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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar as condições periodontais e de higiene bucal, 

qualidade de vida e satisfação geral com a vida em pacientes obesos diabéticos e 

não diabéticos submetidos à cirurgia bariátrica (CB). Estudo observacional 

longitudinal prospectivo que contou com amostra inicial de 150 indivíduos (G1-

obesos diabéticos n=50; G2-obesos não diabéticos, n=50 e G3-eutróficos, n=50). G1 

e G2 foram submetidos à CB e avaliados após seis (PO 6m, G1-n=18; G2-n=34) e 

12 meses (PO 12m, G1-n=10; G2-n=15). Utilizou-se Índice de Massa Corpórea 

(IMC), Circunferências da Cintura (CC) e Quadril (CQ) e Relação Cintura-Quadril 

(RCQ). Os exames bucais foram realizados por um examinador (Kappa>0,81), 

avaliando sangramento (S), profundidade de sondagem (PS), nível de inserção 

clínica (NIC), índice de placa (IP), gengivite, periodontite e dentes perdidos. Aplicou-

se OHIP-14 e Escala de Satisfação com a Vida (SV), além do registro das condições 

socioeconômicas, hábitos e história médica. Na análise dos dados foram aplicados 

Análise de Variância pós teste Tukey, Kruskal-Wallis pós teste Dun, Friedman, teste 

t-Student, Mann-Whitney, Odds ratio, intervalo de confiança 95%, Qui-quadrado e 

correlação de Pearson (p<0,05). O gênero feminino foi o mais prevalente G1-

80,00%; G2-90,00%; G3-80,00%) e idade média foi 43,48±8,99-G1, 38,70±8,52-G2 

e 40,22±12,35-G3. Houve diferença quanto à escolaridade, ocupação, renda, 

hipertensão e etilismo (p<0,05). Os obesos apresentaram maior PS e IP (p<0,05), 

porém G1 apresentou maior percentual de S (p<0,05). A periodontite esteve 

associada ao DM (OR= 3,67; IC 95%= 1,80-7,48; p= 0,000). O impacto bucal na QV 

foi baixo e a SV não diferiu entre os grupos (p>0,05). Após a CB, houve redução das 

medidas antropométricas e IP em G1 e G2 (p<0,05) e melhora na SV (p>0,05). A QV 

foi correlacionada com idade (r=0,165; p=0,043) e dentes perdidos (r=0,446; 

p=0,000); SV correlacionou-se com RCQ (r=0,196; p=0,016) e IP (r=-0,201; 

p=0,013). Após a CB, SV correlacionou-se com IMC (r=-0,581; p=0,002) e idade (r=-

0,451; p=0,024) em PO 6m, e com IMC (r=-0,424; p=0,035) em PO 12m. Após a CB, 

houve melhora da higiene bucal e aumento da satisfação com a vida independente 

do grupo e não houve diferenças para as demais variáveis analisadas.   

 

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Diabetes mellitus. Doenças Periodontais. 

Obesidade. Qualidade de Vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Periodontal conditions and oral hygiene, quality of life and satisfaction with life in 

obese diabetic and nondiabetic patients undergoing bariatric surgery 

The objective was to evaluate the periodontal conditions and oral hygiene, quality of 

life and overall satisfaction with life in diabetic and non-diabetic obese patients 

undergoing bariatric surgery (BS). Prospective longitudinal observational study which 

included initial sample of 150 subjects (G1- diabetic obese n = 50; non-diabetic 

obese G2, n = 50 and G3-eutrophic, n = 50). G1 and G2 were subjected to BS and 

evaluated after six (PO 6m, n = 18, G1, G2, n = 34) and 12 months (PO 12m, n, G1 = 

10, G2 = 15-n). Body Mass Index (BMI), waist circumference (WC) and hip (QC) and 

Waist-Hip Ratio (WHR) were used. Oral examinations were performed by one 

examiner (kappa> 0.81), evaluating bleeding (B), probing depth (PD), clinical 

attachment level (CAL), plaque index (PI), gingivitis, periodontitis and tooth loss. 

OHIP-14 and Satisfaction with Life Scale (LS) were applied, besides the registration 

of socioeconomic, habits and medical history conditions. In the data analysis were 

applied ANOVA post hoc Tukey, Kruskal-Wallis post hoc Dun, Friedman, Student t 

test, Mann-Whitney, odds ratio, 95% confidence interval, chi-square and Pearson 

correlation (p <0.05). Females were the most prevalent G1-80,00%; G2-90,00%; G3-

80,00%) and mean age was 43.48 ± 8.99-G1, 38.70 ± 8.52-G2 and 40.22 ±12.35-G3. 

There were differences regarding education, occupation, income, hypertension and 

alcohol consumption (p <0.05). Obese had higher PD and (p <0.05), however G1 

showed higher percentage of S (p <0.05). The periodontitis was associated with DM 

(OR = 3.67; 95% CI = 1.80 to 7.48; p = 0.000). The oral impact on QOL was low and 

LS did not differ between groups (p> 0.05). After the CB, there was a reduction of the 

anthropometric measurements and PI in G1 and G2 (p <0.05) and improved LS (p> 

0.05). QOL was correlated with age (r = 0.165; p = 0.043) and missing teeth (r = 

0.446; p = 0.000); LS correlated with WHR (r = 0.196; p = 0.016) and PI (r = -0.201; p 

= 0.013). After CB, LS was correlated with BMI (r = -0.581; p = 0.002) and age (r = -

0.451; p = 0.024) in PO 6m, and with BMI (r = -0.424; p = 0.035) in PO 12m. After the 

CB, there was improvement in oral hygiene and increased in life satisfaction 

independent of the group and there were no differences for the other variables 

analyzed. 

Key words: Bariatric surgery. Diabetes mellitus. Obesity. Periodontal diseases. 

Quality of life. 
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TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TNF-α Fator de Necrose Tumoral α 

VIGITEL 
Vigilância de fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que cerca de dois bilhões de pessoas, ou um terço da 

população mundial, seja portadora de sobrepeso ou obesidade, tanto em países 

desenvolvidos, quanto em países de médio e baixo desenvolvimento, onde este 

fenômeno não era bem reconhecido (SEIDELL and HALBERSTADT, 2015). 

A obesidade pode ser definida com um acúmulo anormal ou excessivo de 

gordura que pode prejudicar a saúde, sendo considerado como o quinto fator de 

risco para mortes em todo o mundo. São atribuídos ao excesso de peso e à 

obesidade 44% dos casos de diabetes, 23% dos eventos cardiovasculares 

isquêmicos e alguns casos de câncer (WHO, 2013). 

 São fatores associados à obesidade a incapacidade funcional e a 

redução na qualidade e expectativa de vida. Esta incapacidade funcional nos 

indivíduos obesos está diretamente relacionada à presença de condições crônicas 

como doenças renais e hepáticas, apnéia do sono, doenças cardiovasculares, 

osteoartrose e diabetes  (MELO, 2011).  

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica caracterizada por deficiência 

parcial ou total na produção de insulina no pâncreas (tipo 1), ou quando o corpo não 

consegue utilizar de forma adequada a insulina produzida, por resistência à sua 

ação (tipos 2 e gestacional) (IDF, 2014). O indivíduo portador de diabetes não 

controlado não absorve adequadamente a glicose, que permanece na circulação 

sanguínea, podendo assim levar a destruição dos tecidos corporais ao longo do 

tempo e até a morte (IDF, 2013). Os efeitos adversos do diabetes sobre os tecidos 

periodontais foram extensamente avaliados na literatura científica, sendo a doença 

periodontal agravada pelo pobre controle glicêmico e associada ao aumento do risco 

de complicações relacionadas ao diabetes (NEGRATO et al, 2013).   

A obesidade tem sido fortemente associada a doenças bucais como 

cáries, problemas periodontais, perdas dentárias, hipossalivação e desgaste 

dentário e hipersensibilidade dentinária (FERRAZ et al, 2013; MARSICANO et al, 

2012; MEISEL et al, 2012; OSTBERG et al, 2012; HAGUE and BAECHLE, 2008; 

MARSICANO, 2008; HELING et al, 2006). 

Alterações das condições bucais como as doenças periodontais são 

comumente observadas entre os indivíduos portadores de diabetes (BHARATEESH 

et al, 2012; FREITAS et al, 2010). As alterações vasculares resultantes do controle 
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ineficiente da doença, a diminuição do fluxo salivar, e as disfunções na resposta 

inflamatória e inume tem sido associadas à pobre saúde bucal destes indivíduos 

(PHILLIPS and BARTOLD, 2008). A associação entre obesidade, diabetes e saúde 

bucal ainda necessita ser mais bem esclarecida, visto que são poucos os estudos 

que analisaram esse tema (GARCIA DE MOURA-GREC et al, 2014). 

A obesidade pode impactar negativamente na qualidade de vida dos 

indivíduos, sendo este mais acentuado nos indivíduos que não seguem qualquer tipo 

de tratamento (SEID and ZANNOM, 2004), podendo ser agravada pelo isolamento 

social, depressão e diminuição da capacidade funcional (TAVARES et al, 2010a). A 

associação da obesidade a comorbidades pode comprometer ainda mais a 

qualidade de vida dos obesos, uma vez que esta condição pode gerar distúrbios 

emocionais, psicológicos e discriminação (VAN GERMET et al, 1998).  

A Cirurgia Bariátrica tem sido considerada como uma alternativa no 

tratamento para os casos de obesidade mórbida, sendo indicada quando do 

insucesso de tratamento clínico prévio e/ou quando a obesidade está associada a 

doenças crônicas, como por exemplo, diabetes e hipertensão. Este recurso pode 

levar a perda significativa de peso, redução ou remissão das comorbidades 

associadas à obesidade e melhora na qualidade de vida dos indivíduos (ALMEIDA et 

al, 2011; FANDINO et al, 2004). 

O acompanhamento multiprofissional dos pacientes antes e após a 

cirurgia bariátrica contribui para o sucesso do procedimento e para a manutenção 

das condições de saúde dos indivíduos. A avaliação odontológica dos indivíduos 

submetidos a este procedimento cirúrgico vem sendo destacada em diferentes 

trabalhos, uma vez que foi observada alta prevalência de alterações bucais nos 

estágios pré e pós-operatório (DE CARVALHO SALES-PERES et al, 2015; GARCIA 

DE MOURA-GREC et al, 2014; MARSICANO, 2013; DE MOURA-GREC et al, 2012; 

PATARO et al, 2012; MARSICANO et al, 2011; MORAVEC and BOYD, 2011). 

A saúde bucal constitui parte da saúde geral e é elemento essencial para 

a qualidade de vida dos indivíduos (TESCH et al, 2007), podendo ser influenciada 

pela satisfação ou insatisfação do indivíduo com a saúde bucal, e suas 

preocupações estão relacionadas ao conforto, à função e à estética (PEREIRA, 

2010). Condições sistêmicas como a obesidade e o diabetes podem impactar na 

percepção dos indivíduos sobre suas condições de saúde e qualidade de vida. As 

condições bucais que mais impactam na qualidade de vida dos diabéticos são as 
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perdas dentárias, condições periodontais e diminuição de fluxo salivar (HEYDECKE 

and GOBETTI, 2002).  

Dado o aumento na prevalência de obesidade e de diabetes em todo o 

mundo e a crescente procura pelo tratamento cirúrgico da obesidade faz-se 

necessário o estudo das relações entre estas doenças, bem como os possíveis 

prejuízos à saúde bucal dos indivíduos antes e após a cirurgia bariátrica. Além disso, 

a relação triangular entre obesidade, diabetes e condições bucais ainda não foi 

amplamente estudada e há escassez de trabalhos acerca deste tema, o que poderia 

contribuir para a inclusão dos profissionais de Odontologia à equipe multidisciplinar 

de assistência a pacientes obesos e bariátricos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 OBESIDADE 

A obesidade é uma doença crônica, descrita pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como um anormal ou excessivo acúmulo de gordura que pode 

prejudicar a saúde dos indivíduos (WHO, 2011). Esta doença vem sendo 

considerada como um grande problema de saúde pública nos países desenvolvidos, 

estimando-se que de 2% a 8% dos gastos em tratamentos de saúde, em vários 

países do mundo, sejam destinados à obesidade (FANDINO et al, 2004).  

A pandemia de sobrepeso e obesidade observada em todo o mundo nas 

últimas décadas (1980-2013) e o aumento em sua incidência em vários países 

contribuiu para a morte de 3 a 4 milhões de pessoas, além de perdas de até 4% nos 

anos de vida dos indivíduos e perda de capacidade funcional, o que poderia levar a 

uma futura queda na expectativa de vida da população (NG et al, 2014).  

A obesidade é o resultado da combinação de fatores que atuam em 

diversos níveis, como as mudanças no aporte de alimentos processados, de menor 

custo e ricos em nutrientes, combinados com fatores econômicos, socioculturais e 

ambientais (SEIDELL and HALBERSTADT, 2015). 

As doenças e agravos à saúde não transmissíveis vêm aumentando e, no 

Brasil, são a principal causa de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos 

fatores de maior risco para o adoecimento neste nesta faixa etária (BRASIL, 2006). 

A obesidade é uma doença complexa com consequências sociais e psicológicas 

graves, que afeta todas as idades e grupos sociais (COSTA et al, 2009). 

A pesquisa de base populacional por inquérito telefônico VIGITEL 2014 

avaliou a prevalência de fatores de risco e proteção para doenças não 

transmissíveis na população brasileira e observou-se que 52,5% dos entrevistados 

se declararam acima do peso e 17,9% obesos, sendo mais prevalente o excesso de 

peso entre os homens (56,5%). A pesquisa apresentou também constatou que 

houve aumento no percentual de excesso de peso no país, porém houve 

estabilização da obesidade, em relação ao levantamento anterior realizado no ano 

de 2006 (BRASIL, 2014b). 

