstra-se de grande interesse para a 

Odontologia, visto que a mudança de hábitos alimentares dos brasileiros, que tem 

levado à substituição dos alimentos ricos em fibras e nutrientes por alimentos 

industrializados ricos em gorduras e carboidratos, facilita o surgimento de problemas 

odontológicos, mesmo com a exposição a fatores de proteção amplamente 

difundidos (TRAEBERT et al., 2001). Evidencia-se que o aumento de peso 
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predispõe o indivíduo a problemas bucais tais como cárie dentária, periodontite e 

consequente perda dentária; além de erosão, hipersensibilidade dentária e 

xerostomia (BARRON et al., 2003; HELING et al., 2006; MATHUS-VLIEGEN et al., 

2007; TOUGER-DECKER et al., 2007; KELISHADI et al., 2010). 

Tendo em vista o aumento na prevalência da obesidade, e pelo fato de 

haver evidências da correlação entre o ganho de peso e o comprometimento da 

condição bucal, é fundamental abordar este tema mais incessantemente, pois a 

saúde bucal constitui parte da saúde geral e é elemento essencial para a qualidade 

de vida (TESCH et al., 2007).  Além disso, o conhecimento dos fatores de risco 

permite a adequação dos cuidados de saúde bucal e reorientação de gastos com 

prevenção, respeitando-se assim o princípio da equidade, visto que tais fatores têm 

sido discutidos com frequência, incluindo fatores sociais e comportamentais (PERES 

et al., 2000). Ou seja: O conhecimento da distribuição e frequência de doenças 

proporciona melhores condições de planejamento estratégico levando para a 

população assistência à saúde, acesso aos métodos preventivos e promoção de 

saúde. 

Os estudos de base populacional são ferramentas necessárias para 

nortear o planejamento e a tomada de decisões em políticas públicas de saúde. 

Quando se utiliza esta forma de estudo na saúde bucal, historicamente o critério de 

avaliação sempre foi baseado em critérios clínicos, o que não permite a 

determinação do real impacto da mesma na vida dos indivíduos. Frente a esta 

necessidade de determinar a repercussão integral de possíveis alterações bucais, 

desenvolveu-se instrumentos de avaliação da qualidade de vida em relação à 

condição bucal, o que vem sendo utilizado com uma frequência cada vez maior em 

pesquisas (JOKOVIC et al., 2002). 

Este trabalho tem como justificativa a falta de consenso da literatura 

científica, no que tange à dados epidemiológicos referentes ao impacto da 

obesidade na saúde bucal e na qualidade de vida de adolescentes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SOBREPESO/OBESIDADE 

 

A obesidade é uma doença universal de prevalência crescente e que vem 

adquirindo proporções epidêmicas, sendo um dos principais problemas de saúde 

pública da sociedade moderna (GARRIDO JUNIOR et al., 2006). Em 2004, 

Buchwald & Willians estimaram que 1,7 bilhões de pessoas em todo mundo 

apresentavam sobrepeso e obesidade, atribuindo 2,5 milhões de mortes por anos à 

obesidade. 

Atualmente, há uma tendência de ascensão das prevalências de 

sobrepeso e de obesidade, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento. Aspectos singulares da transição nutricional ocorrida neste século 

são encontrados em cada país e região do mundo, contudo são elementos comuns: 

o declínio no dispêndio energético, uma dieta rica em gordura (particularmente as de 

origem animal), açúcar e alimentos refinados, porém reduzida em carboidratos 

complexos e fibras (VASCONCELOS & SILVA, 2003). 

Algumas das doenças crônicas e não infecciosas na sociedade moderna 

estão associadas à obesidade. Dentre estas comorbidades, cita-se o diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, arteriosclerose, artrite, síndrome de 

apneia do sono, refluxo gastresofágico, infertilidade e incontinência urinária em 

mulheres, disfunções endócrinas, disfunção da vesícula biliar, problemas 

pulmonares, alguns tipos de câncer, falta de habilidade para atividades diárias, 

problemas psicossociais e econômicos (FRANCISCHI et al., 2000; SINHA et al., 

2002; MARCENES et al., 2003). 

 

2.1.1 Sobrepeso/Obesidade em adolescentes 

 

O sobrepeso e obesidade, na infância e adolescência, está sendo 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um problema de saúde 

pública, quer pelas consequências fisiológicas, quer pelos prejuízos cognitivos e 

comportamentais e também pelos seus efeitos deletérios à qualidade de vida dos 

jovens (LAITINEN et al., 2001). Muitos desses efeitos negativos persistem na idade 



2 Revisão de Literatura 

 

44 

adulta (KIESS et al., 2001), tendo-se talvez, como principal exemplo, o aumento do 

riscos de se desenvolver futuramente doenças crônicas (GUO & CHUMLEA, 1999). 

A tendência destas condições envolver populações cada vez mais jovens 

sinaliza para um prognóstico ainda mais sombrio, pois se sabe que a precocidade da 

instalação do problema associa-se, fortemente, à persistência desta condição clínica 

na vida adulta, projetando-se assim uma geração futura com percentuais ainda mais 

de obesos (RIBEIRO JUNIOR, 2007). 

Sendo assim, deve-se dar uma especial atenção a presença de 

sobrepeso e obesidade em adolescentes, que no Brasil, segundo o IBGE em 2010, 

apresentava uma incidência em jovens de 21,7%, acima do recomendado pela 

OMS. Portanto é fundamental precocemente buscar reverter esta condição, visto 

que a mesma é difícil de ser tratada em função de sua etiologia multifatorial, que 

resulta da complexa interação entre fatores ambientais, genéticos e psicológicos; e 

cujos programas de tratamento devem envolver o controle destes três fatores 

(MERTENS & VAN GAAL, 2000). 

 

2.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  

 

Dentre as várias formas de mensuração da obesidade, o índice de massa 

corpórea (IMC) tornou-se padrão referencial para essa avaliação, tanto em âmbito 

individual como populacional, pois o mesmo apresenta praticidade, simplicidade e 

elevado grau de confiabilidade na indicação da gordura corporal. Este índice é 

obtido dividindo-se o peso da pessoa, expresso em quilos, pela altura, expresso em 

metros, elevada ao quadrado (LIMA & SAMPAIO, 2007; SANTO & CECCONELLO, 

2008). 

O IMC, embora apresente em adolescentes importante variação com a 

idade e maturidade sexual, tem sido considerado como bom indicador de obesidade 

em adolescentes (SALES-PERES et al., 2010). Sendo assim, na idade específica de 

12 anos, segundo a OMS é fundamental adequar estas variações em relação à 

idade, gênero e relação peso/altura, empregando-se este índice de forma mais 

correta (WHO, 1997). 
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2.3 SOBREPESO/OBESIDADE E SAÚDE BUCAL 

 

A obesidade pode provocar o aparecimento de outras doenças que 

agravam o estado de saúde do paciente, trazendo, assim, prejuízos à saúde 

sistêmica, com possibilidade de comprometer a saúde bucal (TRAEBERT et al., 

2004). A literatura evidencia que o aumento de peso predispõe o indivíduo a 

problemas bucais tais como cárie dentária, periodontite e consequente perda 

dentária; além de erosão, hipersensibilidade dentária e xerostomia (BARRON et al., 

2003; HELING et al., 2006; MATHUS-VLIEGEN et al., 2007; TOUGER-DECKER et 

al., 2007; KELISHADI et al., 2010). 

 

2.3.1 Condições de saúde bucal em adolescentes com sobrepeso/obesidade 

 

A obesidade, as doenças dela decorrentes e também a cárie dentária tem 

no hábito alimentar um importante componente etiológico comum (SALES-PERES et 

al., 2010). Apesar da natureza multifatorial do processo carioso ser relevante e não 

poder ser desconsiderado, é consenso que a frequência e a quantidade total de 

ingestão de carboidratos fermentáveis estão relacionadas com a incidência da cárie 

dentária (MOYNIHAN et al., 2005). Portanto, os hábitos alimentares relacionados à 

obesidade podem também determinar maior prevalência de cárie dentária (SALES-

PERES et al., 2010). Entretanto, os estudos epidemiológicos que investigaram a 

relação entre a cárie dental e sobrepeso/obesidade em adolescentes encontraram 

resultados conflitantes (ALVES et al., 2013).  

Moreira, em 2003, objetivou verificar a associação entre cárie dentária e 

obesidade em 3330 adolescentes de 12 a 15 anos de escolas públicas e privadas, 

na cidade de João Pessoa - PB, comparando as médias de CPOD e a prevalência 

de cárie entre os obesos e eutróficos nos dois tipos de escolas. Os autores 

observaram que não houve relação entre cárie dental e obesidade sendo, 

entretanto, superiores entre os adolescentes das escolas públicas. Estudo 

semelhante conduzido na Índia por Shailee et al., em 2012, avaliaram a associação 

entre o peso e a cárie dentária em 1011 adolescentes de 12 e 15 anos em escolas 

publicas e privadas, na cidade de Shimla, utilizando critérios da OMS. Observou-se 

uma alta porcentagem de crianças com baixo peso, sendo que esta condição 
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apresentava-se com um CPOD maior quando comparada com crianças com 

sobrepeso, além de que as escolas públicas possuíam maior índices de cárie 

dentária quando comparada com as escolas privadas. Para os autores, as condições 

socioeconômicas e o desconhecimento de higiene bucal por parte das crianças 

contribuem para os resultados encontrados. Resultados parecidos foram observados 

por Goodson et al., em 2013, avaliando a relação entre a condição antropométrica e 

a cárie dental em adolescente do Kuwait com média de idade de 11,36 anos. Os 

autores observaram que a porcentagem de adolescentes com dentes cariados ou 

restaurados variou inversamente com a classificação antropométrica: Adolescentes 

com baixo peso (15,61%), eutróficos (13,03%), sobrepeso (9,73%), e obesas 

(7,87%); apresentando diferenças estatísticamente significantes. 

Alves et al., em 2013, avaliaram o status do peso e a associação com a 

cárie dentária em adolescentes de 12 anos de escolas públicas e privadas na cidade 

de Porto Alegre – RS, e também concluíram que as condições de sobrepeso e 

obesidade não aumentaram o risco à cárie dentária na população avaliada. Freitas 

et al., em 2014, em estudo realizado na cidade de Dois Córregos, estado de São 

Paulo, observaram que adolescentes aos 12 anos de idade com 

sobrepeso/obesidade apresentavam-se livres de cárie (42.57%) em uma maior 

prevalência quando comparados com adolescentes Eutróficos (28.71%), 

acompanhando o índice CPOD esta característica na comparação entre os dois 

grupos: 1.67 (sobrepeso/obesidade) e 2.12 (eutróficos). 