O diagnóstico da obesidade ou adiposidade pode ser realizado por meio 

de técnicas modernas de exames de imagem como a ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e absormetria com raios X de dupla entrada (DEXA), 
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porém o emprego destas técnicas na prática clínica pode ser dificultado pelo custo 

dos exames e a falta de equipamentos. Como alternativas de custo reduzido e 

técnica mais simplificada apresentam-se a bioimpedância, ultrassonografia e o 

emprego de medidas antropométricas (SILVA et al, 2013; SBEM, 2004). 

A OMS utiliza uma metodologia antropométrica para classificar a 

obesidade de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), ou seja, peso (Kg) 

dividido pelo quadrado da altura (m²), e também com relação ao risco de mortalidade 

associada. A obesidade pode ser aferida quando o IMC encontra-se acima de 30 

Kg/m². Quanto à gravidade da obesidade observa-se o grau I quando o IMC situa-se 

entre 30 e 34,9 Kg/m², obesidade grau II com IMC está entre 35 e 39,9 Kg/m² e, 

obesidade grau III quando o IMC está acima de 40 Kg/m² (WHO, 2011). 

A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica  (RENQUIST, 1998) adota 

uma classificação que possui maior número de pontos de corte em relação à 

classificação utilizada pela OMS (WHO, 2011), contando com três categorias que 

abrangem os IMC superiores a 40 Kg/m². As categorias são denominadas: 

obesidade pequena (IMC 27 - 30 Kg/m²); obesidade moderada (IMC 30 - 35 Kg/m²); 

obesidade grave (IMC 35 - 40 Kg/m²); obesidade mórbida (IMC 40 - 50 Kg/m²); super 

obesidade (IMC 50 - 60 Kg/m²) e super/super obesidade (IMC > 60 Kg/m²). 

Outros métodos antropométricos de identificação da obesidade como a 

Relação Cintura-Quadril (RCQ) e a Circunferência da Cintura (CC), indicadores da 

obesidade centralizada, mostraram estar associados de maneira diversa com os 

fatores de risco socioeconômicos, comportamentais e bioquímicos, que atuam na 

etiologia da obesidade (MARTINS and MARINHO, 2003). 

A deposição de gordura na região abdominal caracteriza a obesidade 

abdominal visceral, que é um grave fator de risco para doenças cardiovasculares e 

para o distúrbio na homeostase glicose-insulina do que a obesidade generalizada. 

Assim a obesidade pode estar associada à hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemias, fibrinólise, aceleração da progressão da aterosclerose e fatores 

psicossociais (COSTA et al, 2009; MARTINS and MARINHO, 2003). 

Destaca-se a importância do conhecimento das comorbidades mais 

prevalentes nestes indivíduos, uma vez que permite a identificação precoce e a 

avaliação de riscos, reduzindo-se a mortalidade associada à obesidade (MELO, 

2011).  
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As doenças associadas à obesidade podem ser classificadas em duas 

categorias: A primeira é aquela que resulta de alterações metabólicas relacionadas 

ao excesso de gordura corpórea, onde podem ser destacadas a litíase biliar, a 

hipertensão arterial sistêmica, as doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus tipo 

2 e alguns tipos de câncer; A segunda advém do aumento da massa corpórea e 

inclui a osteoartrite, a síndrome da apneia do sono e o estigma sócio psicológico da 

obesidade (GELONEZE et al, 2007). 

Dentre as comorbidades que mais afetam os indivíduos obesos destaca-

se o Diabetes Mellitus (DM), que é uma doença crônica caracterizada por deficiência 

parcial ou total na produção de insulina no pâncreas, ou quando o corpo não 

consegue utilizar de forma adequada a insulina produzida, por resistência à sua 

ação (IDF, 2014). Esta condição pode levar a anormalidade no metabolismo de 

glicídios, proteínas e lipídios, que consequentemente resultam em hiperglicemia 

(ALVES et al, 2007).  

Esta doença têm se destacado na população nas últimas décadas em 

decorrência do aumento na expectativa de vida, industrialização, dietas 

hipercalóricas e ricas em hidratos de carbono de absorção rápida, deslocamento da 

população para zonas urbanas, mudança de estilos de vida, inatividade física e 

obesidade (ORTIZ and ZANETTI, 2001). A prevalência mundial de Diabetes no ano 

2000 foi de 2,8% e tem sido estimada em aproximadamente 4,4% para o ano de 

2030, em todos os grupos etários (WILD et al, 2004). 

Segundo a International Diabetes Federation (IDF), no ano de 2013 havia 

em todo o mundo 382 milhões de pessoas portadoras de DM, sendo crescente o 

número de portadores desta doença em todos os países. Ainda neste relatório a IDF 

classifica o Brasil como o 4º país com maior prevalência de diabetes, com 11,9 

milhões de portadores de DM, ou seja, 6.5% da população entre 20 e 79 anos de 

idade, sendo ainda projetado para 2035 19,2 milhões de indivíduos portadores de 

DM (IDF, 2013).   

O Diabetes pode ser classificado em três subtipos 1, 2 e gestacional. O 

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) relaciona-se com a insuficiente produção de insulina 

devido à destruição autoimune das células beta pancreáticas. O Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2) é ocasionado pela alteração morfológica dos receptores de insulina da 

membrana celular, e é o tipo de diabetes mais prevalente (90% dos casos), surge 

devido ao estilo de vida pautado no estresse, maus hábitos alimentares e 
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sedentarismo. O Diabetes Mellitus gestacional (DMG) ocorre pela diminuição da 

tolerância à glicose, durante a gravidez e pode ou não perdurar após o parto 

(ALMEIDA et al, 2014; SBD, 2014). 

O diabetes pode ocasionar complicações agudas como a cetoacidose 

diabética, o estado hiperglicêmico e a hipoglicemia, que podem levar o indivíduo à 

perda de peso, desidratação, como e até à morte quando não tratados 

adequadamente (KLAFKE et al, 2014).   Já as complicações crônicas ocorrem tanto 

em nível macro como microvascular, podendo se manifestar como insuficiência 

cardíaca e/ou renal, retinopatias, doença vascular periférica entre outros (ALMEIDA 

et al, 2014). 

Evidências científicas apontaram as citocinas como potenciais 

mediadores de anormalidades na homeostase da glicose, interagindo com os 

hormônios reguladores da glicose e modificando suas ações (KANEMAKI et al, 

1998). As citocinas são proteínas de baixo peso molecular que desempenham 

diversas funções metabólicas e endócrinas e que participam do processo 

inflamatório e de resposta imune, sendo estas produzidas nos tecidos adiposos 

subcutâneos e viscerais (DE CARVALHO et al, 2006).  

O conceito de inflamação associado à obesidade e à resistência insulínica 

foi demonstrado quando adipócitos de animais obesos expressavam de forma 

aumentada uma citocina pró-inflamatória, o TNF-α, e que a neutralização desta 

citocina levava à diminuição da resistência à insulina (DANDONA et al, 2004). 

Estudos relacionados à obesidade têm demonstrado que esta condição seria um 

estado de inflamação crônica, com aumento de citocinas como a proteína C-reativa 

(CRP), a interleucina 6 (IL-6) e do inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), 

assim como a relação entre DM e elevadas concentrações de reagentes de fase 

aguda como o ácido siálico e IL-6 (DE CARVALHO et al, 2006).  

 

2.2 OBESIDADE, DIABETES MELLITUS E SAÚDE BUCAL 

O aumento da prevalência de obesidade em todo o mundo evidencia a 

necessidade de atenção integral à saúde destes indivíduos, uma vez que esta a 

doença tem origem multifatorial e pode afetar vários aspectos de saúde, incluindo a 

saúde bucal (LEVINE, 2012). 

A obesidade tem sido fortemente associada a doenças bucais como 

cáries, perdas dentárias, hipossalivação, desgaste dentário, hipersensibilidade 
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dentinária e alterações na condição periodontal (FERRAZ et al, 2013; MARSICANO 

et al, 2012; MEISEL et al, 2012; OSTBERG et al, 2012; HAGUE and BAECHLE, 

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

A doença periodontal (DP) é uma doença crônica e infecciosa que afeta 

os tecidos de suporte dos elementos dentários, tendo como principal agente 

etiológico a presença de biofilme bacteriano. A susceptibilidade ou a resistência do 

hospedeiro têm sido associadas ao surgimento e à progressão da DP, pela resposta 

imune a estes microrganismos, que pode levar ou não à destruição dos tecidos 

periodontais, dentre estes fatores podemos citar a obesidade e o DM (SAPORITI et 

al, 2014; EKE et al, 2012; GENCO et al, 2005). 

Os estudos epidemiológicos sobre a DP têm contribuído para a ciência da 

abrangência nas diversas populações em todo o mundo e também para a 

reorganização dos serviços de saúde bucal, antes focado na prevenção e tratamento 

das cáries dentárias. Para tal, faz-se necessário a identificação dos indivíduos 

expostos ao risco de DP, planejamento e avaliação da eficácia das estratégias 

preventivas e curativas e avaliação da interação entre a DP e seus fatores de risco, 

como as doenças sistêmicas (LEROY et al, 2010).  

O desequilíbrio no metabolismo de carboidratos e lipídios tem sido 

relacionado à presença de obesidade, aterosclerose, diabetes e resistência à 

insulina, sendo associado a um baixo grau de inflamação sistêmica. Neste sentido o 

excesso de nutrientes pode levar à inflamação e ao estresse celular, que por sua 

vez, ativa a resposta imune recrutando células para os tecidos adiposo e pancreático 

(JANKET et al, 2015; HOTAMISLIGIL, 2006). A obesidade aumenta a inflamação 

sistêmica, podendo agir como fator de confusão ou colinear na relação entre doença 

periodontal e doença inflamatória aterosclerótica, além de promover a expressão de 

marcadores inflamatórios e citocinas como fator de necrose tumoral alfa (TNF-a) e 

Interleucinas 1β e 6, fatores comumente observados na presença de doença 

periodontal (SCHRODER et al, 2010; JANKET et al, 2008).  

A doença periodontal foi observada em indivíduos obesos, sendo 

encontrada uma chance três vezes maior de possuir este agravo do que em 

indivíduos não obesos (KHADER et al, 2009). A associação entre alterações 

periodontais e obesidade foi avaliada, observando-se maior porcentagem de sítios 

com sangramento gengival e cálculo dentário e maior profundidade de sondagem 

(DE CARVALHO SALES-PERES et al, 2015; MOURA-GREC, 2012). 
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Forte associação entre o IMC e a doença periodontal foi encontrada em 

indivíduos adultos, sendo significativa a relação com os índices de placa, 

sangramento gengival, profundidade de sondagem e perda de inserção periodontal, 

além de maior contagem de Tannerella forsythia em amostras de placa subgengival 

(HAFFAJEE and SOCRANSKY, 2009). A pobre higiene bucal e o acúmulo de placa 

bacteriana foram observados em indivíduos com sobrepeso/obesidade, observando-

se associação com a presença de cálculo, gengivite e à doença periodontal 

(ZERMENO-IBARRA et al, 2010).  

Um estudo conduzido com indivíduos adultos na Índia relatou as más 

condições de higiene bucal e a associações entre a DP e a obesidade (MATHUR et 

al., 2011). A gordura corporal pode desempenhar um importante papel no 

desenvolvimento de doenças crônicas, como a periodontite, teoria suportada pelo 

estudo de Gorman e colaboradores (2012) que acompanharam uma coorte de 

homens e observaram que os indivíduos que ganharam peso de forma mais rápida 

apresentaram progressão mais acentuada da DP (GORMAN et al, 2012).  

As perdas dentárias parecem estar fortemente associadas à obesidade, 

estando também associadas às pobres condições de saúde bucal e como 

consequência da DP nestes indivíduos (OSTBERG et al, 2012; MATHUS-VLIEGEN 

et al, 2007). 

Alterações das condições bucais como a DP são comumente observadas 

entre os indivíduos portadores de diabetes (BHARATEESH et al, 2012; FREITAS et 

al, 2010). As alterações vasculares resultantes do controle ineficiente da doença, a 

diminuição do fluxo salivar, e as disfunções na resposta inflamatória e imune têm 

sido associadas à pobre saúde bucal destes indivíduos (PHILLIPS and BARTOLD, 

2008). 

Indivíduos diabéticos não controlados podem apresentar níveis séricos e 

salivares de interleucina-1 (IL-1), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

prostaglandina E2 (PGE2) mais elevados (ALVES et al, 2007). A intensidade e a 

duração da inflamação, a severidade das perdas ósseas e a resolução de um estado 

inflamatório dependem das alterações do equilíbrio entre as atividades pró-

inflamatória e anti-inflamatória das citocinas durante a inflamação dos tecidos 

periodontais (FIRAT et al, 2011; OKADA and MURAKAMI, 1998). 

 

2.3 CIRURGIA BARIÁTRICA  
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No tratamento convencional para obesidade a perda de peso se 

condiciona a um balanço energético negativo, onde a ingesta alimentar deve ser 

menor do que o gasto calórico, auxiliado pelo aumento da atividade física. O caráter 

multifatorial da obesidade requer também o controle dos fatores ambientais para a 

obtenção e manutenção da perda de peso (SBEM, 2014). 

As perdas de peso moderadas, entre 5% a 10% do peso inicial, 

promovidas por tratamentos convencionais como dietas restritivas, atividades físicas 

e até uso de medicamentos promovem a normalização de alguns parâmetros 

metabólicos. Contudo, estes tratamentos têm sido pouco efetivos em obesos 

mórbidos e não se mostram sustentáveis em longo prazo (CASE et al, 2002).  

A cirurgia bariátrica é considerada o tratamento mais radical para a 

obesidade, porém é o único que resulta em perda de peso expressiva (20% a 40% 

do peso inicial) e mantida por grande período de tempo (13-15 anos), determinando 

melhora significativa dos parâmetros metabólicos (CARVALHO et al, 2007). 

Os principais pré-requisitos que os pacientes devem atender para a 

indicação da cirurgia bariátrica são possuir IMC maior que 40 Kg/m² ou IMC maior 

que 35 Kg/m² associado à comorbidades como a hipertensão arterial, as 

dislipidemias, o diabetes, apneia do sono, entre outras. O histórico da obesidade 

também é um fator considerado, pois requer um tempo mínimo de cinco anos de 

evolução da doença e falência dos tratamentos convencionais como dietas, 

realizado por profissionais qualificados (FANDINO et al, 2004).  

A avaliação dos pacientes candidatos às cirurgias bariátricas deve ser 

realizada por uma equipe multiprofissional composta por endocrinologistas, 

nutricionistas, cardiologistas, pneumologistas, psiquiatras, psicólogos e cirurgiões 

(SEGAL and FANDINO, 2002) como também o Cirurgião-Dentista (MARSICANO, 

2008).  

A cirurgia bariátrica vem sendo contraindicada em pacientes portadores 

de pneumopatias graves, insuficiência renal, lesão acentuada do miocárdio, cirrose 

hepática e em alguns casos em pacientes com distúrbios psiquiátricos (FANDINO et 

al, 2004). 

Existem três procedimentos básicos da cirurgia bariátrica que podem ser 

realizados por abordagem aberta ou por videolaparoscopia (menos invasiva e mais 

confortável ao paciente), são eles: restritivos, que diminuem a quantidade de 

alimentos que o estômago é capaz de comportar; disabsortivos, que reduzem a 
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capacidade de absorção do intestino e as técnicas mistas, com pequeno grau de 

restrição e desvio curto do intestino, com discreta má absorção de alimentos.  

Com o aumento na prevalência da obesidade e a maior aceitação da 

abordagem cirúrgica para o seu tratamento, houve aumento do número de cirurgias 

bariátricas realizadas, o que pode ocasionar impacto significativo nos gastos com a 

saúde nesta parcela da população (LIVINGSTON and KO, 2004). 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece esta modalidade de 

tratamento por meio da Portaria Nº 424/2013, que substituiu a Portaria Nº 492/2007, 

que regulamenta a atenção ao paciente portador de obesidade grave, incluindo as 

normas para credenciamento de Unidades de Assistência de Alta Complexidade, 

normas para a gestão dos serviços e financiamento pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013; 2007).   

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

(SBCB) no ano de 2010 foram realizadas no Brasil cerca de 60.000 cirurgias, sendo 

que 35% destas foram realizadas por videolaparoscopia (SBCB, 2011). No Sistema 

Único de Saúde esta cirurgia ainda é realizada em campo aberto, salvo exceções 

quando há disponibilidade de material na instituição para a realização do 

procedimento por videolaparoscopia (BRASIL, 2013). 

A cirurgia bariátrica representa uma estratégia potencialmente útil para o 

controle do diabetes em obesos mórbidos, uma vez que tem sido apresentada para 

reduzir ou até eliminar a necessidade da utilização de medicamentos pós-cirurgia 

bariátrica. Entre os pacientes submetidos à cirurgia houve redução no risco 

cardiovascular, das taxas lipídicas e da hipertensão arterial (SCHAUER et al, 2012). 

Em relação ao controle do diabetes, a cirurgia bariátrica pode ser mais eficaz no 

controle da hiperglicemia em pacientes obesos mórbidos do que a terapia médica 

convencional  (MINGRONE et al, 2012). Celik e colaboradores (2015) demonstraram 

uma remissão de aproximadamente 89% no DM, 94% na hipertensão arterial e 92% 

nas dislipidemias, em acompanhamento de pacientes obesos DM2 por 12 meses, 

submetidos à gastrectomia vertical com transposição ileal, tipo de cirurgia bariátrica 

não disabsortiva (CELIK et al, 2015). 

O acompanhamento multiprofissional dos pacientes antes e após a 

cirurgia bariátrica contribui para o sucesso do procedimento e deve ser realizado de 

forma sistemática por profissionais em todas as dimensões para a manutenção de 

suas condições de saúde (MARCELINO and PATRICIO, 2011). O abandono do 
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acompanhamento multiprofissional após o primeiro ano da CB tem sido evidenciado, 

bem como o reganho de peso, retorno das comorbidades e deficiência nutricionais 

graves (ferro, vitaminas B12 e D3), atribuídos ao retorno aos hábitos alimentares 

desregrados, sedentarismo e aumento significativo no consumo de álcool (CAMBI et 

al, 2015).  

A avaliação odontológica dos indivíduos submetidos a este procedimento 

cirúrgico vem sendo destacada em diferentes trabalhos, uma vez que foi observada 

alta prevalência de alterações bucais nos estágios pré e pós-operatório (GARCIA DE 

MOURA-GREC et al, 2014; MARSICANO, 2013; DE MOURA-GREC et al, 2012; 

PATARO et al, 2012; MARSICANO et al, 2011; MORAVEC and BOYD, 2011). 

Em relação à progressão da doença periodontal, ressaltou-se a 

importância da identificação e do controle dos fatores que agravam esta condição, 

uma vez que os pacientes bariátricos podem apresentar perda óssea o que poderia 

influenciar na perda óssea alveolar em periodontites crônicas (DE MOURA-GREC et 

al, 2012; MARSICANO et al, 2011). A piora nas condições periodontais de indivíduos 

submetidos à cirurgia bariátrica poderia estar relacionada à dieta adotada (maior 

números de refeições ao dia), deficiências nutricionais e aumento na contagem de 

bactérias no meio bucal (DE CARVALHO SALES-PERES et al, 2015; HAGUE and 

BAECHLE, 2008). 

 

2.4 ASPECTOS SOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA  

A obesidade está comumente associada à baixa renda familiar e baixo 

nível de escolaridade. No trato com estes pacientes, os profissionais de saúde 

devem promover ações que garantam melhor Qualidade de Vida (QV), possibilitando 

o acesso às informações sobre hábitos de vida saudáveis e propor intervenções 

adequadas a cada indivíduo acometido por esta doença (SANTOS et al, 2012). 

A condição socioeconômica é uma importante variável que contribui para 

a saúde dos indivíduos. Elevada condição socioeconômica está associada com a 

melhora na saúde, não apenas para os indivíduos que se encontram no limiar da 

pobreza, como também, melhora a cada classe social avançada (ADLER et al, 

1994). A associação entre saúde e condição socioeconômica parece não depender 

apenas dos cuidados básicos de saúde e das necessidades de sobrevivência dos 

indivíduos, mas também das variáveis sociais e psicológicas (KOPP et al, 2004; 

WILKINSON, 1999; ADLER et al, 1994). 
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No Brasil, o baixo nível de escolaridade (até oito anos de estudo) foi o 

mais prevalente entre os indivíduos que relataram serem portadores de excesso de 

peso (58,9%) e obesidade (22,7%), sendo também observada a menor prática de 

exercícios físicos entre estes indivíduos (BRASIL, 2014b). 

Em um estudo sobre as características socioeconômicas de indivíduos 

obesos mórbidos, elegíveis para o tratamento cirúrgico da obesidade, Livingston e 

Ko (2004) observaram altos níveis de pobreza e falta de recursos para subsidiar 

tratamentos ambulatoriais, incluindo tratamento odontológico, em pacientes obesos. 

Esses autores destacaram que a escolha deste tipo de tratamento para a obesidade 

deve levar em consideração o nível de educação e as restrições financeiras que 

estes indivíduos possuem (LIVINGSTON and KO, 2004). 

Condições sistêmicas como a DM podem impactar na percepção dos 

indivíduos sobre suas condições de saúde e qualidade de vida. As condições bucais 

que mais impactam na qualidade de vida dos diabéticos são as perdas dentárias, 

condições periodontais e diminuição de fluxo salivar (HEYDECKE and GOBETTI, 

2002). 

Em um estudo com indivíduos adultos norte-americanos observou-se que 

o pobre desempenho em renda, nível educacional e condições sistêmicas crônicas, 

como DM e obesidade, estiveram associados à pobre saúde bucal, em especial às 

perdas dentárias (JIANG et al, 2013). 

A qualidade de vida pode ser influenciada por diversos fatores como os 

psicológicos, físicos, as inter-relações com outras pessoas e com a sociedade, 

representando um valor relativo que as pessoas dão as suas necessidades e 

expectativas (NICARETA, 2005; SULLIVAN et al, 1987).  

A obesidade pode impactar negativamente na qualidade de vida dos 

indivíduos, sendo este mais acentuado nos indivíduos que não seguem qualquer tipo 

de tratamento (SEID and ZANNOM, 2004), podendo ser agravada pelo isolamento 

social, depressão e diminuição da capacidade funcional (TAVARES et al, 2010a). A 

prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são importantes também na 

melhora da qualidade de vida destes indivíduos, uma vez que a obesidade pode ter 

implicações diretas na aceitação social dos indivíduos quando excluídos dos 

padrões estéticos difundidos pela sociedade contemporânea (BRASIL, 2006).  

A qualidade de vida foi amplamente estudada e definida pelo The 

WHOQOL Group, pertencente à divisão de saúde mental da Organização Mundial 
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da Saúde, como "a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto 

da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações". Neste sentido, fica evidente que o 

conceito de qualidade de vida é subjetivo, multidimensional e ainda inclui aspectos 

de avaliação positivos e negativos (GROUP, 1995).  

A relação entre qualidade de vida e obesidade tem sido estudada na 

literatura científica por meio de instrumentos gerais como os questionários World 

Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL 100) e Short Form Health 

Survey (SF-36), instrumentos abrangentes para aspectos psicossociais e do 

cotidiano, não específicos para a utilização em pacientes obesos, porém 

satisfatórios na associação da obesidade aos prejuízos à capacidade funcional e aos 

aspectos físicos (TAVARES et al, 2010b; BRILMANN et al, 2007). 

Instrumentos específicos para acessar aspectos de qualidade de vida em 

obesos e/ou submetidos à cirurgia bariátrica como o Bariatric Analysis and Reporting 

Outcome Sistem (BAROS), tem sido amplamente utilizados (BARROS et al, 2015; 

TAVARES et al, 2010b). O questionário BAROS é uma ferramenta projetada 

especificamente para avaliar os aspectos psicossociais existentes após a cirurgia 

bariátrica, sendo aplicável nos pacientes antes ou após o procedimento (ORIA and 

MOOREHEAD, 2009). 

A qualidade de vida pode ser influenciada pela satisfação ou insatisfação 

do indivíduo com a saúde bucal, e suas preocupações estão relacionadas ao 

conforto, à função e à estética (PEREIRA, 2010). A saúde bucal constitui parte da 

saúde geral e é elemento essencial para a qualidade de vida dos indivíduos (TESCH 

et al, 2007). 

O impacto das condições bucais na qualidade de vida de obesos e 

bariátricos tem sido avaliada por meio de diferentes instrumentos como o Oral 

Health Impacto n Daily Performance (OIDP) e Oral Health Impact Profile short form-

14 (OHIP-14) (BONATO, 2014; ANDRADE, 2013; MARSICANO et al, 2011).  

Em estudo com mulheres obesas mórbidas e eutróficas observou-se que 

houve maior percepção de impacto entre as obesas no domínio limitação física do 

questionário OHIP-14 (BONATO, 2014). A diminuição da percepção deste impacto 

em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica pode ser atribuída à melhora das 

condições de saúde geral destes pacientes, como a remissão de comorbidades, o 
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que poderia minimizar o impacto de condições como a cárie e o desgaste dentário 

(MARSICANO et al, 2011) 

A associação da obesidade a comorbidades pode comprometer ainda 

mais a qualidade de vida dos obesos, uma vez que esta condição pode gerar 

distúrbios emocionais, psicológicos e discriminação (VAN GERMET et al, 1998). A 

obesidade foi negativamente correlacionada à qualidade de vida em mulheres, 

evidenciando que a doença poderia ter um impacto independente na qualidade de 

vida naquela população avaliada (DINC et al, 2006). 

A qualidade de vida pode ser afetada por doenças ou condições 

debilitantes que causem dor, desconforto ou incapacidade funcional, deste modo as 

alterações bucais podem impactar fortemente os indivíduos, em especial nas áreas 

funcionais como alimentação e comunicação (HEYDECKE and GOBETTI, 2002). 

 Tendo em vista a crescente epidemia de obesidade e todas as limitações 

que esta doença acarreta aos indivíduos, os prejuízos à qualidade de vida, as 

comorbidades associadas e a evidente relação da obesidade e do diabetes com as 

condições periodontais, o presente estudo, alcançando qualidade e profundidade 

necessárias, poderá contribuir para o conhecimento da relação triangular entre 

obesidade, diabetes e doença periodontal entre indivíduos obesos submetidos à 

cirurgia bariátrica, reforçando assim a importância da inclusão do Cirurgião-dentista 

na equipe multidisciplinar de assistência ao obeso. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo teve por objetivo avaliar as condições periodontais e de 

higiene bucal, qualidade de vida e satisfação geral com a vida em pacientes obesos 

diabéticos e não diabéticos antes e após a cirurgia bariátrica. 