Entretanto, Tambelini et al., 2010, investigaram a prevalência da cárie 

dentária e sua associação com fatores sociodemográficos e o excesso de peso em 

424 adolescentes entre 15 e 19 anos de idade na cidade de Londrina - PR. Os 

autores observaram que apesar da ausência de associação estatística, a maior 

severidade de cárie foi registrada entre adolescentes com sobrepeso e a menor, 

entre os obesos; sendo que os indicadores sociodemográficos exerceram importante 

influência na prevalência de cárie na população estudada.  

Com relação à condição periodontal, os estudos tem demonstrado 

associação entre o aumento de peso e a prevalência de alterações periodontais em 

adultos, sendo porém escassos aqueles que se propuseram a abordar este tema em 

adolescentes (MODÉER et al., 2011).  
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Modéer et al., em 2011, testaram a hipótese de obesidade na 

adolescência estar associada com doença periodontal ou de indicadores de risco, 

analisando-se 104 adolescentes eutróficos e obesos com idade média de 14,5 anos, 

residentes em Estocolmo, Suécia. Os autores observaram que adolescentes obesos 

exibiram maior presença de inflamação gengival e bolsas periodontais em 

comparação com os indivíduos Eutróficos; além de níveis mais altos de algumas 

Interleucinas. O estudo demonstrou uma associação entre obesidade e indicadores 

de risco periodontal em adolescentes que, em longo prazo, contribuirá para uma 

morbidade bucal maior. Resultados semelhantes obtiveram Irigoyen-Camacho et al., 

em 2014, que avaliaram a associação entre indicadores de obesidade e do estado 

periodontal de 257 adolescentes de 15 anos na Cidade do México, verificando que o 

excesso de gordura corporal foi associado com sangramento à sondagem e cálculo 

dentário em adolescentes. Para estes autores, a relação entre o 

sobrepeso/obesidade e condição periodontal em adolescentes deve ser considerado 

em programas de prevenção de saúde bucal. 

Com relação ao aspecto microbiológico da condição periodontal em 

adolescentes acima do peso, em 2012, Zeigler et al. testaram a hipótese de se a 

microbiota no biofilme bucal está relacionada com a obesidade, em 87 adolescentes 

obesos e eutróficos com média de idade de 14,7 anos. Os mesmos foram 

analisados por critérios clínicos, estimulo de saliva, e através de análise de DNA de 

amostras microbiológicas retiradas do sulco gengival. Os autores observaram a 

existência de associação entre a obesidade e a maior quantidade de células 

bacterianas encontradas no biofilme subgengival, indicando possível ligação da 

microbiota bucal e a obesidade entre os adolescentes. Entretanto estes resultados 

não corroboram os de Fadel et al., em 2013, que avaliaram parâmetros clínicos 

bucais, marcadores inflamatórios no fluido gengival e microbiota subgengival em 55 

adolescentes com obesidade e eutróficos. Os resultados demonstraram que os 

adolescentes obesos tiveram uma taxa de secreção salivar estimulada menor, 

maiores concentrações de imunoglobulina A, e mais presença de gengivite; porém 

não apresentando diferenças nos indicadores inflamatórios e na análise microbiana 

subgengival. 

Não há subsídios para afirmar se as alterações periodontais em 

adolescentes com excesso de peso são devidas às alterações sistêmicas que estão 

associadas com a obesidade, ou devida a possíveis hábitos de higiene bucais 
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inadequados (FADEL et al., 2013). Franchini et al., em 2011, analisaram a 

associação entre sobrepeso/obesidade e gengivite, analisando 98 adolescentes com 

idades entre 10 e 17 anos. Os autores observaram que os adolescentes com 

sobrepeso/obesidade apresentaram uma maior presença de inflamação gengival, 

além de uma atitude pior para a higiene oral. Sendo assim, a gengivite observada 

em indivíduos jovens com sobrepeso/obesidade é provavelmente devido a uma 

combinação de perfis metabólicos e inflamatórios e negligência com a higiene oral. 

Já Cinar & Murtomaa, em 2011, realizaram um estudo objetivando observar 

associações entre obesidade, saúde bucal e fatores de estilo de vida em 

adolescentes de 10 a 12 anos estudantes de escolas públicas e privadas em 

Istambul, Turquia.  Analisou-se o CPOS, o CPI e fatores de estilo de vida, como 

frequência de escovação; sendo que os resultados demostraram que adolescentes 

de escolas públicas eram menos obesos e possuíam uma pior condição bucal que 

os de escolas privadas, sendo evidente a maior presença de cálculo dentário e pior 

qualidade de higienização. Para estes autores, existe uma necessidade de abordar 

estrategicamente a obesidade, a saúde bucal e nutrição, visando o bem-estar dos 

adolescentes. 

A questão da higiene bucal pode inclusive ser correlacionada com 

problemas sistêmicos mais severos. Para Frisbee et al., em 2010, crescentes 

evidências epidemiológicas ligam saúde bucal, obesidade e saúde cardiovascular, 

acometendo também jovens. Estes autores investigaram em 128 adolescentes 

menores de 19 anos de idade na zona rural de West Virginia, EUA, visando 

determinar estas associações através de estudo das condições de higiene dentária, 

obesidade e análise sanguínea visando observar inflamação sistêmica. Os 

resultados destacam a importância do atendimento odontológico preventivo nestes 

adolescentes, pois houve uma relação direta entre as condições dentárias e a 

presença de comprometimento sistêmico. Este resultado reforça ainda mais o efeito 

negativo da obesidade sobre a saúde periodontal dos adolescentes, e destaca a 

importância de uma ação multidisciplinar entre cirurgiões-dentistas e pediatras na 

prevenção e tratamento da obesidade (MODÉER et al., 2011). 

Com a melhora das condições bucais, particularmente relacionadas à 

prevalência da cárie dentária e de problemas periodontais, outros agravos à saúde 

bucal têm despertado maior atenção da comunidade científica (PERES & ARMÊNIO, 

2006). Segundo Freitas et al., em 2013, que utilizaram dados do SBBrasil 2003 e 
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SBBrasil 2010 em seu estudo, a prevalência de fluorose tem apresentado um 

aumento em adolescentes, merecendo cada vez mais atenção da Saúde Pública. 

Em estudo sobre a associação do estado nutricional, dieta, condições de higiene e 

presença de fluorose, em 2010 Salcedo et al. avaliaram 51 escolares de 6 a 11 anos 

de idade moradores da cidade do Porto, Portugal. Os resultados demonstraram que 

a maioria tinha um IMC dentro da normalidade, no entanto, 35% tinham um IMC 

acima do normal, o que indica risco de obesidade. 25% dos escolares apresentavam 

fluorose, sendo as mesmas categorizadas como "muito leves" ou "moderadas"; e o 

índice de fluorose comunitário foi de 0,40. Nenhuma relação significativa entre 

fluorose e IMC foi encontrada. Para estes autores, os resultados deste estudo 

indicam a necessidade de desenvolvimento de programas de promoção da saúde e 

aconselhamento dietético para escolares para monitorar a ingestão de flúor a partir 

de todas as fontes. Para isso, nutricionistas, cirurgiões-dentistas e autoridades de 

educação devem trabalhar em conjunto. Em estudo de Tong et al., em 2013, o 

objetivo foi avaliar a prevalência e associação entre erosão dentária, cárie dentária, 

salivação e condição nutricional, em 62 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos de 

idade, habitantes da cidade de Leeds, Inglaterra. Os autores observaram que 

obesos eram mais propensos a ter erosão dentária do que os eutróficos, tanto em 

gravidade como em relação à área afetada, não havendo porém, diferenças 

estatisticamente significativas relacionadas à cárie dentária e a salivação. 

A saliva desempenha um importante papel na prevenção das principais 

enfermidades bucais, como a cárie dentária, a doença periodontal e o desgaste 

dentário (FENOLL-PALOMARES et al., 2004), sendo portanto importante considerar 

a contribuição de parâmetros salivares na experiência de cárie dentária de crianças 

e adolescentes com excesso de peso (GUARÉ et al., 2013). Por essa razão 

pesquisadores objetivaram estudar a relação do fluxo salivar com o status nutricional 

em crianças e adolescentes. Pannunzio et al., em 2010, avaliaram se alguns 

parâmetros da saliva total estimulada são influenciados pelo IMC, tendo 90 crianças 

de 7 a 10 anos moradores da cidade de Bragança Paulista - SP como amostra. Não 

houve diferença no fluxo salivar entre todos os grupos, mas somente os eutróficos 

apresentaram valor médio considerado normal. O pH salivar do grupo sobrepeso foi 

maior do que o dos eutróficos. Nos grupos sobrepeso e obeso houve decréscimo na 

concentração de fosfato e na atividade da peroxidase. No grupo obeso houve 

aumento nas concentrações de ácido siálico livre e proteína. Para os autores, 
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crianças com sobrepeso e obesas apresentam alterações nas concentrações 

salivares de fosfato, ácido siálico livre e proteínas e na atividade da peroxidase, as 

quais favorecem a formação de cárie dentária. Resultados semelhantes encontraram 

Modéer et al., em 2010, que testaram a hipótese de se a obesidade infantil está 

associada a taxa de fluxo reduzido de saliva total estimulada e cárie dentária. Neste 

estudo foram avaliados 130 adolescentes com idade aproximada de 14 anos, que 

foram avaliados também em relação à cárie dentária e condição gengival. Como 

resultado, os indivíduos obesos apresentaram maior número de superfícies cariadas 

e menor taxa de fluxo de saliva total estimulada. Para os autores, isto indica que a 

obesidade infantil está associada a taxa de fluxo reduzido de saliva total estimulada 

e presença de cárie dentária, fortalecendo ainda mais efeito negativo da obesidade 

sobre a saúde bucal das crianças. 

Com relação à associação entre más oclusões e a situação nutricional em 

adolescentes, Flores et al., em 2013, estudaram a prevalência de cárie, gengivite e 

má oclusão em 402 escolares de 7 a 12 anos em Ciudad Victoria, México, 

correlacionando com o estado nutricional. Os autores observaram que 36,2% 

estavam com sobrepeso/obesidade, 87,0% apresentavam cárie dentária, 63,0% 

gengivite, e 33,0% algum tipo de má oclusão. 

 

2.4 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE BUCAL EM ADOLESCENTES COM 

SOBREPESO/OBESIDADE 

 

Para a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida pode ser 

definida como “a percepção do individuo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e do sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (WHO, 1997). 

Observa-se que a qualidade de vida dos indivíduos pode receber 

influências significativas de alguns problemas bucais, como dor, desconforto, 

limitações e outras condições decorrentes de fatores estéticos que afetam a vida 

social, a alimentação, o exercício de atividades diárias e o bem-estar do indivíduo 

(LEÃO et al., 1998). 