 

Hipóteses nulas a serem consideradas:  

 

1. Verificar se não há diferenças nas condições periodontais e de higiene 

bucal entre pacientes obesos diabéticos e não diabéticos submetidos à cirurgia 

bariátrica; 

2. Verificar se não há diferenças do impacto bucal na qualidade de vida 

entre pacientes obesos diabéticos e não diabéticos submetidos à cirurgia bariátrica; 

3. Verificar se não há diferenças na satisfação geral com a vida entre 

pacientes obesos diabéticos e não diabéticos submetidos à cirurgia bariátrica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo observacional longitudinal prospectivo foi realizado no 

período de Dezembro/2012 a Fevereiro/2015, avaliando as condições periodontais, 

higiene bucal e qualidade de vida de indivíduos obesos mórbidos diabéticos e não 

diabéticos submetidos à cirurgia bariátrica, assistidos por meio do Sistema Único de 

Saúde, na Fundação Hospital Amaral Carvalho, em Jaú – SP. 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 Inicialmente o projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Fundação Hospital Amaral Carvalho Jaú – SP, e recebeu 

parecer aprovado (CAAE nº 06221412.1.0000.5434, 02/10/2012). O presente estudo 

apresenta dados do referido projeto. A participação nesta pesquisa foi condicionada 

à leitura da Carta de Informação pelos indivíduos a serem pesquisados, e pelo 

esclarecimento dos propósitos, riscos e benefícios dados pela pesquisadora. Os 

indivíduos que consentiram em participar da pesquisa receberam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo), e somente após a leitura, aceite 

e assinatura do documento foram incluídos na pesquisa. 

 

4.2 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 A amostra deste estudo foi constituída por indivíduos assistidos pelo 

Sistema Único de Saúde, por meio do Departamento Regional de Saúde VI (DRS VI 

– Bauru). O DRS VI possui cerca de 1,6 milhões de habitantes em sua área de 

cobertura e abrange 68 municípios do centro-oeste paulista, dentre eles os 

municípios de Bauru, Botucatu, Jaú e Lins (Figura 1). 

 A Fundação Hospital Amaral Carvalho, localizada no município de Jaú-

SP, realiza atendimento ambulatorial e cirúrgico a pacientes obesos mórbidos desde 

o ano de 2010. Até o mês de Abril de 2015 o serviço de CB da instituição possuía 

cerca de 800 pacientes cadastrados, realizando tratamentos pré e pós-cirúrgicos. A 

cada semana 06 novos casos de pacientes portadores de obesidade mórbida ou 

obesidade agravado por comorbidades são recebidos pelo hospital, atendendo à 

demanda pelo tratamento cirúrgico desta doença via Sistema Único de Saúde, 

sendo estes referenciados pela DRS VI – Bauru. O hospital realiza em média de 04 
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a 06 CB ao mês, tendo sido operados cerca de 300 pacientes desde o início das 

atividades. 

 A Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) possui convênio com a 

Fundação Hospital Amaral Carvalho de Jaú para a realização de avaliação 

odontológica dos pacientes obesos candidatos à CB desde Março de 2011, e 

participa da equipe multidisciplinar (médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros 

entre outros) que assiste a estes pacientes. Cerca de 650 pacientes obesos 

mórbidos (Abril/2015) foram encaminhados à FOB via Fundação Hospital Amaral 

Carvalho, os quais foram cadastrados para o atendimento odontológico.    

 Neste estudo, os pacientes foram avaliados nas fases pré-operatória e 

pós-operatória de seis (PO 6m) e doze meses (PO 12m), uma vez que estes 

períodos de tempo de acompanhamento foram determinados por representar 

períodos de importantes mudanças fisiológicas após a cirurgia bariátrica, de acordo 

com estudos anteriores (CELIK et al, 2015; PATARO et al, 2012; WANG et al, 2009). 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Estado de São Paulo. Regionais de Saúde. 

Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-

regionais-de-saude/regionais-de-saude. Acesso em: 17 de Janeiro de 2014.   

Figura 1 – Estado de São Paulo, segundo Departamentos de Saúde, 

2012. 
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4.2.1 Cálculo da Amostra 

 O cálculo amostral deste estudo foi realizado utilizando-se a diferença 

entre duas proporções, com efeito de desenho de 5% e poder de 80%. Foram 

utilizados os dados do Levantamento Nacional de Saúde Bucal “SB Brasil 2010” 

relativos à prevalência de bolsas periodontais (rasas e profundas, 19,4%) na 

população adulta (35-44 anos) (BRASIL, 2011b). Considerando-se que o grupo 

experimental desta pesquisa seria constituído por indivíduos obesos mórbidos 

diabéticos estimou-se prevalência de bolsas periodontais em 50% dos indivíduos. 

Utilizando-se estes parâmetros obteve-se amostra de 48 indivíduos por grupo, 

segundo o efeito de desenho. Determinou-se então o número de 50 indivíduos para 

cada grupo avaliado. 

 

4.2.2 Desenho do Estudo 

O Grupo 1 (G1) foi constituído por 50 indivíduos adultos, obesos e 

portadores de DM tipo 2 (IMC ≥ 35,0 Kg/m²), atendidos pelo Ambulatório de 

Gastroenterologia e Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Amaral Carvalho de 

Jaú – SP. 

O Grupo 2 (G2) foi constituído por 50 indivíduos adultos, obesos e não 

diabéticos (IMC ≥ 35,0 Kg/m²), atendidos pelo Ambulatório de Gastroenterologia e 

Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Amaral Carvalho de Jaú – SP. 

O Grupo 3 (G3) foi constituído por 50 indivíduos adultos, não diabéticos e 

não obesos (IMC > 18,50 < 25,00 Kg/m²), residentes no município de Bauru-SP, que 

foram convidados a participar deste estudo por meio de convite e de divulgação 

junto à comunidade. 

A Figura 2 descreve a alocação dos indivíduos em cada grupo, bem como 

os tempos de avaliação aos quais os participantes foram submetidos. 
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Figura 2 – Composição da amostra conforme os grupos e os tempos de 

avaliação. 

 

4.2.3 Critérios de Elegibilidade e Exclusão: 

Os indivíduos foram admitidos para participação neste estudo quando 

atendiam, além do descrito no desenho do estudo, os seguintes critérios de 

elegibilidade:  

 G1 e G2  estar em acompanhamento médico para o tratamento da 

obesidade e serem candidatos à cirurgia bariátrica;  

 G3  não possuir histórico de Diabetes Mellitus (tipos 1, 2 ou 

gestacional);  

 Geral  idade entre 18 e 60 anos, possuir ao menos dois elementos 

dentários por sextante, não indicados para extração, excluindo-se os 

terceiros molares; 

Foram excluídos da amostra os indivíduos edêntulos, em tratamento 

médico para neoplasias ou que estivessem em tratamento utilizando medicamentos 

antiinflamatórios, antibióticos, bisfosfonatos, imunossupressores ou 

anticonvulsivantes. 

 

4.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Este estudo foi constituído pelas seguintes etapas: Treinamento e 

padronização do examinador, Avaliação antropométrica, Exames clínicos bucais, 

Amostra 

G1 

50 obesos DM 2 

Inicial 

G1 

Pós-operatório  

06 meses 

G1 

Pós-operatório  

12 meses 

G2 

50 obesos não 
diabéticos 

Inicial 

G2 

Pós-operatório  

06 meses 

G2 

Pós-operatório 

12 meses 

G3 

50 eutróficos não 
diabéticos 
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Aplicação de questionários e registro da história médica dos participantes da 

pesquisa.  

 

4.3.1 Treinamento e Padronização do Examinador 

O processo de treinamento e padronização do examinador foi conduzido 

por um examinador padrão (S.H.C.S.P.), 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 do examinador e anotador, 

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. 

O objetivo deste processo é assegurar a uniformidade de interpretação, a 

compreensão e a aplicação dos critérios para as doenças e condições a serem 

observadas e registradas (LANDIS and KOCH, 1977). O coeficiente Kappa intra 

examinador foi calculado, com o reexame em 10% da amostra, sendo obtidos 0,81 

para o índice de placa e 0,89 para bolsas periodontais. 

 

4.3.2 Avaliação Antropométrica 

A avaliação antropométrica foi realizada por meio do Índice de Massa 

Corpórea (IMC), Circunferência da Cintura (CC), Circunferência do Quadril (CQ) e 

Relação Cintura-Quadril (RCQ) (WHO, 2011). 

Para a avaliação do IMC foram utilizados um estadiômetro e uma 

balança, devidamente calibrada. Os indivíduos foram solicitados a retirar os sapatos 

para a aferição das medidas de peso e altura. A altura foi aferida em metros (m), 

mantendo-se os indivíduos descalços, em posição ereta e olhando para o infinito, 

com as costas e a parte posterior dos joelhos encostados à parede (precisão 0,01 

cm). O peso foi aferido em quilogramas (Kg), mediante o emprego de balanças tipo 

Filizola (Filizola SA, São Paulo, Brasil), com capacidade máxima de 300 Kg 

(resolução de 0,01 Kg.). Todos os indivíduos deveriam estar descalços, trajando 

roupas leves, na posição ereta no centro da plataforma da balança e com os braços 

soltos ao longo do tronco. Estas medidas foram registradas para posterior cálculo do 
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IMC, onde o peso foi dividido pelo quadrado da altura dos indivíduos (peso/altura²). 

Foram utilizados os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

para a categorização dos indivíduos (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Classificação da avaliação antropométrica segundo o Índice de Massa 

Corpórea 

Categoria IMC (Kg/m²) 

Abaixo do peso < 18,50 

Faixa Normal 18,50 – 24,99 

Sobrepeso 25,00 – 29,99 

Obesidade classe I 30,00 – 34,99 

Obesidade classe II 35,00 – 39,99 

Obesidade classe III ≥ 40,00 

 

Para a aferição das CC e CQ utilizou-se uma trena antropométrica com 

fita em fibra de vidro, maleável e inelástica (Wiso, Itapiranga, Brasil), apropriada para 

indivíduos obesos, e a medida, em centímetros, foi registrada em ficha própria 

(Anexo). A CC foi medida em cm no ponto médio entre a crista ilíaca e a face 

externa da última costela. A CQ foi medida em cm no ponto onde se localiza o 

perímetro de maior extensão entre os quadris e as nádegas. A RCQ foi obtida 

dividindo-se a medida de CC pela CQ (cintura/quadril).  Os parâmetros para 

classificação e comparação da obesidade abdominal estão descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Valores de referência para a Circunferência da Cintura e Relação 

Cintura-Quadril 

Análise 

Risco de 

complicações 

metabólicas 

Homens Mulheres 

Circunferência da cintura 

Aumentado ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Aumentado 

substancialmente 
≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Relação Cintura-Quadril Aumentado ≥ 0,90 ≥ 0,85 
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4.3.3 Exames Clínicos Bucais 

 A avaliação das condições periodontais e de higiene bucal dos indivíduos 

foi realizada seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde para 

levantamentos epidemiológicos em saúde bucal (WHO, 1997). Os exames foram 

realizados na Fundação Hospital Amaral Carvalho (G1 e G2) e FOB (G3), e quando 

da necessidade de tratamento odontológico ou acompanhamento estes pacientes 

foram devidamente encaminhados à FOB ou seus municípios de origem. 

 

Condições Periodontais 

A avaliação das condições periodontais dos indivíduos foi realizada com 

auxílio de sonda periodontal manual milimétrica tipo Carolina do Norte (HU-FRIEDY, 

Chicago, USA) e espelho plano. Foram avaliados todos os dentes presentes, 

excluindo-se os terceiros molares. Os dados obtidos foram registrados em ficha 

clínica própria (Anexo). Os parâmetros avaliados foram a profundidade de 

sondagem, nível de inserção clínica e a presença de sangramento gengival. 

 

 Profundidade de sondagem (PS): avaliada pela distância em milímetros (mm) 

da margem gengival ao ponto mais apical do fundo de sulco/bolsa. A sonda 

periodontal foi introduzida com leve pressão, paralela ao longo do eixo do 

dente, até a resistência dos tecidos à introdução da sonda (leve isquemia do 

tecido gengival), sendo avaliados e registrados os valores de 3 sítios  na face 

vestibular (mesial, vestibular e distal) e 3 sítios na face palatina/lingual 

(mesial, vestibular e distal). 

 

 Recessão (REC) ou hiperplasia gengival (HIP): avaliados pela distância da 

margem gengival à junção cemento-esmalte (mm), utilizando a sonda 

periodontal paralelamente ao longo eixo do dente. As medidas de recessão 

(positiva) ou hiperplasia (negativas) foram anotadas.  

 

 Nível de inserção clínica (NIC): representado pela distância em milímetros da 

junção cemento-esmalte ao o fundo de sulco gengival/bolsa, de acordo com o 

seguinte cálculo:  
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 Sangramento gengival (S): a presença/ausência de sangramento à sondagem 

foi realizada utilizando-se o Índice de Sangramento Gengival (ISG) (AINAMO 

and BAY, 1975). Este índice refere-se à presença ou ausência de 

sangramento após a sondagem do sulco gengival com sonda periodontal, 

mesmo que este não apresente características clínicas visíveis de alterações 

marginais. Considerou-se positivo quando ocorreu sangramento em até 10 

segundos após a sondagem. O número de achados positivos foi expresso 

como uma percentagem do número de margens gengivais examinadas.  

 

 Índice de Placa (IP): a presença ou ausência de placa foi avaliada utilizando-

se a inspeção visual (O'LEARY et al, 1972). Previamente às avaliações os 

indivíduos foram submetidos à evidenciação de placa bacteriana, por meio de 

bochechos com solução evidenciadora (Eviplac, Biodinâmica, Brasil), 

dispensada em copos plásticos descartáveis e de acordo com as instruções 

fornecidas pelo fabricante. Os exames foram realizados utilizando-se espelho 

bucal plano e espátula de madeira, sendo avaliadas as superfícies vestibular 

e lingual de cada dente, considerando a presença (1) ou ausência (0) de 

placa bacteriana nas superfícies. O número de achados positivos foi expresso 

como uma percentagem do número de superfícies avaliadas.  

 

Após a avaliação os indivíduos foram submetidos à profilaxia profissional 

utilizando-se taça de borracha, pasta profilática e fio dental, e também receberam 

um kit (escova e creme dental) e orientações sobre higiene bucal. Os indivíduos que 

apresentaram necessidade de tratamento periodontal foram encaminhados para o 

atendimento odontológico, e a cada nova avaliação (PO 6m e PO 12m) as 

instruções de higiene bucal foram reforçadas. 

 

 Prevalência de periodontite: identificada utilizando-se os critérios para a 

classificação de doença periodontal preconizada pelo Centers for Disease 

NIC = PS + REC 

NIC 

NIC = PS -  HIP 

NIC 
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Control and Prevention (CDC) em parceria com a American Academy of 

Periodontology (AAP) (EKE et al, 2012), sendo classificada como no quadro 

3. 

 

Quadro 3 - Classificação proposta para utilização em estudos epidemiológicos sobre 

a doença periodontal (CDC e AAP) 

Classificação Descrição 

Ausência de periodontite 
Sem evidências da presença de periodontite leve, 

moderada ou severa 

Periodontite leve 

2 ou mais sítios interproximais com NIC ≥ 3 mm e 2 ou 

mais sítios com PS ≥ 4 mm (em dentes diferentes) ou 

um sítio com PS ≥ 5 mm  

Periodontite moderada 

2 ou mais sítios interproximais com NIC ≥ 4 mm (em 

dentes diferentes), ou 2 ou mais sítios com PS ≥ 5 mm 

(em dentes diferentes) 

Periodontite severa 
2 ou mais sítios interproximais com NIC ≥ 6 mm (em 

dentes diferentes) e 1 ou mais sítios com PS ≥ 5 mm 

  

A severidade da doença periodontal foi atribuída à soma do número de 

casos de periodontites leve, moderada e severa, bem como pela média de 

profundidade de sondagem e do nível de inserção clínica, e os casos onde não 

houve correspondência a nenhuma das definições para a doença periodontal, 

contudo havendo a presença de bolsas superiores ou iguais a 3 mm e sangramento 

à sondagem em mais de um sítio, classificou-se como gengivite (MENDES, 2013; 

EKE et al, 2012). 

 

 Prevalência de gengivite: o indivíduo foi identificado como portador de 

gengivite quando apresentou pelo menos um sítio com sangramento à 

sondagem e ausência de bolsa periodontais (PS ≤ 3mm) (RONDEROS and 

MICHALOWICZ, 2004). Ainda, os indivíduos cuja condição periodontal não 

pode ser classificada em nenhuma das categorias de periodontite, porém 

apresentavam sangramento à sondagem em mais de 1 sítio e bolsas ≥ 3 mm, 

também foram classificados como gengivite de acordo com os critérios 
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propostos por Offenbacher e colaboradores (2007) e descritos no quadro 4 

(OFFENBACHER et al, 2007). 

  

Quadro 4 - Classificação da condição de saúde e doença na interface biofilme-

gengiva, segundo Offenbacher e colaboradores (2007) 

Classificação saúde/doença na interface 

biofilme gengiva 
Descrição 

Saúde 

Ausência de bolsas com PS > 3mm e 

sangramento à sondagem em até 10% 

dos sítios 

Gengivite 

Ausência de bolsas com PS > 3mm e 

sangramento à sondagem em ≥ 10% dos 

sítios 

Sangramento leve 

Presença de bolsas periodontais > 3mm 

e sangramento à sondagem em até 10% 

dos sítios 

Sangramento moderado 

Presença de bolsas periodontais > 3mm 

e sangramento à sondagem em até 10 a 

49% dos sítios 

Sangramento severo 

Presença de bolsas periodontais > 3mm 

e sangramento à sondagem em pelo 

menos 50% dos sítios 

 

  

4.3.4 Aplicação de Questionários 

Impacto das condições bucais na qualidade de vida: foi avaliado por meio 

do instrumento OHIP-14 (SLADE, 1997). A aplicação deste indicador foi realizada 

através de entrevista, no mesmo dia e imediatamente após o exame clínico, uma 

vez que sua utilização através de um formulário auto aplicável poderia resultar em 

dados pouco confiáveis. A frequência dos impactos observados foi avaliada nos 

últimos 6 meses e o formulário OHIP 14 é composto por sete dimensões, sendo 

atribuídos pesos diferente a cada questão conforme adaptação da versão em língua 
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portuguesa (OLIVEIRA and NADANOVSKY, 2005). O quadro 3 apresenta a 

estrutura do questionário OHIP-14: 

 

 

Quadro 5. Domínios, questões e pesos de cada questão do questionário OHIP-14 

Dimensão Questão Peso 

Limitações funcionais 

1. Você tem dificuldade para pronunciar algumas palavras 

ou falar devido a problemas com seus dentes, boca ou 

prótese dentária? 

0,51 

2. Você sente que seu paladar (sentido do gosto) piorou 

devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

0,49 

Dor física 

3. Você tem sofrido dores na sua boca ou dentes? 0,34 

4. Você sente dificuldade para comer algum alimento 

devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

0,66 

Desconforto psicológico 

5. Você se sente inibido por causa de seus dentes, boca 

ou prótese dentária? 
0,45 

6. Você tem se sentido tenso por causa de problemas com 

seus dentes, boca ou prótese dentária? 
0,55 

Incapacidade física 

7. Sua dieta tem sido insatisfatória devido a problemas 

com seus dentes, boca ou prótese dentária? 
0,52 

8. Você tem interrompido suas refeições devido a 

problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 
0,48 

Incapacidade psicológica 

9. Você sente dificuldade em relaxar devido a problemas 

com seus dentes, boca ou prótese dentária? 
0,60 

10. Você tem se sentido embaraçado devido a problemas 

com seus dentes, boca ou prótese dentária? 
0,40 

Incapacidade social 

11. Você tem se sentido irritado com outras pessoas 

devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

0,62 

12. Você tem tido dificuldade de realizar seus trabalhos 

diários devido a problemas com seus dentes, boca ou 

prótese dentária? 

0,38 

Invalidez 

13. Você tem sentido a vida menos satisfatória devido a 

problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 
0,59 

14. Você tem se sentido totalmente incapaz de suas 

obrigações devido a problemas com seus dentes, boca ou 

prótese dentária? 

0,41 

 

Para calcular o impacto das condições bucais na qualidade de vida dos 

indivíduos examinados utilizou-se o método padrão de cálculo do OHIP-14, com o 

peso específico para cada questão (ALLEN and LOCKER, 1997). As seguintes 

pontuações foram atribuídas a cada resposta: 0 (nunca), 1 (raramente), 2 (às vezes), 

3 (frequentemente) e 4 (sempre). Após pontuar cada questão o valor obtido foi 
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multiplicado pelo peso de cada pergunta do formulário. Ao final, os valores foram 

somados à pontuação de todas as perguntas e os escores poderiam variar entre 0 e 

28 pontos, sendo que quanto maior a pontuação obtida, maior seria a percepção do 

impacto avaliado pelo indivíduo (SLADE, 1997). 

Satisfação com a vida: a avaliação da Satisfação Geral com a Vida (SV) 

foi realizada utilizando-se uma escala de item único, onde o indivíduo foi solicitado a 

atribuir uma nota de 1 a 10, apresentada graficamente como uma escada, onde 1 

significa a pior condição (degrau mais baixo) e 10 a melhor condição de vida (degrau 

mais alto) à sua satisfação no momento da avaliação (BATISTONI et al, 2013; 

FREIRE, 2001; CANTRIL, 1965).  

Condições socioeconômicas: parâmetros socioeconômicos foram 

registrados para a avaliação das condições de vida dos participantes da pesquisa 

como gênero, nível de escolaridade, renda familiar per capita e ocupação.  

Hábitos de vida: a frequência do uso de derivados de tabaco e álcool foi 

registrada. 

 

4.3.5 Registro da História Médica 

Foram investigados fatores associados à obesidade e às principais 

doenças bucais como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica e os 

medicamentos em uso pelos indivíduos. Estes dados foram coletados por meio da 

análise dos prontuários médicos dos pacientes dos grupos G1 e G2 na Fundação 

Hospital Amaral Carvalho e por meio de entrevista. As informações médicas dos 

participantes de G3 foram obtidas por meio de entrevista e anotadas em ficha 

própria (Anexo). 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados coletados foram tabulados e organizados com dupla entrada, 

em arquivos do programa Excel – Microsoft Office 2010 (Microsoft Corporation, 

Redmond, WA, USA). A apresentação dos dados foi constituída por uma parte 

descritiva, contendo médias, desvios-padrão e variação dos dados, 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.  
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Para as comparações entre os grupos (G1, G2 e G3), nos casos onde se 

encontrou distribuição normal e homogeneidade dos desvios-padrão, foi empregada 

a Análise de Variância pós-teste Tukey, caso contrário empregou-se o teste não 

paramétrico, Kruskall-Wallis pós-teste Dunn. 

As diferenças entre as avaliações dos indivíduos nos diferentes tempos 

(inicial, PO 6m e Po 12m) foram avaliadas por meio de testes de medidas repetidas 

como ANOVA pós-teste Tukey (paramétricas) e Friedman (não paramétricas). Já as 

diferenças entre os grupos G1 e G2, em cada tempo, foram acessadas por meio dos 

testes t de Student (paramétricas) e Mann-Whitney (não paramétricas). 

As variáveis de desfecho Gengivite e Periodontite foram dicotomizada 

para a análise dos dados em Gengivite: presença (1) ou ausência (0); e Periodontite: 

Periodontite moderada ou severa (1) e Periodontite leve ou gengivite (0). No tempo 

inicial aplicou-se Odds ratio (Intervalo de Confiança a 95%) e teste Qui-quadrado 

para avaliar a associação entre o DM e a presença de gengivite e periodontite. O 

Risco Relativo foi calculado para a incidência de gengivite e periodontite nos 

indivíduos submetidos à Cirurgia Bariátrica. 

Com o intuito de verificar a relação entre as variáveis aplicou-se o 

Coeficiente Linear de Correlação de Pearson entre os escores gerais do OHIP-14 e 

da Satisfação com a vida e variáveis sociais, antropométricas e as condições bucais.  

O programa estatístico STATISTICA 10 (Stat Soft Inc., Tulsa, OK, USA) 

foi utilizado para a análise dos dados, adotando-se nível de significância de 5% ( 

p<0,05). 
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5 REULTADOS 

 

Inicialmente foram pré-selecionados 151 pacientes obesos cadastrados 

no serviço de Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Amaral Carvalho, 89 

portadores de DM2 e 62 não DM. Os indivíduos que não possuíam a quantidade 

mínima de elementos dentários ou eram edêntulos, o que impossibilitaria a inclusão 

no estudo, foram excluídos (G1 = 39; G2 = 12).  No tempo pré-operatório foram 

incluídos 50 indivíduos em cada grupo (G1, G2 e G3) que foram submetidos às 

avaliações. Os indivíduos participantes nos grupos G1 e G2 foram acompanhados e 

novamente avaliados após seis e 12 meses de Cirurgia Bariátrica (PO 6m e PO 

12m). No tempo PO 6m foram avaliados 52 (18 – G1 e 34 – G2) e no tempo PO 12m 

foram avaliados 25 indivíduos (10 – G1 e 15 – G2). As perdas ao longo do estudo se 

deram em virtude da desistência em se submeter à Cirurgia Bariátrica (07), dispensa 

do paciente pela equipe de Cirurgia Bariátrica devido a não adesão ao protocolo 

(04), óbito após a Cirurgia Bariátrica (02), não comparecimento aos retornos (12 – 

PO 6m e 18 – PO 12m) e pacientes que foram submetidos à Cirurgia Bariátrica, mas 

que não haviam completado o tempo para a avaliação até o encerramento da 

pesquisa (26 – PO 6m e 09 – PO – 12m) (Figura 3). 