A promoção da saúde entre os adolescentes é de extrema importância 

visando a melhora da qualidade de vida (FREITAS et al., 2014). Pode significar o 

quanto seus desejos e esperanças se aproximam do que realmente acontece em 
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suas vidas (BARBOSA et al., 2010). Adultos, crianças e adolescentes possuem 

diferentes percepções sobre o impacto da saúde bucal na qualidade de vida, pois as 

mesmas têm uma visão peculiar de si mesmos e do mundo a despeito da fase de 

desenvolvimento físico e psicológico em que se encontram (PIOVESAN et al., 2009). 

As informações a respeito da qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

são mensuradas frequentemente através de questionários autoaplicáveis 

denominados indicadores sociodentais ou sócio-odontológicos (SLADE, 1998),  

sendo que estes questionários têm se tornado cada vez mais usuais em pesquisas 

científicas, avaliações clínicas e na avaliação de ações de políticas públicas 

(BARBOSA et al., 2010). Esse indicadores têm sido desenvolvidos e testados 

epidemiologicamente em diferentes populações a fim de se estruturar, de maneira 

mais concreta, as relações entre medidas subjetivas e objetivas de saúde bucal, 

contribuindo para uma estimativa mais clara das necessidades de uma determinada 

população (LEÃO & LOCKER, 2006). 

Um dos questionários mais utilizados em adolescentes é o CHILD-OIDP, 

adaptação do questionário indicado para adultos OIDP (Oral Impacts on Daily 

Performances) (ADULYANON et al., 1996). Na versão brasileira do mesmo, avalia-

se o impacto das condições de saúde bucal nas atividades diárias dos adolescentes 

entre 11 à 14 anos, sendo que na primeira parte do questionário o adolescente é 

solicitado a recordar todos os problemas relacionados à saúde bucal que ele teve 

experiência nos últimos 3 meses, e a segunda parte consiste de uma entrevista para 

verificar a presença de impactos relacionados aos problemas bucais nas atividades 

de comer, falar, higienização bucal, dormir, estado emocional, sorrir, estudar e 

contato social (CASTRO et al., 2008). Chakravathy et al., em 2013, avaliaram a 

relação do índice de massa corporal (IMC) e a cárie dentária com a qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal utilizando o CHILD-OIPD. Foram avaliados 456 

adolescentes entre 13 e 15 anos, moradores de Udupi, Índia. Observou-se que a 

prevalência dos impactos variaram 7,4-32,8% para adolescentes 

baixopeso/eutróficos, e 12,9-49,7% em adolescentes com sobrepeso/obesidade. 

Houve uma média significativamente mais elevada para adolescentes com 

sobrepeso/obesidade do que para baixopeso/eutróficos para as atividades 

relacionados a "comer", "falar", "dormir", "sorridente" e "estado emocional", e na 

pontuação total do CHILD-OIDP e prevalência da cárie dentária. O IMC e dentes 
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cariados apresentaram associação significativa com a pontuação CHILD-OIDP. Para 

os autores, os adolescentes com cárie dentária e aumento de IMC tiveram baixa 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Em um estudo sobre a associação 

entre obesidade infantil e o impacto bucal na qualidade de vida, os autores 

observaram a influência de aspectos psicológicos (sorrir e estado emocional) na 

qualidade de vida dos adolescentes portadores de sobrepeso/obesidade. No mesmo 

estudo foi possível correlacionar os valores do índice CPOD com o estado 

emocional e a atividade de cárie dentária com o desempenho escolar nesses 

adolescentes, ainda que os indivíduos com peso adequado tivessem apresentado 

maior percepção de impacto das condições bucais na qualidade de vida (FREITAS 

et al., 2014). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a relação entre as condições 

de saúde bucal e a qualidade de vida de adolescentes com sobrepeso/obesidade e 

eutróficos aos 12 anos, estudantes da rede pública, no município de Bauru, Estado 

de São Paulo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o estado nutricional dos adolescentes por meio do Índice de Massa 

Corpórea (IMC); 

 Avaliar as condições de saúde bucal quanto à cárie dentária, fluorose 

dentária, condições periodontais, desgaste dentário, má oclusão e fluxo 

salivar em adolescentes com sobrepeso/obesidade e eutróficos; 

 Avaliar os impactos odontológicos no desempenho das atividades diárias 

dos adolescentes, por meio do questionário CHILD-OIDP em adolescentes 

com sobrepeso/obesidade e eutróficos; 

 Analisar a relação entre as condições bucais e a qualidade de vida em 

adolescentes com sobrepeso/obesidade e eutróficos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru (CEP FOB-USP), sendo 

aprovado pelo parecer CAAE: 06395012.8.0000.5417 (Anexo A). Foram enviados 

termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aos pais ou responsáveis pelos 

adolescentes, visando autorização para participação dos mesmos na pesquisa. No 

TCLE foram descritos os objetivos da pesquisa assim como os possíveis riscos e 

benefícios e a forma de realização dos exames, garantindo o sigilo das informações 

e a participação voluntária no estudo. 

  

4.2 OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Foi realizado um estudo observacional e de investigação transversal, 

objetivando avaliar o estado nutricional, as condições bucais e os impactos 

odontológicos no desempenho das atividades diárias, de escolares aos 12 anos 

residentes no município de Bauru, Estado de São Paulo. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os critérios de inclusão adotados neste estudo foram: a autorização dos 

pais para a participação de seus filhos por meio do termo de consentimento livre e 

esclarecido devidamente assinado, os adolescentes possuírem no dia dos exames 

12 anos, a presença do adolescente no dia do exame e a ausência de aparelho 

ortodôntico fixo. Foram excluídos da amostra, os indivíduos que não quiseram ou 

desistiram de participar desta pesquisa por qualquer razão. 

 

4.4 CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

O cálculo amostral foi realizado utilizando-se dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação do Bauru - SP, relativos ao número de 

adolescentes com 12 anos regularmente matriculados na rede pública municipal de 
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ensino fundamental. O coeficiente de correlação utilizado foi 0,20, adotando-se nível 

de erro alfa de 5% e nível de erro beta de 20%. O valor mínimo para o efeito de 

desenho foi de 140 adolescentes e o valor máximo de 196, estimando as perdas. 

 

4.5 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

O presente estudo foi realizado no município de Bauru – SP, que está 

localizado na região centro-oeste do estado de São Paulo, em uma área territorial de 

667.681 km2, e de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010, contava com 343.937 habitantes (BRASIL, 2014).  

 

Figura 1 – Localização do Município de Bauru - Estado de São Paulo 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Bauru – SP foi contatada para a 

apresentação do projeto de pesquisa e obtenção da autorização para a realização 

deste estudo (Anexo B). Posteriormente as escolas integrantes da rede municipal de 

ensino foram contatadas com a mesma finalidade. As mesmas foram informadas 

sobre este estudo por meio de uma carta de informação (Anexo C), entregue aos 

diretores das instituições. Os pais ou responsáveis dos adolescentes que 

frequentam as escolas foram informados sobre a pesquisa por meio do 

consentimento pós-informado. Só participaram da pesquisa aqueles adolescentes 

cujos pais ou responsáveis autorizaram que os mesmos fizessem parte da 

casuística.  

A amostra foi constituída por adolescentes estudantes da rede pública 

municipal de ensino, residentes no Município de Bauru – SP, utilizando-se a faixa 

etária de 12 anos, como preconizado pela OMS. Para a realização da pesquisa, 

todas as escolas da rede pública municipal foram pré-selecionadas, sendo ao final 
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escolhidas as cinco escolas de ensino fundamental que possuíam alunos na faixa 

etária de 12 anos. A lista contendo os nomes das escolas e as regiões do município 

contempladas, é apresentada na Tabela 1; sendo que a região leste do município 

não pode ser contemplada, pois não havia escola da rede municipal de ensino 

disponível com alunos na faixa etária de estudo. 

Os exames foram realizados no período de 05 a 09 de Novembro de 

2012, nas escolas apresentadas, onde se encontravam os escolares convidados a 

participar do estudo. 

 

Tabela 1 – Frequência absoluta dos TCLEs distribuídos, e frequência absoluta e 

relativa de adolescentes examinados nas escolas municipais, Bauru - SP, 2011 

Escola Alunos examinados 

 N % 

EMEF Ivan Engler de Almeida (Região Oeste) 27 17,6% 

EMEF Cônego Aníbal Difrância (Região Norte) 37 24,2% 

EMEF Santa Maria (Centro) 35 22,9% 

EMEF Nacilda de Campos (Região Norte) 43 28,1% 

NER Lydya Alexandrina Nava Cury (Região Sul) 11 7,2% 

Total 153 100% 

 

4.6 ETAPAS DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi composto pelas seguintes etapas: 

 Calibração dos examinadores; 

 Apresentação do projeto e distribuição TCLEs; 

 Avaliação epidemiológica; 

 Análise estatística. 

 

4.6.1 CALIBRAÇÃO DOS EXAMINADORES 

 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997) preconiza a padronização 

e calibração dos examinadores a qual tem por objetivo assegurar a interpretação, o 

entendimento e aplicação uniformes dos critérios para as doenças e condições a 
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serem observadas e registradas a fim de assegurar que cada profissional possa 

examinar dentro de um padrão consistente assim como minimizar variações entre 

diferentes examinadores. 

O processo de calibração dos examinadores foi conduzido por um 

examinador padrão, experiente em levantamentos epidemiológicos, sendo a primeira 

etapa deste processo constituída por aula teórica, a fim de se buscar a padronização 

inicial quanto aos códigos, critérios e condutas adotadas para o estudo. Na segunda 

etapa foi realizada uma demonstração clínica, pelo examinador padrão, quanto ao 

posicionamento dos examinadores e anotadores, organização do material de 

trabalho, fichas clínicas e ergonomia em relação ao atendimento, seguidos de 

exames de treinamento e discussão clínica para familiarização dos procedimentos. 

Foi calculado o coeficiente kappa para mensurar a concordância, intra e 

inter-examinadores, sendo realizado o re-teste em 10% de amostra (LANDIS & 

KOCH, 1977). Os coeficientes kappa obtidos foram 0,88 para cárie dentária, 0,79 

para condição periodontal, 0,76 para índice de fluorose e 0,87 para o índice de 

desgaste dentário. 

 

4.6.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DISTRIBUIÇÃO DOS TERMOS DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Foram realizadas visitas às escolas previamente à realização dos 

exames, a fim de se apresentar a diretores, professores e responsáveis as 

proposições do estudo e esclarecer quanto à participação dos escolares através da 

distribuição do TCLE, assim como solicitar autorização dos mesmos para a 

condução da pesquisa (Anexo D). 

Foi realizada uma explanação em cada sala de aula sobre a proposição 

da pesquisa aos adolescentes e foram entregues os TCLEs com a finalidade de 

obter autorização dos pais ou responsáveis dos alunos para sua participação no 

estudo, visto que os mesmos apresentavam idade inferior à 18 anos. Posteriormente 

os termos foram recolhidos nas salas de aula para proceder a realização dos 

exames clínicos. 

 

 

4.6.3 AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
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A etapa de avaliação epidemiológica do presente estudo foi composta 

pelas seguintes fases: 

 Análise antropométrica 

 Aplicação de questionário 

 Exames clínicos  

 

Para a realização da avaliação epidemiológica, os adolescentes foram 

chamados em grupos de 3 indivíduos, e enquanto o primeiro tinha sua antropometria 

aferida, os demais preenchiam os questionários, alternando na sequência. 

Posteriormente os mesmos eram encaminhados para os exames clínicos. Esta 

sequência de procedimentos foi adotada para evitar falhas no preenchimento dos 

questionários, assim como evitar perdas decorrentes de falta de entrega dos 

mesmos. 

 

4.6.3.1 ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA 

 

A avaliação antropométrica foi realizada por meio do Índice de Massa 

Corpórea (IMC) e analisada posteriormente de acordo com os pontos de corte e 

percentis, para faixa etária e gênero dos indivíduos avaliados (WHO, 2007). Foi 

utilizada fita métrica e uma balança, devidamente calibrada, e os escolares foram 

solicitados a retirar os sapatos para a aferição das medidas de peso (kg) e altura (m)  

(Figura 2). Estas medidas foram registradas para o posterior cálculo do IMC, de 

acordo com a equação abaixo: 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2 (𝑚)²
 

A avaliação antropométrica foi realizada empregando-se o Índice de 

Massa Corporal (IMC) por idade (kg/m²), utilizado pela Organização Mundial de 

Saúde como instrumento de medida de crescimento e nutrição (WHO, 2007). O IMC 

por idade depende do sexo e da relação peso/altura, sendo variável para as idades 

entre 5 a 19 anos.  Esta avaliação foi usada para distribuir os adolescentes em dois 

grupos: Sobrepeso/obesidade (SPO), com percentil de IMC ≥ 85, e Eutróficos (EUT) 

com IMC ≥ 3 ≤ percentil 85. 
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Figura 2 – Aferição da altura e do peso dos adolescente para a antropometria. 

 

4.6.3.2 EXAMES CLÍNICOS 

 

Os exames clínicos foram realizados por examinadores e anotadores 

devidamente calibrados, sendo conduzidos no pátio das escolas, sob iluminação 

natural, com o examinador e o adolescente sentados um de frente ao outro, de 

acordo com as normas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

1997). Utilizou-se gaze para limpeza e secagem das superfícies dentárias, espelhos 

bucais planos no 5 e sondas periodontais OMS (WHO,1997) (Figura 3), a fim de se 

confirmar evidências visuais de cárie dentária e realização de exames das condições 

periodontais, bem como presença de fluorose dentária, desgaste dentário e má-

oclusão. O número de instrumentos já previamente esterilizados utilizados para os 

exames, eram em número suficiente visando preencher os critérios de 

biossegurança necessários para a realização deste estudo. 

 

Figura 3 – Sonda periodontal preconizada pela OMS (WHO, 1997) 
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Para a avaliação das condições de saúde bucal dos escolares foram 

utilizados os índices ceod e CPOD para cárie dentária (WHO, 1997), índice de Dean 

para fluorose dentária (DEAN, 1934), índice IPC para doença periodontal (WHO, 

1997), índice IDD para desgaste dentário (SALES-PERES, 2008), índice DAI para 

má oclusão (WHO, 1997), e análise do fluxo salivar. Os dados obtidos foram 

anotados em ficha própria (Anexo E), para facilitar a tabulação dos dados. 

 

Cárie Dentária 

 

Na avaliação das condições bucais para cárie dentária utilizou-se os 

índices ceod e CPOD (WHO, 1997); sendo que para realizar o cálculo dos dois 

índices e de seus componentes, todos os dentes examinados receberam um código 

baseado na sua condição clínica conforme o apresentado no Quadro 1. Quando da 

necessidade de tratamento, os códigos e condições empregados como critério estão 

descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 1 – Códigos e condições empregados nos índices ceod e CPOD 

Código 
Condição 

Dentes decíduos Dentes permanentes 

Coroa Coroa Raiz  

A 0 0 Hígido 

B 1 1 Cariado 

C 2 2 Restaurado e com cárie 

D 3 3 Restaurado e sem cárie 

E 4 - Dente perdido devido à cárie 

- 5 - Dente perdido por outras razões 

F 6 - Selante de fissura 

G 7 7 Apoio de ponte, coroa ou Venner 

- 8 8 Coroa não erupcionada 

T T - Traumatismo 

- 9 9 Não informado 
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Quadro 2 – Códigos e condições empregados para necessidade de tratamento 

Código Condição 

0 Nenhum tratamento 

P Prevenção / medidas para a inativação de cárie 

F Selante de fissura 

1  Restauração de 1 superfície 

2 Restauração de 2 ou mais superfícies 

3 Coroa  por qualquer razão 

4 Veneer ou coroa laminada 

5 Cuidado pulpar e restauração 

6 Extração indicada 

7 ou 8 Necessidades de outros cuidados 

9 Não Informado 

 

Também utilizou-se para a análise dos resultados em relação a cárie 

dentária o Índice significativo de cárie (SIC Index), proposto para avaliar a 

desigualdade de cárie dentária na população em estudo. É representado pelo valor 

médio do CPOD calculado para um terço do grupo examinado que apresentou os 

valores mais elevados de cárie dentária (ANTUNES et al., 2006). 

 

Fluorose Dentária 

 

Para a avaliação da presença de fluorose dentária foi empregado o Índice de 

Dean (DEAN, 1934), que inclui seis categorias (normal, questionável, muito leve, 

leve, moderada e severa), de acordo com as alterações estéticas e estruturais 

provocadas pelo consumo excessivo de flúor nos dois dentes mais acometidos. Em 

caso de dúvidas sobre a presença ou não de fluorose, deve-se considerar o dente 

como normal (Quadro 3).  

Utilizou-se também o índice de fluorose da comunidade (DEAN, 1934), que 

objetiva facilitar a interpretação da fluorose no âmbito da saúde pública. Este índice 

é calculado a partir da média aritmética dos graus atribuídos a cada indivíduo 

(Quadro 4) de acordo com a seguinte fórmula: 

 



4 Material e Métodos 

 

67 

 

 

 

Quadro 3 – Códigos, classificação e critérios do Índice de Dean (DEAN, 1934) 

Código Classificação Características clínicas 

0 

 
Normal 

O esmalte apresenta-se translúcido, de estrutura 

vitriforme, superfície lisa, lustrosa, usualmente de cor 

branco-creme pálido 

1 Questionável 

O esmalte mostra discretas aberrações na translucidez 

que podem ir desde pequenos traços esbranquiçados até 

manchas ocasionais 

2 Muito leve 

Pequenas e opacas áreas brancas espalhadas pelo dente 

não envolvendo mais que 25% da superfície (1 a 2 mm a 

partir do topo da cúspide) 

3 Leve 
Áreas brancas não envolvendo mais que 50% da 

superfície 

4 Moderada 
Toda a superfície está afetada; as superfícies estão 

sujeitas ao desgaste; manchas marrons frequentes 

5 Severa 

Toda a superfície está afetada, e há hipoplasia com 

mudança da anatomia dentária; manchas marrons, 

erosões e aparência de corrosão 

 

Quadro 4 – Índices, classificação e interpretação do índice de fluorose dentária da 

comunidade (DEAN, 1934) 

Índice Classificação Interpretação 

0,0 a 0,4 Negativo Índice sem importância para a saúde pública sob o 

ponto de vista da fluorose, porém de alto valor sob o 

ponto de vista de prevenção de cárie 
0,4 a 0,6 Zona Limítrofe 

0,6 a 1,0 Leve 

Recomendada a remoção de excesso 

de flúor na água 

1,0 a 2,0 Médio 

2,0 a 3,0 Grave 

3,0 a 4,0 Muito Grave 



4 Material e Métodos 

 

68 

Condição Periodontal 

 

A condição de saúde periodontal foi avaliada pelo Índice Periodontal 

Comunitário (IPC) (WHO, 1997), de acordo com os códigos e critérios utilizados no 

Projeto SB Brasil 2010 (BRASIL, 2011). Este índice permite avaliar a condição 

periodontal quanto à higidez, presença de sangramento e de cálculo.  

Neste exame, a boca foi dividida em sextantes definidos pelos dentes 17 

e 16, 11, 26 e 27, 46 e 47, 31, 36 e 37. A presença de dois ou mais dentes sem 

indicação de exodontia, foi pré-requisito ao exame do sextante. O sextante foi 

anotado com um “X” quando inexistiam dentes para o exame ou quando só um 

elemento dentário estava presente ou ainda na presença de qualquer número de 

dentes indicados para extração. As condições aferidas foram registradas, para cada 

possível desfecho (Quadro 5). 

No exame, pelo menos 6 pontos foram examinados em cada um dos 

dentes-índices, nas superfícies vestibular e lingual, abrangendo as regiões mesial, 

média e distal. Os procedimentos de exame foram iniciados pela área disto-

vestibular, passando-se para a área média e, na sequência, para área mésio-

vestibular. Posteriormente, inspecionaram-se as áreas linguais, de distal para 

mesial. 

 

Quadro 5 – Códigos, condições e critérios do IPC (BRASIL, 2011; WHO,1997)  

Código Condição Critérios 

0 Hígido Sem problemas periodontais 

1 Sangramento 
Observado visualmente ou pelo espelho, após 

sondagem 

2 Cálculo 
Qualquer quantidade existente, mantendo-se toda a 

banda colorida da sonda visível 

X Nulo 
Sextante excluído por ter menos de dois dentes 

presentes 

9 Não informado  

 

Para a realização deste exame, empregou-se a sonda OMS já descrita 

anteriormente. A mesma foi introduzida levemente no sulco gengival, ligeiramente 
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inclinada em relação ao longo eixo do dente, seguindo a configuração anatômica da 

superfície radicular. Movimentos de vai-e-vem vertical, de pequena amplitude, foram 

realizados. 

 

Desgaste Dentário 

 

Para a avaliação do desgaste dentário foi adotado o Índice de Desgaste 

Dentário (IDD) que permite avaliar a prevalência e a severidade do desgaste (Sales-

Peres et al., 2008) (Quadro 6). A realização deste exame foi precedida 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. 