 

Figura 3. Amostra avaliada nos tempos inicial e pós-operatório (PO 6m e 

PO 12m), por grupos. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, COMORBIDADES E HÁBITOS 

DE VIDA 
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O gênero feminino foi o mais prevalente na amostra avaliada, tanto entre 

os obesos (80,00% - G1 e 90,00% - G2) quanto entre os indivíduos de peso 

adequado (80,00% - G3) e a idade média foi de 43,48±8,99 – G1, 38,70±8,52 – G2 e 

40,22±12,35 – G3. A renda familiar per capita média foi de R$667,20±507,77 (G1), 

R$602,70±357,77 (G2) e R$1.311,20±875,29 (G3), os valores foram categorizados 

em até um salário, de um a dois salários e mais do que dois salários mínimos, 

tomando-se com base o valor vigente no Brasil para o ano de 2015 (R$788,00) 

(BRASIL, 2014a). Os dados sobre estado civil, escolaridade, ocupação, presença de 

hipertensão arterial sistêmica, tabagismo e etilismo estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas, presença de hipertensão 

arterial sistêmica e hábitos de vida entre os indivíduos obesos diabéticos (G1), 

obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3) avaliados no período inicial 

 
G1 G2 G3 p 

Gênero 
   

 

Feminino 80,00 (40) 90,00 (45) 80,00 (40) 
0,303 

Masculino 20,00 (10) 10,00 (05) 20,00 (10) 

Idade     

18 a 35 anos 20,00 (10) 38,00 (19) 40,00 (20) 
0,065 

> 35 anos 80,00 (40) 62,00 (31) 60,00 (30) 

Estado civil 
   

 

Solteiro 28,00 (14) 34,00 (17) 36,00 (18) 

0,203 Casado/Amasiado 62,00 (31) 62,00 (31) 46,00 (23) 

Separado/Divorciado 10,00 (05) 4,00 (02) 18,00 (09) 

Escolaridade 
   

 

< 09 anos de estudo 58,00 (29) 56,00 (28) 16,00 (08) 

0,003 09-12 anos de estudo 26,00 (13) 36,00 (18) 38,00 (19) 

> 12 anos de estudo 16,00 (08) 8,00 (04) 46,00 (23) 

Ocupação 
   

 

Profissionais 4,00 (02) 8,00 (04) 28,00 (14) 

0,000 Técnicos/Serviços/Comércio 24,00 (12) 14,00 (07) 42,00 (21) 

Artesão/Operário/ Não qualificado 72,00 (36) 78,00 (39) 30,00 (15) 

Renda familiar per capita     

< 1 salário mínimo 80,00 (40) 78,00 (39) 36,00 (18) 

0,000 1 a 2 salários mínimos 12,00 (06) 18,00 (09) 32,00 (16) 

> 2 salários mínimos 8,00 (04) 4,00 (02) 32,00 (16) 

Hipertensão arterial     

Não 18,00 (09) 30,00 (15) 92,00 (46) 
0,000 

Sim 82,00 (41) 70,00 (35) 8,00 (04) 

Tabagismo     
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Não 50,00 (25) 54,00 (27) 62,00 (31) 
0,472 

Sim/Ex-fumante 50,00 (25) 46,00 (23) 38,00 (19) 

Etilismo     

Não 82,00 (41) 84,00 (42) 58,00 (29) 
0,041 

Sim 18,00 (09) 16,00 (08) 42,00 (21) 

% (n); Teste Kruskal-Wallis (p<0,05). 

 

Foram observadas diferenças significativas entre os grupos quanto à 

escolaridade, ocupação, renda familiar per capita, presença de hipertensão arterial e 

etilismo (p<0,05). Entre os indivíduos que relataram o hábito de fumar o consumo de 

cigarros foi menor do que 10 unidades ao dia (40,00% - G1, 52,17% - G2 e 52,63% - 

G3). O consumo de álcool foi reatado como menor ou igual a uma vez por semana 

(77,77% - G1, 87,50% - G2 e 80,95% - G3). Após 12 meses de Cirurgia Bariátrica, 

apenas um indivíduo em G1 permanecia sob tratamento medicamentoso para o DM 

e em G2, um indivíduo em tratamento para a HAS. 

 

5.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

A avaliação antropométrica foi realizada nas três etapas do estudo (inicial, 

PO 6m e PO 12m). Na avaliação inicial houve diferenças significativas entre os 

grupos avaliados em todos os itens avaliados (IMC, CC, CQ e RCQ) (p<0,05). 

 

Tabela 2. Medidas antropométricas aferidas entre os indivíduos obesos 

diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3) avaliados no período 

inicial 

  G1 G2 G3 
p 

  Média±dp Mediana Média±dp Mediana Média±dp Mediana 

IMC 49,13±8,04
A
 48,66 51,82±8,21

A
 47,06 23,17±1,98

B
 24,06 0,000 

CC 122,90±11,38
A
 122,50 126,50±13,96

A
 126,00 79,34±12,04

B
 78,50 0,000 

CQ 140,64±14,79
A
 139,00 143,24±15,75

A
 141,50 100,30±7,50

B
 102,00 0,000 

RCQ 0,88±0,09
A
 0,86 0,88±0,08

A
 0,88 0,79±0,11

B
 0,77 0,000 

ANOVA a um critério pós-teste Tukey HSD (p<0,05). Diferentes letras maiúsculas 

sobrescritas indicam as diferenças entre os grupos no desfecho. 
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As avaliações posteriores, após a Cirurgia Bariátrica, evidenciaram a 

significativa redução em todos os parâmetros avaliados tanto em G1, quanto em G2 

(p<0,05) (Tabela 3). A porcentagem de perda de peso no tempo PO 6m foi de 

23,05% e 29,88%, e no tempo PO 12m de 33,31% e 36,90% (G1 e G2, 

respectivamente). O IMC, ao final de 12 meses de acompanhamento, foi reduzido 

em 33,50% em G1 e 36,57% em G2. 

 

Tabela 3. Medidas antropométricas aferidas entre os indivíduos Obesos 

diabéticos (DM2) e não diabéticos submetidos à Cirurgia Bariátrica, conforme grupos 

e tempos de avaliação 

 
Pré-operatório PO 06 meses PO 12 meses 

 

 
Média±dp Mediana Média±dp Mediana Média±dp Mediana p 

G1 
       

IMC 46,99 ± 3,59
 A

 45,88 36,16 ± 2,76
 B

 33,56 31,25 ± 2,47
 B

 31,41 0,000 

CC 122,00 ± 8,12
 A

 121,5 102,00 ± 10,33
 B

 100,00 93,50 ± 9,70
 B

 91,50 0,000 

CQ 135,10 ± 13,24
 A

 136,5 116,30 ± 8,16
 B

 116,00 110,50 ± 8,91
 B

 109,00 0,000 

RCQ 0,91 ± 0,13
 A

 0,86 0,88 ± 0,13
 B

 0,84 0,85 ± 0,11
 B

 0,84 0,010 

G2 
       

IMC 49,98 ± 5,80
 A

 50,41 35,21 ± 5,17
 B

 34,37 31,70 ± 4,99
 B

 30,84 0,000 

CC 123,47 ± 12,15
A
 124,00 100,93 ± 9,51

B
 100,00 91,87 ± 8,70

B
 93,00 0,000 

CQ 141,40 ± 12,84
 A

 138,00 116,07 ± 11,02
 B

 112,00 112,53 ± 10,57
 B

 109,00 0,000 

RCQ 0,88 ± 0,10
 A

 0,88 0,87 ± 0,10
 B

 0,83 0,82 ± 0,09
 B

 0,83 0,000 

ANOVA (medidas repetidas) pós-teste Tukey HSD (p<0,05). Diferentes letras maiúsculas 

sobrescritas indicam as diferenças entre os períodos avaliados no desfecho. 

 

Quando confrontados os resultados obtidos em cada período de avaliação 

(Pré-operatório, PO 6m e PO 12m) e os grupos G1 e G2 não foram observadas 

diferenças significativas em nenhum dos parâmetros avaliados (IMC, CC, CQ, RCQ) 

(p>0,05) (APENDICE A).  

 

5.3 CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL 

Em relação às condições periodontais, verificou-se diferença significativa 

entre os grupos quanto ao sangramento gengival (p=0,005) e à profundidade de 

sondagem (p=0,000). Os indivíduos obesos (G1 e G2) apresentaram pobres 
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condições de higiene bucal em relação aos eutróficos avaliados (p=0,000) (Tabela 

4).  

Tabela 4. Condições periodontais, higiene bucal e perdas dentárias entre 

os indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3) 

avaliados no período inicial 

 
G1 G2 G3 p 

 
 

Média±dp Mediana Média±dp Mediana Média±dp Mediana 

S(%de sítios)* 55,63±33,57
A
 55,78 36,29±31,61

B
 31,7 37,10±28,41

B
 27,33 0,005 

PS(mm)** 1,93±0,58
A
 1,80 1,97±0,53

A
 1,94 1,45±0,33

B
 1,37 0,000 

NIC(mm)** 2,21±0,84 1,92 2,10±0,68 2,01 1,89±0,76 1,69 0,112 

Indice de Placa* 0,71±0,16
A
 0,72 0,70±0,18

A
 0,75 0,36±0,24

B
 0,36 0,000 

Dentes Perdidos* 4,44±4,47 3,00 3,58±3,58 2,00 2,66±3,06 1,00 0,070 

*Kruskal-Wallis (p<0,05); **ANOVA a um critério pós-teste Tukey HSD (p<0,05); Diferentes 

letras maiúsculas sobrescritas indicam as diferenças entre os grupos avaliados no desfecho. 

 

Após a Cirurgia Bariátrica observou-se diferença significativa nas 

condições de higiene bucal tanto em G1 (p=0,003), quanto em G2 (p=0,013). Os 

obesos não diabéticos (G2) apresentaram diferença significativa na profundidade de 

sondagem ao longo do período avaliado após a Cirurgia Bariátrica (p=0,001) (Tabela 

5). 

 

Tabela 5. Condições periodontais, higiene bucal e perdas dentárias entre 

os obesos diabéticos (G1) e não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, 

nos períodos pré e pós-operatório (PO 6 meses e PO 12 meses) 

  Pré-operatório PO 06 meses PO 12 meses 
p 

  Média±dp Mediana Média±dp Mediana Média±dp Mediana 

G1               

S(%de sítios)* 36,88 ± 32,97 24,42 47,39 ± 32,48 45,34 55,56 ± 31,85 55,33 0,118 

PS(mm)** 1,74 ± 0,47 1,67 1,44 ± 0,32 1,35 1,61 ± 0,53 1,41 0,08 

NIC(mm)** 1,79 ± 0,53 1,67 1,55 ± 0,36 1,52 1,88 ± 0,72 1,62 0,147 

Índice de Placa* 0,73 ± 0,13
A
 0,70 0,54 ± 0,31

B
 0,61 0,38 ± 0,18

B
 0,43 0,003 

Dentes Perdidos* 1,80 ± 2,04 1 1,80 ± 2,04 1 1,80 ± 2,04 1 - 
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G2 
       

S(%de sítios)* 39,70 ± 30,32 35,71 49,17 ± 28,27 54,17 49,27±26,75 52,00 0,813 

PS(mm)** 1,85 ± 0,60 1,72 1,48 ± 0,43 1,35 1,51±0,34 1,31 0,001 

NIC(mm)** 1,92 ± 0,75 1,91 1,78 ± 0,63 1,62 1,93±0,76 1,78 0,496 

Índice de Placa* 0,69 ± 0,19
A
 0,66 0,52 ± 0,21

B
 0,45 0,52±0,24

B
 0,50 0,013 

Dentes Perdidos* 2,80 ± 2,62 2 3,27 ± 2,74 3 3,27 ± 2,74 3 0,135 

*Friedman (p<0,05); **ANOVA para medidas repetidas pós-teste Tukey HSD (p<0,05); 

Diferentes letras maiúsculas sobrescritas indicam as diferenças entre os grupos avaliados 

no desfecho. 

 

Comparando-se o desempenho de ambos os grupos (G1 e G2) em cada 

período de avaliação (Pré-operatório, PO 6m e PO 12m), não foram observadas 

diferenças significativas em nenhuma das condições periodontais, higiene bucal ou 

perdas dentárias (p>0,05) (APENDICE B).  

Com relação à condição de saúde e doença na interface biofilme-gengiva, 

6,00% (G1), 20,00% (G2) e 10,00% (G3) dos indivíduos estiveram livres de 

alterações no tempo inicial. A maior prevalência de gengivite foi observada entre os 

indivíduos eutróficos (G3 – 46,00%), contudo tanto os obesos diabéticos (G1) quanto 

os obesos não diabéticos (G2) apresentaram alta prevalência de sangramento 

moderado e severo (Tabela 6). Não foram observadas diferenças significativas entre 

os grupos (p=0,499; Kruskal-Wallis). 

 

Tabela 6. Prevalência de alterações gengivais no tempo inicial, entre 

indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3), 

segundo a severidade da alteração e grupos 

 
Hígido Gengivite 

Sangramento 
leve 

Sangramento 
moderado 

Sangramento 
severo 

G1 6,00 % 26,00 % 4,00 % 30,00 % 34,00 % 

G2 20,00 % 14,00 % 10,00 % 30,00 % 26,00 % 

G3* 10,00 % 46,00 % 6,00 % 14,00 % 24,00 % 

*Diferença significativa (p<0,05). 
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Já em relação à prevalência de periodontite, verificou-se que houve alta 

prevalência da doença entre os indivíduos obesos diabéticos (G1 – 66,00%) e não 

diabéticos (G2 – 62,00%) em relação aos eutróficos (G3 – 38,00%) (Tabela 7), 

sendo esta diferença significativa (p=0,007).  

 

Tabela 7. Alterações das condições periodontais no tempo inicial, entre 

indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3), 

segundo a severidade da doença e grupos 

 
Gengivite 

Periodontite 
leve 

Periodontite 
moderada 

Periodontite 
severa 

G1 28,00 % 6,00 % 30,00 % 30,00 % 

G2 18,00 % 24,00 % 12,00 % 26,00 % 

G3 52,00 % 18,00 % 8,00 % 12,00 % 

 

Avaliando-se os estágios mais elevados da doença periodontal destacou-

se a alta prevalência de periodontite moderada ou severa entre os obesos diabéticos 

(G1 – 60,00%) em relação aos demais grupos avaliados (G2 – 38,00%; G3 – 

20,00%), sendo detectada diferença significativa entre os grupos (OR= 3,67; IC 

95%= 1,80-7,48; p= 0,000). 
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Gráfico 1. Prevalência de periodontite moderada/severa no tempo inicial, 

entre indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos 

(G3) 

 

Após a cirurgia bariátrica, a condição de saúde e doença na interface 

biofilme-gengiva foi avaliada e os pacientes apresentaram-se livres de alterações em 

20,00% e 13,34% (G1 e G2) no pré-operatório, 10,00% e 13,34% (G1 e G2), aos 

seis meses de pós-operatório, e ao final do acompanhamento, apenas 7,14% dos 

indivíduos obesos não diabéticos (G2) (Tabela 8). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos nos períodos avaliados (Pré-operatório p= 0,912; PO 6 

meses p=0,739; PO 12 meses p=0,421), porém entre os indivíduos obesos 

diabéticos a severidade do sangramento aumentou no período avaliado. 