 

Quadro 6 – Códigos, condições e critérios do IDD (Sales-Peres et al., 2008)  

Escore 
Condição Critério 

Decíduos Permanentes 

A 0 Normal 
Sem evidência de desgaste - nenhuma 

perda nas características do esmalte 

B 1 Incipiente 

Desgaste em esmalte - perda nas 

características da superfície do esmalte, 

sem envolvimento da dentina 

C 2 Moderado 
Desgaste envolvendo dentina - perda de 

esmalte com exposição da dentina 

D 3 Severo 

Desgaste se estendendo até a polpa - 

extensa perda de esmalte e dentina com 

exposição de dentina 2aria ou da polpa 

E 4 Restaurado 

Restaurado por causa de desgaste - o 

dente recebeu tratamento restaurador 

devido ao desgaste 

9 9 Sem registro 
Cáries extensas, restauração grande, 

dente com fratura ou dente ausente 
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Má Oclusão Dentária 

 

O índice DAI (Dental Aesthetic Index), é utilizado para avaliação de 

oclusopatias (WHO, 1997). O seu princípio básico é uma combinação de medidas 

(não somente de problemas oclusais) as quais, em seu conjunto, expressam o 

estado oclusal do indivíduo e, consequentemente, sua necessidade de tratamento, 

devido à composição do índice que considera comprometimento estético além da 

oclusão. Nesse estudo foi utilizado o índice DAI adaptado (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Dimensões, situação e código/critério do DAI (WHO,1997) adaptado 

Dimensão Situação Código-critério 

Dentição Condição da dentição 

Número de incisivos molares e 

pré-molares que causam 

problemas estéticos 

Espaço 

Apinhamento no segmento 

incisal 

0 - Sem apinhamento 

1-  Apinhamento em 1 segmento 

2-  Apinhamento em 2  segmentos 

Espaçamento no segmento 

incisal 

0 - Sem espaçamento 

1-  Espaçamento em 1  segmento 

2-  Espaçamento em 2  segmentos 

Oclusão 

Overjet maxilo-mandibular 
Medida da sobressaliência anterior 

em milímetros 

Mordida aberta anterior Medida em milímetros 

Relação molar ântero-

posterior 

0 – normal 

1 – relação de ½ classe II 

2 – relação de classe II total 

3 – relação de ½ classe III 

4 – relação de classe III total 

 

Após a soma dos escores obtidos no DAI, os indivíduos foram 

classificados de acordo com a severidade apresentada (Quadro 8) (WHO, 1997). 
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Quadro 8 – Classificação da má oclusão com relação à severidade 

Severidade da má oclusão Indicação de tratamento DAI 

Sem anormalidades ou oclusopatia leve 
Sem necessidade ou 

necessidade leve 
≤ 25 

Má oclusão definida Eletivo 26 – 30 

Má oclusão severa Altamente desejável 31 - 35 

Má oclusão muito severa Fundamental ≥36 

 

Fluxo Salivar 

 

A avaliação do fluxo salivar dos adolescentes foi realizada após a coleta 

da saliva obtida por meio de estimulação mecânica. Para a realização desta coleta 

foi utilizado um fragmento de tubo de látex de 0,5 cm preso a um cordão de 30 cm 

de fio dental, a fim de se evitar a deglutição do dispositivo, que foram esterilizados 

previamente ao uso. Foi solicitado ao adolescente que introduza a borracha na boca 

e inicie a mastigação, descartando-se a primeira saliva. Após um minuto do início do 

estímulo foi oferecido ao adolescente um copo plástico descartável de 50 ml, onde 

foi depositada toda a saliva produzida, durante um período de cinco minutos. Ao final 

da coleta o volume de saliva obtido foi aferido por meio de uma seringa plástica 

milimetrada descartável (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Sequência realizada para aferição do volume da saliva (ml/min) 
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O volume obtido foi dividido por cinco (cinco minutos de coleta), para a 

obtenção do fluxo salivar em ml/min, considerando-se normais os valores entre um e 

três ml/min (NAVARRO & CORTES, 1995; GREENWAY & GREENWAY, 2000) 

(Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Parâmetros para a avaliação do fluxo salivar 

Fluxo Salivar Volume/minuto 

Normal 1,0 a 3,0 ml 

Hipossalivação Abaixo de 1,0 ml 

 

4.6.3.3 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

  

Para a avaliação dos impactos odontológicos no desempenho das 

atividades diárias dos adolescentes foi utilizado o questionário adaptado e validado 

por Castro et al. (2008), o Índice de Impactos Odontológicos no Desempenho das 

Atividades Diárias da Criança (CHILD-OIDP). A aplicação deste questionário (Anexo 

F) consiste em uma entrevista que foi realizada logo após os exames 

antropométricos e clínicos dos adolescentes. A mesma foi realizada em duas 

etapas, sendo que a primeira etapa visou identificar os problemas bucais percebidos 

pelos escolares; e a segunda etapa avaliar os impactos bucais na qualidade de vida 

dos escolares.  

Os questionários empregados objetivavam avaliar o impacto das 

condições bucais nas atividades de comer, falar, higienização bucal, dormir, estado 

emocional, sorrir, estudar e contato social. Quando os adolescentes relataram um 

impacto no desempenho dessas atividades diárias, eles responderam perguntas 

sobre a gravidade e a frequência desse impacto específico (escore 0-3); sendo o 

cálculo geral do índice feito pela multiplicação da gravidade e frequência em cada 

atividade. A soma dos oito valores das atividades obtidas, que resultou em um 

número 0-72, foi dividido por 72 e depois multiplicado por 100. Portanto, a pontuação 

CHILD-OIDP varia de 0-100, aonde quanto maior este valor, maior o impacto da 

condição bucal nas atividades diárias avaliadas dos adolescentes. 
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4.6.4 ANALISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram tabulados e organizados com dupla entrada, em 

arquivos do programa Excel 2010 (Microsoft Office, 2010). A apresentação foi 

constituída de uma parte descritiva, médias e desvios-padrão, por meio de tabelas e 

gráficos. 

Em relação à análise estatística, inicialmente foi aplicado o teste de 

normalidade e homogeneidade dos dados, sendo então empregado o teste 

estatístico apropriado. Havendo distribuição normal e homogeneidade dos desvios-

padrão, foi empregado o teste t-Student, para avaliar as diferenças entre os grupos. 

Caso contrário, empregou-se um teste não paramétrico (Mann-Whitney). Com o 

intuito de verificar a relação entre as variáveis foram aplicados teste Qui-Quadrado, 

Odds Ratio (dados não paramétricos) e o Coeficiente Linear de Correlação de 

Pearson (dados paramétricos).  

O programa estatístico STATISTICA 7 (Stat Soft Inc., USA) foi utilizado 

para a análise dos dados, adotando-se nível de significância de 5% ( p<0,050). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por adolescentes aos 12 anos de idade, 

regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino de Bauru - SP. 

Participaram da pesquisa 153 adolescentes, que foram subdivididos em dois grupos 

(G1 e G2), conforme o IMC. Em G1 foram alocados os adolescentes que 

apresentaram Sobrepeso/Obesidade (SPO) - 40,52%, e em G2 os adolescentes 

Eutróficos (EUT) - 59,48% (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Porcentagem da amostra com SPO e EUT 

 

No G1, a média do IMC encontrado foi 22,98±3,39 (masculino) e 

23,78±3,23 (feminino); enquanto que no G2 observou-se 16,95±1,40 (masculino) e 

17,41±1,46 (feminino). Proporcionalmente, o gênero feminino esteve mais presente 

em G1, enquanto masculino em G2 (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 – Concentração por gênero nos grupos SPO e EUT  
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5.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

 

Para a realização da presente pesquisa, foram avaliadas as seguintes 

condições de saúde bucal dos adolescentes: Cárie dentária, fluorose dentária, 

condição periodontal, desgaste dentário, má oclusão dentária e fluxo salivar. 

 

5.2.1 Cárie dentária 

 

O G1 apresentou uma maior percentagem de adolescentes livres de 

cárie, ou seja, com CPOD igual a 0 (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3 – Porcentagem de adolescentes livres de cárie observada nos dois grupos 

 

O índice CPOD geral na amostra estudada foi de 1,53, sendo observado 

1,28±1,60 em G1 e 1,73±2,30 em G2. Observou-se ausência de dentes perdidos em 

ambos os grupos, sendo que o componente restaurado teve maior contribuição na 

média do CPOD em relação aos outros. O índice significativo de cárie (SIC index) foi 

de 3,18±1,18 para G1 e de 4,28 para G2±2,33 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição da cárie dentária nos adolescentes com SPO (G1) e EUT 

(G2) 

 Cariado Perdido Restaurado CPOD SIC Index 

G1 0,48 0,00 0,80 1,28 3,18 

G2 0,80 0,00 0,93 1,73 4,28 
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Quando comparados os grupos em relação ao CPOD, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabelas 3 e 4).  

 

Tabela 3 – Índice CPOD e comparação entre os grupos SPO (G1) e EUT (G2) 

Condição 
G1 

Média (dp) 

G1 

Média (dp) 
p 

CPOD 1,28 (1,60) 1,73 (2,30) 0,367 

p<0,05% 

 

Tabela 4 - Associação entre cárie dentária e IMC nos adolescentes com SPO (G1) e 

EUT (G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

CPOD 
0 32 49 

0,642 
0,405-

1,468 
0,429 

>0 33 39 

Cariados 
0 47 56 

0,695 
0,334-

1,343 
0,258 

>0 18 32 

p<0,05% 

 

5.2.2 Fluorose dentária 

 

No geral, foi observada a presença de fluorose em 18,30% dos 

adolescentes, sendo que em G1 verificou-se 23,08% e em G2 14,77% (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4 – Porcentagem de adolescentes com fluorose observada nos dois grupos 
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Revelou-se que, com relação à severidade, a condição normal de fluorose 

foi a mais frequente (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Frequência em ambos os grupos, em função da severidade da fluorose 

dentária (em %) 

 

Quando comparados os grupos em relação a fluorose dentária, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Associação entre a Fluorose dentária e IMC nos adolescentes com SPO 

(G1) e EUT (G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

Fluorose dentária 
Sim 15 13 

0,824 
0,758-

3,947 
0,189 

Não 50 75 

p<0,05% 

 

Em relação ao Índice de fluorose comunitária, foi encontrado o valor de 

0,22 para a amostra total, e com relação aos grupos, 0,28 para G1 e 0,18 para G2 

(Gráfico 6) 
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Gráfico 6 – Índice de fluorose comunitário observado nos dois grupos 

 

5.2.3 Condição periodontal 

 

Observou-se que a prevalência de alterações periodontais foi de 52,31% 

dos adolescentes no G1, e 65,91% no G2 (Gráfico 7).  

 

 

Gráfico 7 – Porcentagem de adolescentes que apresentaram alterações periodontais 

 

Sangramento gengival foi observado de modo semelhante em ambos os 

grupos, sendo de 47,69% em G1, e de 47,73% em G2. Em relação à presença de 

cálculo dentário, este esteve presente em 29,23% no G1, e 44,32% no G2 (Tabela 

6). 

Quando comparados os grupos em relação à associação entre o 

sangramento gengival e o cálculo dentário, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabela 7).  
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Tabela 6 – Presença de sangramento gengival e cálculo dentário nos adolescentes 

com SPO (G1) e EUT (G2) 

Condição 
G1 G2 

n % n % 

Sangramento gengival 
Sim 31 47,69 42 47,73 

Não 34 52,31 46 52,27 

Cálculo dentário 
Sim 19 29,23 39 44,32 

Não 46 70,77 49 55,68 

 

 

Tabela 7 - Associação entre condições periodontais e IMC nos adolescentes com 

SPO (G1) e EUT (G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

Sangramento gengival 
Sim 31 42 

0,641 
0,525-

1,897 
0,997 

Não 34 46 

Cálculo dentário 
Sim 19 39 

0,680 
0,262-

1,024 
0,057 

Não 46 49 

p<0,05% 

 

 

5.2.4 Desgaste dentário 

 

Todos os adolescentes avaliados, tanto em G1 como G2, apresentaram 

desgaste dentário em pelo menos um elemento dentário. A face mais acometida 

pelo desgaste dentário, em ambos os grupos, foi a incisal/oclusal (Tabela 8).  

Dentre os grupos de dentes mais acometidos pelo desgaste dentário 

estiveram os incisivos (G1 97,88%; G2 97,02%) e os pré-molares (G1 76,15%; G2 

74,43%) (Gráfico 8). 
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Tabela 8 – Prevalência de desgaste dentário por faces nos adolescentes com SPO 

(G1) e EUT (G2) 

Grupo Sem Vestibular Incisal/Oclusal Lingual Faces avaliadas 

G1 
n 3248 32 1445 6 4731 

% 68,65 0,68 30,54 0,13 100,00 

G2 
n 4289 48 1902 18 6257 

% 68,55 0,77 30,40 0,29 100,00 

 

 

 

Gráfico 8 – Prevalência de desgaste dentário por grupos de dentes nos 

adolescentes com SPO (G1) e EUT (G2) 

 

Em relação à severidade do desgaste nos diferentes grupos dentários, 

observou-se que esteve mais presente no esmalte dentário (Incipiente) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Severidade do desgaste dentário por grupos de dentes nos adolescentes 

com SPO (G1) e EUT (G2) 

Severidade 
Incisivos Caninos Pré-molares Molares 

G1 (%) G2 (%) G1 (%) G2 (%) G1 (%) G2 (%) G1 (%) G2 (%) 

Normal 2,12 2,98 24,23 29,83 23,85 25,57 34,04 36,36 

Incipiente 90,19 88,35 56,92 56,25 68,46 69,46 57,50 59,66 

Moderado 7,69 8,52 18,85 13,92 7,69 4,97 8,46 3,98 

Severo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurado 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A associação entre a severidade do desgaste dentário e o IMC foi 

evidenciada entre os adolescentes avaliados (p<0,05) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Associação entre desgaste dentário e IMC nos adolescentes com SPO 

(G1) e EUT (G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

Desgaste Dentário 
Esmalte 21 44 

0,666 
0,245-

0,929 
0,029* 

Dentina 44 44 

p<0,05% 

 

5.2.5 Má oclusão dentária 

 

Os adolescentes avaliados apresentaram alta prevalência de má oclusão, 

sendo observado sem anormalidades/oclusopatias leves em apenas 29,23% em G1 

e 22,73% em G2 (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9 – Frequência em função da severidade da má oclusão dentária (em %) 

entre os grupos SPO (G1) e EUT (G2) 

 

A média de DAI obtido em G1 foi de 31,69 e em G2 30,46, não sendo 

observadas diferenças significativas entre os grupos (p>0,05) (Tabelas 11 e 12).  
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Tabela 11 – Índice DAI e comparação entre os grupos SPO (G1) e EUT (G2) 

Condição 
G1 

Média (dp) 

G1 

Média (dp) 
p 

DAI 31,69 (7,93) 30,46 (7,40) 0,383 

p<0,05% 

 

Tabela 12 - Associação entre DAI e IMC nos adolescentes com SPO (G1) e EUT 

(G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

DAI 
Sem MO/Leve 19 20 

0,730 
0,342-

1,479 
0,363 

MO Severa/Muito severa 46 68 

p<0,05% 

 

5.2.6 Fluxo salivar 

 

A média geral do fluxo salivar dos adolescentes foi 0,75ml/min, 

apresentando-se de forma muito semelhante em ambos os grupos. (Gráfico 10). 

Revelou-se que, independente do grupo, a hipossalivação foi a condição mais 

frequente (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 10 – Médias do fluxo salivar (em ml/min) observadas nos dois grupos 
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Gráfico 11 – Frequência em ambos os grupos em função da condição de salivação 

(em %) 

 

Quando comparados os grupos em relação ao fluxo salivar, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabelas 13 e 14). 

 

Tabela 13 – Fluxo salivar (ml/min) e comparação entre os grupos SPO (G1) e EUT 

(G2) 

Condição 
G1 

Média (dp) 

G2 

Média (dp) 
p 

Fluxo Salivar 0,76 (0,43) 0,75 (0,39) 0,450 

p<0,05% 

 

Tabela 14 - Associação entre Fluxo salivar e IMC nos adolescentes com SPO (G1) e 

EUT (G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

Fluxo Salivar 
Normal 32 49 

0,723 
0,657-

2,795 
0,409 

Red./Hip. 33 39 

p<0,05% 

 

5.3 QUESTIONÁRIO SOBRE O IMPACTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA 

QUALIDADE DE VIDA 
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A aplicação do questionário CHILD-OIDP foi realizada em duas etapas, 

sendo a primeira constituída pelo relato das condições bucais percebidas pelos 

adolescentes, e a segunda constituída pelo impacto destas condições nas atividades 

diárias.  

Na primeira etapa as condições bucais mais relatadas pelos adolescentes 

foram dentes sensíveis (72,31% G1; 69,32% G2), posição dentária (66,15% G1; 

53,41% G2) e cor dos dentes (66,15% G1; 52,27% G2) (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Condições bucais percebidas pelos adolescentes com SPO (G1) e EUT 

(G2) 

Condições Bucais 
G1 G2 

n % N % 

Dor de dente 22 33,85 31 35,23 

Dentes sensíveis 47 72,31 61 69,32 

Cárie 10 15,38 22 25,00 

Dente de leite mole 15 23,08 29 32,95 

Espaços 22 33,85 28 31,82 

Dente permanente quebrado 4 6,15 6 6,82 

Cor dos dentes 43 66,15 46 52,27 

Forma e tamanho 25 38,46 31 35,23 

Posição 43 66,15 47 53,41 

Sangramento 22 33,85 33 37,50 

Gengiva inchada 12 18,46 12 13,64 

Tártaro 15 23,08 18 20,45 

Feridas 19 29,23 26 29,55 

Mau hálito 31 47,69 44 50,00 

Deformidades 0 0,00 1 1,14 

Dente permanente irrompendo 33 50,77 40 45,45 

Dente permanente perdido 0 0,00 0 0,00 

 

Após a segunda etapa do questionário, os escores médios obtidos pelos 

grupos foram 6,94 para G1 e 5,35 para G2, não havendo diferenças significativas 

entre os grupos (p>0,05) (Tabela 16). 
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Com relação ao impacto das condições bucais nas atividades diárias dos 

adolescentes, em G1 observou-se prevalência moderada em comer, estado 

emocional e sorrir; enquanto em G2 observou-se impacto moderado em sorrir e 

pequeno em comer e higienização bucal (Tabela 17). 

 

Tabela 16 – Escores médios do CHILD-OIDP obtidos pelos adolescentes com SPO 

(G1) e EUT (G2) 

Condição 
G1 

Média (dp) 

G2 

Média (dp) 
p 

CHILD-OIDP 6,94 (9,38) 5,35 (6,84) 0,958 

p<0,05% 

 

Tabela 17 – Impacto das condições bucais percebidas nas atividades diárias dos 

adolescentes com SPO (G1) e EUT (G2) 
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% % % % % % % % 

G1 

Muito severo 0,00 0,00 3,08 0,00 4,62 9,23 0,00 1,54 

Severo 9,23 4,62 3,08 1,54 3,08 1,54 0,00 0,00 

Moderado 10,77 0,00 7,69 0,00 10,77 9,23 0,00 1,54 

Pequeno 9,23 4,62 4,62 1,54 3,08 1,54 0,00 1,54 

Muito pequeno 3,08 3,08 4,62 1,54 3,08 0,00 0,00 1,54 

Sem impacto 67,69 87,69 76,92 95,38 75,38 78,46 100,00 93,85 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

G2 

Muito severo 2,27 0,00 4,55 0,00 2,27 2,27 0,00 1,14 

Severo 3,41 1,14 3,41 0,00 2,27 3,41 0,00 0,00 

Moderado 3,41 0,00 1,14 0,00 5,68 6,82 0,00 0,00 

Pequeno 14,77 3,41 6,82 0,00 6,82 4,55 1,14 0,00 

Muito pequeno 6,82 0,00 6,82 2,27 5,68 3,41 1,14 2,27 

Sem impacto 69,32 95,45 77,27 97,73 77,27 79,55 97,73 96,59 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Os adolescentes em ambos os grupos apresentaram frequência de 

impacto nas atividades diária de forma semelhante, não havendo relação 

significativa a presença de impacto e IMC (p>0,05) (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Associação entre o impacto nas atividades diárias e o IMC nos 

adolescentes com SPO (G1) e EUT (G2) 

Condição 
IMC 

OR IC 95% p 
G1 G2 

Comer 
Sem impacto 44 61 

0,689 
0,541-

2,148 
0,830 

Com impacto 21 27 

Falar 
Sem impacto 57 84 

1,245 
0,847-

10,251 
0,078 

Com impacto 8 4 

Higienização bucal 
Sem impacto 50 68 

0,762 
0,475-

2,185 
0,959 

Com impacto 15 20 

Dormir 
Sem impacto 62 86 

1,818 
0,337-

12,825 
0,420 

Com impacto 3 2 

Estado emocional 
Sem impacto 49 68 

0,753 
0,522-

2,357 
0,785 

Com impacto 16 20 

Sorrir 
Sem impacto 51 70 

0,786 
0,486V-

2,343 
0,871 

Com impacto 14 18 

Estudar 
Sem impacto 65 86 

--- --- 0,221 
Com impacto 0 2 

Contato social 
Sem impacto 61 85 

1,532 
0,401-

8,603 
0,422 

Com impacto 4 3 

p<0,05% 

 

Em G1, observou-se correlação negativa estatisticamente significante 

entre os escores do CHILD-OIDP e o fluxo salivar (r= -0,263; p<0,05). No G2 não 

foram observadas correlações entre as condições bucais e o CHILD-OIDP (p>0,05) 

(Tabela 19). 
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Tabela 19 - Correlação Linear de Pearson entre CHILD-OIDP e condições bucais 

entre os adolescentes com SPO (G1) e EUT (G2) 

Condição 
G1 G2 

r p r p 

CPOD -0,132 0,292 0,029 0,783 

DAI 0,053 0,672 0,032 0,766 

Fluxo salivar -0,263 0,034* 0,189 0,076 

p<0,05% 
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6 DISCUSSÃO 

 

A obesidade é uma condição médica na qual o excesso de gordura 

corporal acumulado pode desencadear efeitos adversos ao indivíduo, levando à 

redução da expectativa de vida e/ou aumento dos agravos à saúde (WHO, 2015). 