 

Tabela 8. Alterações gengivais em obesos diabéticos (G1) e não 

diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, nos períodos pré e pós-operatório 

(PO 6 meses e PO 12 meses) 

 
Hígido Gengivite 

Sangramento 
leve 

Sangramento 
moderado 

Sangramento 
severo 

G1 
     

Pré-operatório 20,00 % 20,00 % 0,00 % 30,00 % 30,00 % 

PO 6 meses 10,00 % 30,00 % 10,00 % 10,00 % 40,00 % 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

G1

G2

G3

40,00% 

62,00% 

80,00% 

60,00% 

38,00% 

20,00% 

AUSENTE/LEVE MODERADA/SEVERA
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PO 12 meses 0,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 % 50,00 % 

G2 
     

Pré-operatório 13,33 % 33,33 % 0,00 % 26,67 % 26,67 % 

PO 6 meses 13,33 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 46,67 % 

PO 12 meses 6,67 % 33,33 % 0,00 % 26,67 % 33,33 % 

 

 Com relação à periodontite, após a cirurgia bariátrica observou-se uma 

diminuição na severidade da doença entre os obesos diabéticos (G1), enquanto no 

grupo de obesos não diabéticos (G2) ocorreu a piora dos parâmetros avaliados aos 

seis meses após o procedimento (PO 6 meses), sendo estes valores reduzidos e 

estabilizados ao final das avaliações (PO 12 meses) após a cirurgia bariátrica 

(Tabela 9).   

  

Tabela 9. Alterações das condições periodontais em obesos diabéticos (G1) e 

não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, nos períodos pré e pós-

operatório (PO 6 meses e PO 12 meses) 

 
Gengivite 

Periodontite 
Leve 

Periodontite 
Moderada 

Periodontite 
Severa 

G1 
    

Pré-operatório 25,00 % 0,00 % 50,00 % 25,00 % 

PO 6 meses 44,44 % 22,22 % 11,11 % 22,22 % 

PO 12 meses 40,00 % 20,00 % 0,00 % 40,00 % 

G2 
    

Pré-operatório 38,46 % 38,46 % 7,69 % 15,38 % 

PO 6 meses 23,08 % 23,08 % 7,69 % 46,15 % 

PO 12 meses 35,71 % 35,71 % 0,00 % 28,57 % 

 

Já presença de periodontite moderada/severa se mostrou 

significativamente maior nos obesos diabéticos (G1) no tempo Pré-operatório, o que 

não foi observado nos demais tempos avaliados, onde as diferenças foram 

minimizadas (PO 6m) e as proporções niveladas (PO 12m) (Gráfico 2; Tabela 10). 
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Gráfico 2. Periodontite moderada/severa entre os obesos diabéticos (G1) 

e não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, nos períodos pré e pós-

operatório (PO 6 meses e PO 12 meses) 

 

Tabela 10. Risco relativo da incidência de Periodontite Moderada/Severa 

entre os obesos diabéticos (G1) e não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia 

bariátrica, nos períodos pré e pós-operatório (PO 6 meses e PO 12 meses) 

Periodontite Moderada/Severa Risco Relativo Intervalo de Confiança 95% 

Pré-operatório 3,25 1,11 – 9,48 

PO 6 meses 0,62 0,22 – 1,77 

PO 12 meses 1,40 0,46 – 4,31 

 

5.4 QUALIDADE DE VIDA E SATISFAÇÃO COM A VIDA 

O impacto das condições bucais na QV dos indivíduos, avaliado por meio 

do questionário OHIP-14, evidenciou uma baixa percepção de impacto entre os 

indivíduos avaliados no tempo inicial (G1, G2 e G3). Em G1 obteve-se média 
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6,50±7,06 (0-24,34); em G2, média 5,86±7,09 (0-27,59); e em G3, média 6,04±5,85 

(0-23,69). Os domínios mais afetados, em todos os grupos avaliados, foram dor 

física e desconforto psicológico (Tabela 7). 

 

Tabela 11. Impacto das condições bucais na Qualidade de Vida dos 

indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3), por 

domínios, escores totais e grupos 

Dimensões 

G1 G2 G3 

p 
Média±dp Mediana Média±dp Mediana Média±dp Mediana 

Limitações funcionais 0,88±1,06 0,50 0,87±1,18 0,49 0,53±0,99 0,00 0,181 

Dor física 1,36±1,30 0,84 1,37±1,32 1,00 1,79±1,45 1,36 0,206 

Desconforto psicológico 1,20±1,39 0,55 1,08±1,31 0,50 1,40±1,43 1,35 0,512 

Incapacidade física 0,72±1,12 0,00 0,67±1,09 0,00 0,66±1,12 0,00 0,954 

Incapacidade psicológica 1,03±1,29 0,40 0,84±1,20 0,00 0,91±1,15 0,20 0,727 

Incapacidade social 0,57±0,97 0,00 0,48±1,06 0,00 0,30±0,72 0,00 0,335 

Invalidez 0,72±1,15 0,00 0,55±1,14 0,00 0,46±0,84 0,00 0,451 

Escore total OHIP-14 6,50±7,06 3,02 5,86±7,09 3,03 6,04±5,85 4,36 0,885 

Impacto, segundo escores gerais: fraco < 9,33; médio 9,33-18,66; forte > 18,66. Anova a um 
critério (p < 0,05). 

 

Após a Cirurgia Bariátrica, os indivíduos em G1 apresentaram diferenças 

significativas quanto à percepção de impacto das condições bucais na QV apenas 

para o domínio dor física (p=0,008). Já em G2, não foram observadas diferenças 

significativas entre os tempos avaliados (p>0,05) (Tabela 8). 
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Tabela 12. Impacto das condições bucais na Qualidade de Vida dos 

indivíduos obesos diabéticos (G1) e não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia 

bariátrica, nos períodos pré e pós-operatório (PO 6 meses e PO 12 meses), por 

domínios, escores totais, tempos de avaliação e grupos 

 
Pré-operatório PO 06 meses PO 12 meses 

p 

 
Média±dp Mediana Média±dp Mediana Média±dp Mediana 

G1 
 

     
 

Limitações 
funcionais 

0,25 ± 0,49 0,00 0,10 ± 0,32 0,00 0,20 ± 0,63 0,00 0,759 

Dor física 0,30 ± 0,46
A
 0,00 1,27 ± 1,17

B
 1,18 0,70 ± 1,18

A
 0,00 0,008 

Desconforto 
psicológico 

0,39 ± 0,50 0,23 0,59 ± 1,12 0,00 0,45 ± 1,26 0,00 0,796 

Incapacidade 
física* 

0,00 0,00 0,31 ± 0,81 0,00 0,35 ± 1,11 0,00 - 

Incapacidade 
psicológica 

0,16 ±0,39 0,00 0,46 ± 1,15 0,00 0,36 ± 1,14 0,00 0,710 

Incapacidade 
social** 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 ± 0,88 0,00 - 

Invalidez 0,12 ± 0,25 0,00 0,29 ± 0,75 0,00 0,42 ± 1,13 0,00 0,681 

Escore total  
OHIP-14 

1,22 ± 1,52 0,48 3,03 ± 4,38 1,36 2,87 ± 7,13 0,00 0,497 

G2 
 

     
 

Limitações 
funcionais 

0,66 ± 1,07 0,00 0,30 ± 0,68 0,00 0,20 ± 0,37 0,00 0,234 

Dor física 1,27 ± 1,47 0,66 0,65 ± 1,11 0,00 0,58 ± 0,68 0,34 0,087 

Desconforto 
psicológico 

0,59 ± 0,98 0,00 0,31 ± 0,66 0,00 0,30 ± 0,48 0,00 0,098 

Incapacidade  
física 

0,29 ± 0,63 0,00 0,09 ± 0,28 0,00 0,20 ± 0,46 0,00 0,154 

Incapacidade 
psicológica 

0,69 ± 1,05 0,00 0,15 ± 0,39 0,00 0,24 ± 0,52 0,00 0,092 

Incapacidade 
social*** 

0,35 ± 0,85 0,00 0,00 0,00 0,04 ± 0,16 0,00 - 

Invalidez 0,25 ± 0,71 0,00 0,12 ± 0,33 0,00 0,08 ± 0,30 0,00 0,586 

Escore total  
OHIP-14 

4,11 ± 5,51 2,26 1,62 ± 2,24 0,68 1,64 ± 1,93 1,02 0,053 

ANOVA para medidas repetidas pós-teste Tukey HSD (p<0,05); *Pré-operatório sem 

variância; **Pré-operatório e PO 6m sem variância; ***PO 6m sem variância; Diferentes 

letras maiúsculas sobrescritas indicam as diferenças entre os grupos avaliados no desfecho. 

 

Não foram observadas diferenças significativas no desempenho dos 

grupos G1 e G2 em cada tempo avaliado (p>0,05) (APENDICE C). 

A satisfação com a vida, aferida por meio de escala tipo Likert graduada 

de 0-10, foi classificada segundo pontos de corte obtidos pela análise de tercis (≤4 
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baixa; 5-6 média e >6 alta). Foi observada a baixa satisfação entre os indivíduos em 

G1 (4,72±1,63) e G3 (4,96±2,59) e média satisfação em G2 (5,22±2,01) (Gráfico 5), 

não havendo diferenças significativas entre os grupos (p>0,05) (APENDICE D). 

 

 

Gráfico 3. Satisfação com a vida entre os indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos 
não diabéticos (G2) e eutróficos (G3), avaliados no período inicial, por grupos 

 

Não foram observadas diferenças significativas na SV entre os indivíduos 

submetidos à Cirurgia Bariátrica nos diferentes tempos de avaliação (Gráfico 6), bem 

como entre os grupos avaliados (p>0,05) (APENDICE E). 
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Gráfico 4. Satisfação com a vida entre os indivíduos obesos diabéticos 

(G1) e não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, nos períodos pré e pós-

operatório (PO 6 meses e PO 12 meses), conforme os tempos de avaliação e 

grupos 

 

Aplicando-se o coeficiente de correlação, observou-se correlação positiva 

entre a QV e idade (r=0,165; p=0,043) e número de dentes perdidos (r=0,446; 

p=0,000) e negativa com a renda (r=-0,211; p=0,010). A SV foi correlacionada 

positivamente com a RCQ (r=0,196; p=0,016) e negativamente com a renda (r=-

0,239; p=0,003) e o IP (r=-0,201; p=0,013) (Tabela 9). 

 

Tabela 13. Correlação entre escores gerais do questionário OHIP-14 e da 

Satisfação com a vida com variáveis sociais, antropométricas e condições bucais 

dos indivíduos obesos diabéticos (G1), obesos não diabéticos (G2) e eutróficos (G3) 

no período inicial 

G1/G2/G3 
OHIP-14 SATISFAÇÃO 

r p r p 

Idade 0,16 0,043 0,01 0,895 

Renda -0,21 0,010 -0,23 0,003 

CC 0,05 0,500 0,02 0,791 

CQ 0,10 0,203 -0,08 0,284 

RCQ -0,04 0,585 0,19 0,016 

IMC 0,03 0,649 -0,04 0,599 
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Satisfação -0,11 0,177 - - 

IP 0,12 0,132 -0,20 0,013 

S 0,13 0,091 0,14 0,071 

PS 0,06 0,404 -0,00 0,934 

NIC 0,13 0,093 0,03 0,639 

Dentes perdidos 0,44 0,000 0,01 0,880 

Pearson (p<0,05). 

 

A QV esteve correlacionada, ao longo das avaliações de pré e pós 

Cirurgia Bariátrica, de forma negativa com a PS (r=-0,439; p=0,028) no tempo PO 

12m (Tabela 10). 

  

Tabela 14. Correlação entre escores gerais do questionário OHIP-14 e 

variáveis sociais, antropométricas e condições bucais nos indivíduos obesos 

diabéticos (G1) e não diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, nos períodos 

pré e pós-operatório (PO 6 meses e PO 12 meses), por domínios, escores totais, 

tempos de avaliação e grupos 

OHIP-14 
Pré-operatório PO 6m PO 12m 

r p r p r p 

Idade 0,18 0,387 0,13 0,513 0,14 0,497 

Renda -0,16 0,427 0,10 0,635 -0,12 0,569 

CC 0,05 0,794 0,05 0,791 0,08 0,700 

CQ 0,05 0,800 0,01 0,961 -0,06 0,750 

RCQ -0,01 0,953 0,04 0,845 0,10 0,621 

IMC 0,02 0,917 0,10 0,960 0,02 0,912 

Satisfação -0,27 0,179 0,20 0,334 0,11 0,571 

Índice de Placa -0,03 0,877 -0,01 0,954 0,16 0,445 

Sangramento 0,29 0,154 0,03 0,859 0,28 0,174 

P. Sondagem 0,00 0,982 0,16 0,446 -0,43 0,028 

Nível de Inserção Clínica 0,05 0,803 0,16 0,426 0,30 0,136 

Dentes perdidos 0,35 0,083 0,27 0,186 0,28 0,164 

Pearson (p<0,05). 