Em todo o mundo, esta condição tem sido observada com mais frequência em 

crianças (CATTANEO et al., 2010), sendo considerado um problema de saúde 

pública, uma vez que as crianças que apresentam sobrepeso poderão tornar-se 

adultos com excesso de peso (GUO & CHUMLEA, 1999). Tendo em vista o aumento 

na prevalência da obesidade, torna-se necessária a avaliação e a atenção integral à 

saúde dos indivíduos, bem como o seu acompanhamento por equipes 

multiprofissionais, a fim de se melhorar a qualidade de vida.  

Pelo fato de haver uma ação sinérgica entre nutrição e saúde bucal 

(TOUGER-DECKER & MOBLEY, 2007), o levantamento de dados a partir de 

estudos epidemiológicos realizados na odontologia é fundamental para a avaliação 

das necessidades dos vários grupos etários, proporcionando uma melhor 

organização do atendimento com programações específicas para a promoção da 

saúde bucal (ANTUNES & PERES, 2006). No entanto, ainda são poucos os 

trabalhos encontrados na literatura mundial correlacionado a saúde bucal de 

adolescentes com a sua condição nutricional. Deste modo, o presente estudo 

objetivou analisar a relação entre as condições bucais e o estado nutricional em 

adolescentes aos 12 anos de idade. 

 

6.1 ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA 

 

Os índices antropométricos em adolescentes servem para avaliar o seu 

crescimento e, indiretamente, para caracterizar o estado nutricional da População 

(ANJOS, 1988). Neste estudo, utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), que 

embora apresente em adolescentes importante variação com a idade e com a 

maturidade sexual, tem sido considerado como bom indicador de obesidade em 

adolescentes (SALES-PERES et al., 2010). Isto se deve à sua facilidade de 

realização, objetividade da medida e possibilidade de comparação com um padrão 
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de referência de manuseio relativamente simples, principalmente em estudos 

populacionais (DOUEK & LEONE, 1995). 

No presente estudo, observou-se que 40,52% dos adolescentes avaliados 

apresentavam SPO; e na observação por gênero, 51,14% do feminino e 30,76% do 

masculino se enquadravam nesta condição. Quando comparados aos valores 

obtidos pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) (Brasil, 2010), realizado em 

todo o país e estratificado na idade de 12 e 13 anos, observou-se uma maior 

prevalência de SPO em nossa amostra, visto que a POF encontrou 31,20% de 

adolescentes nesta condição. Ainda, no POF encontrou-se discrepância também na 

análise por gênero, pois os meninos (36,9%) demonstram-se mais propensos ao 

SPO que as mulheres (24,9%).  

 

6.2 CONDIÇÃO BUCAL 

 

A quantidade total de adolescentes que se apresentaram livres de cárie 

(47,05%) demonstrou-se superior ao encontrado no SB Brasil 2010 (43,50%), sendo 

porém semelhante ao resultados obtidos quando estratificado somente a região 

Sudeste do País (48,40%). O grupo SPO (50,77%) apresentou-se com uma maior 

porcentagem de adolescentes nesta condição quando comparado com os EUT 

(44,32%), entretanto sem diferenças significativas. O índice CPOD geral na amostra 

estudada foi de 1,53, abaixo no observado em âmbito nacional (2,07) e da região 

Sudeste (1,72). Freire et al., em 2013, observaram um índice CPOD de 1,74 em 

adolescentes aos 12 anos moradores de cidades do interior dos estados da região 

Sudeste, trabalhando com dados do SBBrasil 2010; enquanto Freitas et al., em 

2014, em estudo realizado na cidade de Dois Córregos, interior do estado de São 

Paulo, observaram que adolescentes aos 12 anos de idade com 

sobrepeso/obesidade apresentavam-se com um índice CPOD menor (1.67) quando 

comparados com adolescentes Eutróficos (2.12), havendo significante correlação 

estatística entre a condição antropométrica e a presença de cárie. No município de 

Bauru, onde se encontrava a amostra deste estudo, o declínio da cárie dentária se 

deu a partir do início da fluoretação da água de abastecimento público, em 1976 

(BRASIL, 1976). Isto ficou evidente com a potencialização deste declínio a partir dos 

levantamentos realizados em 1990 e 1994/1995 (BASTOS, 2001). O grupo EUT 
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(1,73) apresentou-se com um CPOD maior quando comparado com os SPO (1,28) 

apesar de estatisticamente não haver diferenças, estando de acordo com outros 

trabalhos na literatura que objetivaram realizar análise semelhante com 

adolescentes (MARSHALL et al., 2007; TRIPATHI et al., 2010; MOREIRA, 2003; 

CRISPIM et al., 2010; TAMBELINI et al., 2010; TONG et al.,  2013). Alguns autores 

apontaram que a prevalência da cárie diminui à medida que melhora a condição 

socioeconômica, mesmo em áreas sem a adição de flúor à agua de abastecimento 

público (JONES & WORTHINGTON, 2000; MARCENES & BONECKER, 2000). 

Segundo Freire et al., em 2013, apesar do declínio da cárie em todo o Brasil, 

observa-se que a mesma ainda é mais prevalente em crianças submetidas à 

privação material. Visto que a amostra deste estudo foi coletada apenas em escolas 

públicas, pode-se aventar a possibilidade dos adolescentes com SPO possuírem 

maiores acesso a alimentos industrializados do que os adolescentes EUT, havendo 

uma possível correlação socioeconômica. Para Goodson et al., em 2013, que 

observaram que a porcentagem de adolescentes com dentes cariados ou 

restaurados variou inversamente com a classificação antropométrica; a observação 

de uma relação inversa entre obesidade e cárie dental, contradiz as hipóteses de 

relação entre açúcar e obesidade e a relação entre obesidade e cárie dental. Para 

os autores, as razões para esta relação inversa não estão claras, pois o açúcar é 

aceito como presença necessária para a cárie dental, e como um dos cofatores 

principais para a obesidade. Se estas hipóteses fossem verdadeiras, seria de 

esperar que a cárie dentária aumentasse com a obesidade. 

O índice significativo de cárie (SIC index) encontrado no geral foi 3,80, 

quase 2,5 vezes superior ao valor do CPOD geral, demonstrando uma polarização 

da cárie dentária com elevada concentração da doença em menor percentual de 

grupo populacional. O grupo EUT (4,28) apresentou um SIC mais elevado quando 

comparado com SPO (3,18). Estes resultados corroboram com o estudo de Freitas 

et al., que em 2014 observaram que adolescentes aos 12 anos de idade com 

sobrepeso/obesidade apresentavam-se um SIC index menor (3.85) quando 

comparados com adolescentes Eutróficos (4.26); havendo significante correlação 

estatística entre a condição antropométrica e este índice. Este dado demonstra-se 

de extrema importância, pois a identificação dos grupos polarizados torna-se 
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fundamental para direcionar ações em saúde bucal pelo serviço público de saúde, 

reduzindo-se assim desigualdades nas condições de saúde bucal.  

Com relação à fluorose dentária, neste estudo foi observado que 18,30% 

dos adolescentes estavam acometidos pela mesma, principalmente na condição de 

fluorose muito leve. Este dado apresentou-se semelhante a outros achados da 

literatura tendo adolescentes como amostra: 14,64% em Brasília - DF, 16,83% em 

Salvador – BA, e 16,20% em Maringá – PR (CAMPOS et al., 1998; TERADA et al., 

2009; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2006, FREITAS et al., 2013). Freitas et al., em 2013, 

utilizando dados do SBBrasil 2003 e SBBrasil 2010, observaram respectivamente, 

prevalência de fluorose de 7,40% e 16,7%. Isto corrobora com o observado 

contemporaneamente, onde se têm uma tendência inversa da fluorose em relação à 

cárie dentária, especialmente nas formas muito leve e leve (SALIBA et al., 2006). Na 

presente pesquisa, apesar de estatisticamente não haver diferença, os adolescente 

com SPO (23,08%) a apresentaram com frequência nitidamente maior quando 

comparado com os EUT (14,77%), contribuindo assim decisivamente com a 

porcentagem total já apresentada. Este fato deve-se talvez pela ingestão maior de 

alimentos e bebidas industrializadas nos adolescente do G1, o que pode contribuir 

com um contato mais frequente com o flúor. Já o estudo de Salcedo et al., em 2010, 

não encontrou relação entre a fluorose e o IMC em estudantes de 6 a 11 anos; 

porém este estudo foi realizado em Portugal, com uma sub amostra de somente 20 

crianças. O Índice de fluorose comunitária acompanhou esta tendência, 

apresentando-se mais elevado nos adolescente com SPO (0,28) quando comparado 

com EUT (0,18). O valor para a amostra total (0,22) apresentou-se sem importância 

sob o ponto de vista de saúde pública, não havendo necessidade de intervenções 

em relação à fluoretação da água de abastecimento público.  

Alterações nas condições gengivais podem ser observadas em elevadas 

proporções em adolescentes (SCHROEDER & RIBEIRO, 2004). Na presente 

pesquisa observou-se que uma prevalência de alterações periodontais maior em 

adolescentes EUT (65,91%) em relação aos adolescentes com SPO (52,31%), 

contrariando outros estudos na literatura, que observaram uma presença maior de 

alterações periodontais em adolescente com SPO (REEVES et al., 2006; MODÉER 

et al., 2011). Esta discrepância de resultados pode ter ocorrido pela idade dos 

adolescentes empregada neste estudo. Segundo Reeves et al., em 2006, 
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adolescentes com idades inferiores a 17 anos não apresentam risco aumentado 

para periodontite crônica, enquanto adolescentes com idade acima de 17 anos 

tinham um risco aumentado para cada 1 kg de aumento de peso corporal.  Além 

disso, observou-se maior presença de cálculo dentário em EUT (44,32%) quando 

comparados com SPO (29,23%), sugerindo uma diferença na qualidade e frequência 

na higienização bucal entre os dois grupos. 

Muitos países têm procurado medidas de controle e tratamento da cárie 

dentária, doença até então considerada o grande problema de saúde pública na 

Odontologia. Com a expressiva redução de sua prevalência, outros agravos à saúde 

bucal têm despertado maior atenção da comunidade científica (PERES & ARMÊNIO, 

2006), como as lesões dentárias não cariosas (SALES-PERES et al., 2008). Neste 

estudo, todos os adolescentes avaliados apresentaram desgaste dentário em pelo 

menos um elemento dentário. Evidenciou-se associação entre a severidade do 

desgaste dentário e o IMC (p<0,05), sendo que os adolescentes com SPO 

apresentaram uma chance maior de desgaste em dentina quando comparado aos 

adolescentes EUT. Este dado é reforçado pelo estudo de Tong et al., em 2013, que 

observaram maior risco de erosão dentária em crianças obesas. 

A realização de estudos epidemiológicos visando o diagnóstico das 

oclusopatias pode ser valiosa para avaliação das necessidades e estabelecimento 

de prioridades para o seu tratamento, prevenção e também para obter informações 

para alocar recursos necessários para provisão de tratamento para população. 

Recentemente, o tratamento ortodôntico foi incluído no elenco de alternativas 

terapêuticas dos Centros de Especialidades Odontológicas do Sistema Único de 

Saúde (BORGES et al., 2010). Neste estudo, os adolescentes avaliados 

apresentaram alta prevalência de má oclusão (73,86%), sendo observado sem 

anormalidades/oclusopatias leves em apenas 29,23% dos adolescentes com SPO, e 

22,73% dos adolescentes EUT; não sendo, porém observadas diferenças 

significativas entre os grupos. Os valores encontrados, independente dos grupos, 

podem ser considerados elevados quando em comparação com os dados obtidos 

pelo SB Brasil 2010, que encontrou uma prevalência de 40,90% de má oclusão em 

adolescentes aos 12 anos no Brasil, conforme o demonstrado no estudo de 

interpretação dos dados deste levantamento conduzido em 2013 por Brizon et al.; e 

à Flores et al., também em 2013, que em seu estudo que correlacionou esta 

condição ao estado nutricional de escolares de 7 a 12 anos de idade, 33,0% de má 
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oclusão em EUT, e 29,3% em SPO. Deve-se ressaltar que o uso de aparelhos 

ortodônticos foi um dos critérios de exclusão dos adolescentes nesta pesquisa, 

havendo, portanto, um amplo número de participantes da pesquisa que não tiveram 

acesso a este tipo de tratamento. Este dado se mostra de suma importância, pois as 

alterações no crescimento e desenvolvimento que afetam a oclusão dos dentes, 

definidas como má-oclusão, são consideradas problemas de saúde pública, sendo 

altamente prevalentes e podendo interferir nos aspectos psicossociais e nas 

relações sociais, ocasionando impacto negativo na qualidade de vida (MARQUES et 

al., 2005). 

O fluxo salivar nos adolescentes estudados revelou uma média geral de 

0,75ml/min, apresentando-se de forma bem semelhante em ambos os grupos (G1, 

0,76; G2, 0,75). Os valores obtidos não demonstraram diferenças estatísticas entre 

os grupos e em relação ao IMC, estando de acordo com a pesquisa de Panunzio et 

al., em 2010. Porém; estes autores observaram que a composição da saliva 

apresentava-se com características diferentes nos adolescentes com SPO, com 

alterações nas concentrações salivares de fosfato, ácido siálico, proteínas e na 

atividade da peroxidase, as quais favorecem a formação de cárie dentária. Neste 

estudo, observou-se porém, que a maioria dos adolescentes apresentaram um 

quadro de hipossalivação, o que não é justificado pela idade, conforme pesquisou 

Moura et al., em 2008, que não encontraram diferenças de fluxo salivar decorrente 

da faixa etária. Estes mesmos autores, inclusive, observaram um valor de fluxo 

salivar na faixa etária de 6 a 12 anos (0,73 ml/min) muito semelhante ao encontrado 

neste estudo. A condição de hipossalivação demonstra-se ser preocupante, pois a 

saliva desempenha um importante papel na prevenção das principais enfermidades 

bucais, como a cárie dentária, a doença periodontal e o desgaste dentário. 

(FENOLL-PALOMARES et al., 2004). Por essa razão o conhecimento do fluxo 

salivar é importante para se compreender melhor os riscos da ocorrência de 

alterações bucais. Segundo Guaré et al., em 2013, é importante considerar a 

contribuição de parâmetros salivares na experiência de cárie dentária de crianças e 

adolescentes com excesso de peso, e também na implementação de medidas 

preventivas nesta população.  
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6.3 QUALIDADE DE VIDA 

 

A meta para 2020 da OMS é minimizar os impactos das doenças bucais e 

craniofaciais sobre a saúde geral e o bem estar psicossocial (HOBDELL et al, 2003). 

Deve-se dar ênfase deste conceito em adolescentes, pois este é um período da vida 

em que ocorrem grandes mudanças físicas e psicológicas, altamente influenciadas 

por fatores genéticos, étnicos e ainda pelas diferentes situações sociais e ambientais 

(SALES-PERES et al., 2010). A obesidade em crianças e adolescentes parece 

também estar envolvida em consequências psicológicas e sociais, pois pode 

comprometer a autoestima do jovem obeso (ABRANTES et al., 2002). 

A mensuração da qualidade de vida se tornou um importante indicador de 

saúde, pois fornece informações a respeito da interferência da condição clínica na 

vida do paciente, podendo direcionar para políticas públicas que visem à melhoria da 

qualidade de vida. Neste estudo, utilizou-se o questionário CHILD-OIDP, adaptado 

para a língua portuguesa (CASTRO et al., 2008), para avaliação do impacto nas 

condições bucais e no desempenho diário de adolescentes. Na primeira etapa, 

independente do grupo avaliado, as condições bucais referidas com maior 

frequência pelos adolescentes foram dentes sensíveis, posição dentária e cor dos 

dentes (Tabela 15). A condição mais prevalente encontrada, dentes sensíveis, 

corrobora com outros estudos já realizados utilizando este mesmo questionário 

(TUBERT-JEANNIN et al., 2005; CASTRO et al., 2008; CASTRO et al., 2011). A 

posição dos dentes também foi percebida pelos adolescentes, possivelmente 

estando relacionada com a alta prevalência de oclusopatias observada neste estudo, 

assim como a questão estética, que ficou evidente pela também citação da cor dos 

dentes nesta primeira etapa. 

Em relação ao escore total do questionário não observou-se diferenças 

entre os grupos (p>0,05). Na segunda etapa do questionário, que analisou a relação 

entre a prevalência e a severidade do impacto das condições bucais nas atividades 

diárias, observou-se nos adolescentes com SPO impacto moderado em comer, 

estado emocional e sorrir. Nos adolescentes EUT, observou-se impacto moderado 

em sorrir e pequeno em comer e higienização bucal. Observa-se que o impacto no 

desempenho diário comer denota prejuízo no aspecto funcional, enquanto o estado 

emocional e sorrir, prejuízo no aspecto psicológico. Isto pode sugerir que os 

adolescentes com SPO, apesar de possuírem condição bucal semelhante aos EUT, 
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possui uma maior percepção do impacto destas condições em sua qualidade de 

vida. Essa interpretação corrobora com os resultados encontrados por Chakravathy 

et al., em 2013, que em seu estudo observaram que os adolescentes com aumento 

do IMC relataram baixa qualidade de vida relacionada à saúde bucal; e ao estudo de 

Freitas et al., em 2014, sobre a associação entre obesidade infantil e o impacto 

bucal na qualidade de vida, em que os autores observaram a influência de aspectos 

psicológicos (sorrir e estado emocional) na qualidade de vida dos adolescentes com 

sobrepeso/obesidade. 

Quando correlacionadas as condições bucais aos escores gerais do 

CHILD-OIDP observou-se associação negativa com o fluxo salivar em adolescentes 

do grupo SPO. Como a diminuição do fluxo salivar contribui para uma maior 

suscetibilidade a doenças bucais, pode-se sugerir que os adolescentes nesta 

condição apresentaram uma maior insatisfação com sua condição bucal, interferindo 

diretamente na sua qualidade de vida.  

A aplicação do questionário demonstrou-se ser uma das possíveis 

limitações deste estudo, podendo-se atribuir à auto percepção dos adolescentes em 

entender e responder ao questionário, uma vez que os problemas bucais podem ser 

superestimados por estes indivíduos, entretanto este ponto foi levado em 

consideração pelos autores na elaboração deste questionário (GHERUNPONG et 

al., 2004). 
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7 CONCLUSÕES 

 

A partir do exposto pode-se concluir que: 

 É fundamental uma abordagem estratégica e multidisciplinar da obesidade e 

dos fatores de risco que predispõem para esta doença, uma vez que estes 

podem resultar em agravos à saúde bucal dos adolescentes; 

 Dentre os adolescentes avaliados 40,52% apresentavam–se com sobrepeso 

ou obesidade, sendo este valor superior ao observado no Brasil em 2010; 

 Os adolescentes com sobrepeso/obesidade apresentaram-se com uma 

menor prevalência de cárie dentária e de alterações periodontais em relação 

aos eutróficos, porém sem diferenças significativas; 

 Os adolescentes com sobrepeso/obesidade apresentaram maior prevalência 

de fluorose dentária e maior índice de fluorose comunitária do que os 

eutróficos, sem apresentar, porém diferenças significativas; 

 A prevalência do desgaste dentário foi semelhante entre os grupos, porém 

houve diferença significativa em relação à severidade do desgaste dentário 

nos adolescentes com sobrepeso/obesidade; 

 Os adolescentes apresentaram alta prevalência de má oclusão dentária e 

fluxo salivar reduzido, entretanto não foram observadas diferenças 

significantes entre os grupos; 

 A percepção dos adolescentes em relação aos impactos odontológicos no 

desempenho de suas atividades diárias apresentou-se baixa, sendo que os 

adolescentes com sobrepeso/obesidade relataram prejuízo nos domínios 

relacionados aos aspectos psicológicos, enquanto os eutróficos nos 

relacionados aos aspectos funcionais;  

 Não foram observadas associações entre qualidade de vida, cárie dentária e 

má-oclusão, porém observou-se correlação negativa entre o fluxo salivar e a 

qualidade de vida nos adolescentes com sobrepeso/obesidade.  
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ANEXO A – Carta de aprovação do CEP 
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ANEXO B – Autorização da Secretaria Municipal de Educação de Bauru – SP para a 
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ANEXO C – Carta de informação entregue aos diretores das instituições. 
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ANEXO D – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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ANEXO E – Ficha clínica 
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ANEXO F – Questionário CHILD-OIDP 
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