 

A SV esteve correlacionada de forma negativa com o IMC (r=-0,581; 

p=0,002) no tempo PO 6m, e com a idade (r=-0,451; p=0,024) e o IMC (r=-0,424; 

p=0,035) no tempo PO 12m (Tabela 11). 
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Tabela 15. Correlação entre a Satisfação com a vida e variáveis sociais, 

antropométricas e condições bucais nos indivíduos obesos diabéticos (G1) e não 

diabéticos (G2) submetidos à cirurgia bariátrica, nos períodos pré e pós-operatório 

(PO 6 meses e PO 12 meses), por domínios, escores totais, tempos de avaliação e 

grupos 

Satisfação 
Baseline PO 6m PO 12m 

r p r p r p 

Idade -0,14 0,497 0,00 0,969 -0,45 0,024 

Renda 0,17 0,396 0,05 0,791 -0,27 0,190 

CC -0,25 0,216 -0,08 0,695 -0,18 0,390 

CQ -0,23 0,261 -0,38 0,058 -0,34 0,090 

RCQ -0,00 0,964 0,17 0,392 0,08 0,690 

IMC -0,28 0,163 -0,58 0,002 -0,42 0,035 

IP -0,35 0,083 0,23 0,265 -0,11 0,588 

S 0,09 0,640 0,23 0,265 -0,20 0,331 

PS -0,02 0,890 0,22 0,275 -0,21 0,311 

NIC -0,06 0,774 -0,07 0,971 -0,30 0,135 

Dentes perdidos 0,09 0,652 -0,03 0,969 -0,14 0,477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Discussão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Discussão 97 

6 DISCUSSÃO 

No presente estudo, os indivíduos obesos portadores de DM2 e 

candidatos à Cirurgia Bariátrica apresentaram cinco vezes mais chances de possuir 

periodontite moderada ou severa. Após a Cirurgia Bariátrica e a remissão do DM2 e 

das comorbidades associadas, os obesos diabéticos apresentaram condições 

periodontais similares aos não diabéticos. As condições de higiene bucal entre os 

obesos mostraram-se pobres e, após a Cirurgia Bariátrica, melhoraram 

significativamente em ambos os grupos. Os obesos em geral apresentaram baixa 

percepção de impacto das condições bucais na qualidade de vida, tanto antes como 

após a Cirurgia Bariátrica, e a satisfação geral com a vida aumentou após o 

procedimento, sendo correlacionada à idade e ao IMC.  

Dentre as limitações inerentes aos estudos observacionais de coorte 

prospectiva pode-se citar a padronização dos critérios diagnósticos entre 

examinadores e entre os tempos de avaliação, e o tamanho da amostra ao final da 

coleta de dados. Neste estudo, as questões ligadas aos examinadores foram 

minimizadas pelo treinamento e calibração do examinador e acompanhamento dos 

indivíduos pelo mesmo, do início ao final da coleta dos dados. Em relação ao 

tamanho da amostra final obtida, podemos citar a baixa adesão dos pacientes 

bariátricos ao acompanhamento clínico, não só odontológico como também pela 

equipe multiprofissional como outro fator. A baixa adesão de pacientes submetidos à 

Cirurgia Bariátrica ao acompanhamento multiprofissional (56%) foi evidenciada nos 

12 primeiros meses de pós-operatório, e a adesão ao seguimento pós-cirúrgico não 

pode ser associada às características sociodemográficas dos indivíduos (SCABIM et 

al, 2012). Cambi e colaboradores (2015) relataram em um estudo com pacientes 

submetidos à Cirurgia Bariátrica, que todos os indivíduos avaliados abandonaram o 

acompanhamento com a equipe multiprofissional já no primeiro ano de Cirurgia 

Bariátrica, o que contribuiu para o reganho de peso e retorno de algumas 

comorbidades nesses indivíduos (CAMBI et al, 2015). Foram realizadas várias 

tentativas de contato com os indivíduos que não compareceram às avaliações 

agendadas nos períodos de pós-operatório, porém não houve colaboração destes 

participantes para com o acompanhamento odontológico realizado durante esta 

pesquisa. 
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6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, COMORBIDADES, HÁBITOS 

DE VIDA E ANTROPOMÉTRICAS 

A diferença entre homens e mulheres na busca por serviços de saúde 

pode ser atribuída a um modelo hegemônico de masculinidade e amarras culturais 

(GOMES et al, 2007), onde a presença maciça de profissionais do gênero feminino 

nos serviços de saúde e o pensamento de que as unidades de atenção primária são 

lugares para mulheres e crianças também foram destacadas como fatores de não 

atração dos homens aos serviços de saúde (GOMES et al, 2011). A discrepante 

proporção de indivíduos dos gêneros feminino e masculino na amostra avaliada 

(Tabela 1), tanto entre os obesos quanto entre os eutróficos, reflete a realidade de 

atendimento no Sistema Único de Saúde (DE LIMA and SAMPAIO, 2007). Na 

Fundação Hospital Amaral Carvalho cerca de 80% dos pacientes cadastrados no 

serviço de Cirurgia Bariátrica pertencia ao gênero feminino. Este fato pode ser 

atribuído à maior atenção que as mulheres dispensam aos cuidados com a sua 

saúde, evidenciado neste estudo pela maior procura destas pelo tratamento cirúrgico 

da obesidade.  

Os quesitos renda familiar per capita e ocupação auxiliaram no 

delineamento do perfil socioeconômico dos indivíduos avaliados, especialmente 

entre os obesos onde a renda média foi menor que R$ 788,00  (BRASIL, 2014a) e 

os indivíduos apresentaram pouca ou nenhuma qualificação profissional, assim 

como previamente relatado em outros estudos (DINIZ et al, 2008; VELÁSQUEZ-

MELÉNDEZ et al, 2004).  

O nível de escolaridade dos obesos diferiu significativamente do 

encontrado entre os eutróficos, ainda que todos buscassem atendimento por meio 

do Sistema Único de Saúde, e foi semelhante ao encontrado na literatura científica 

(DINIZ et al, 2008).  Segundo o SB Brasil 2010, em média os indivíduos adultos 

pesquisados apresentaram 8,5 anos de estudo (BRASIL, 2011a). 

O estilo de vida pode influenciar positiva ou negativamente na saúde e 

bem-estar dos indivíduos obesos, podendo contribuir para o surgimento de algumas 

doenças (DA CUNHA and DA CUNHA JÚNIOR, 2006). 

A HAS esteve presente em grande parte da amostra de avaliada, sendo 

esta, uma das comorbidades mais comumente encontrada em indivíduos obesos 

mórbidos (COSTA et al, 2009). A HAS também foi amplamente associada ao DM na 

literatura científica, podendo contribuir para o desenvolvimento de nefropatia 
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diabética uma doença que atinge de 10 a 40% dos indivíduos com DM2 (MOREIRA 

et al, 2008). Em G1, 82% dos obesos mórbidos diabéticos avaliados (n=41) 

apresentavam esta condição, controlada pelo uso de medicamentos hipotensivos. 

As avaliações após a Cirurgia Bariátrica evidenciaram a remissão destas 

comorbidades em quase todos os indivíduos, assim como o observado na literatura 

científica (CAMBI et al, 2015; PEDROSA et al, 2009). As cirurgias gastrointestinais 

podem promover a melhora do controle glicêmico por meio da restrição alimentar e 

da perda de peso, assim os procedimentos cirúrgicos que induzem a perda de peso 

também podem promover a remissão do DM2 consideravelmente entre indivíduos 

obesos mórbidos (CELIK et al, 2015). A resolução sustentada do DM foi observada 

em pacientes com histórico de menor duração da doença previamente à Cirurgia 

Bariátrica, ou seja, quanto mais cedo for realizada a intervenção cirúrgica no obeso 

portador de DM, maiores as chances de remissão total do DM e manutenção dos 

níveis glicêmicos (STOLL et al, 2013). 

O tabagismo e o etilismo foram avaliados neste estudo por se tratarem de 

hábitos nocivos à saúde bucal dos indivíduos, especialmente o tabagismo por seu 

papel sinergético junto a doenças inflamatórias crônicas como as cardiovasculares e 

periodontite (JOHANNSEN et al, 2014). Durante o processo de preparo dos 

pacientes que foram submetidos à Cirurgia Bariátrica estes foram orientados a 

abandonar o consumo destas substâncias, uma vez que a sua dependência é 

considerada excludente para indicação ao procedimento por meio do Sistema Único 

de Saúde (BRASIL, 2007).    

Neste estudo os indivíduos obesos foram submetidos à Cirurgia Bariátrica 

por meio de técnica mista, restritiva e disabsortiva.  Esta técnica pode promover 

maior perda e manutenção de peso, além de maiores taxas de remissão das 

comorbidades associadas à obesidade (LEE and ALMULAIFI, 2015). Observou-se 

significativa redução em todos os parâmetros antropométricos avaliados (Tabela 3) 

entre os indivíduos submetidos à Cirurgia Bariátrica, como demonstrado em estudos 

anteriores (DE CARVALHO SALES-PERES et al, 2015; KEREN et al, 2015). De 

acordo com McLean e colaboradores (1981) um procedimento cirúrgico para 

tratamento da obesidade pode ser considerado satisfatório quando os pacientes 

apresentam perdas ponderadas maiores do que 25% de seu peso, após um ano de 

cirurgia (MACLEAN et al, 1981). Os obesos avaliados neste estudo apresentaram 
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redução de 33,31% e 36,90% (G1 e G2, respectivamente) em seu peso, reafirmando 

o sucesso do procedimento cirúrgico na perda de peso.  

O risco para eventos cardiovasculares foi fortemente associado ao 

acúmulo de gordura visceral, em especial na região da cintura, o que poderia 

interferir na resistência à insulina e nas dislipidemias (KANG et al, 2012). A redução 

significativa nos parâmetros de CC e RCQ observados após a Cirurgia Bariátrica 

demonstraram uma consequente redução no risco de doenças cardiovasculares nos 

indivíduos avaliados (G1 e G2).   

 

6.2 CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL 

A obesidade tem sido negativamente associada com o autocuidado e a 

autoestima, isto é, quanto maior a adiposidade do indivíduo menor é a sua 

percepção de sobre si mesmo, e estes aspectos psicológicos podem também 

interferir nos hábitos alimentares, de higiene e na qualidade de vida do indivíduo 

(JAGIELSKI et al, 2014). O acúmulo de placa bacteriana nas superfícies dentárias 

está associado com a presença de alterações bucais como a presença de 

sangramento gengival e de cálculo dentário, e consequentemente à doença 

periodontal (IRIGOYEN-CAMACHO et al, 2014; FRANCHINI et al, 2011). Os obesos 

avaliados neste estudo (G1 e G2) apresentaram pobres condições de higiene bucal 

na avaliação inicial (Tabela 4), dado que vai ao encontro do exposto na literatura 

científica (KIM et al, 2014; AKMAN et al, 2012; DE CASTILHOS et al, 2012; 

MATHUR et al, 2011; ZERMENO-IBARRA et al, 2010).  

A adiposidade pode ser descrita como um marcador de estilo de vida não 

saudável, elevando assim o risco de desenvolver periodontites e outras condições 

metabólicas desfavoráveis, como o DM tipo 2, o que poderia comprometer a 

associação deste fatores (LINDEN et al, 2013; GORMAN et al, 2012). Os obesos 

portadores de DM avaliados neste estudo apresentaram significativamente maior 

porcentagem de sangramento quando comparados aos demais grupos (Tabela 4), 

condição que pode ser atribuída aos prejuízos ocasionados pelo DM nos tecidos 

gengivais. 

Observou-se no presente estudo que os obesos apresentaram 

significativamente maior profundidade de sondagem (p=0,000) em relação aos 

indivíduos de peso adequado (Tabela 4). A profundidade de sondagem e o índice de 

placa foram identificados como marcadores independentemente da obesidade por 
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Benguigui e colaboradores (2012), sendo estas variáveis também associadas às 

infecções bucais e no desenvolvimento da doença periodontal. Os autores 

aventaram duas teorias, sendo a primeira que as pobres condições bucais podem 

promover a obesidade, e a segunda que a obesidade impacta na saúde bucal, ou 

ainda uma combinação de ambos os mecanismos (BENGUIGUI et al, 2012).  

A melhora significativa nas condições de higiene bucal dos obesos após a 

Cirurgia Bariátrica (Tabela 5) pode ser atribuída ao acompanhamento odontológico 

oferecido a estes indivíduos ao longo dos períodos de pré e pós-operatório, que 

incluiu profilaxia profissional, adequação do meio e orientação sobre higiene bucal. 

O acúmulo de placa dentária abaixo da margem gengival é o fator de risco mais 

importante para o desenvolvimento da periodontite, associado a uma resposta imune 

inflamatória destrutiva, sendo, portanto fundamental a remoção desta placa e seu 

controle para a prevenção das doenças periodontais (CHAPPLE et al, 2015), o que 

poderia explicar a manutenção dos altos índices de gengivite, ainda que tenha 

havido melhora nas condições de higiene bucal nos indivíduos após a cirurgia 

bariátrica. 

Diferenças significativas foram observadas quanto à profundidade de 

sondagem entre os obesos não DM (G2), onde os valores apresentaram declínio em 

PO 6m e discreto aumento em PO 12m (Tabela 5). Em estudos anteriores, os 

autores relataram a piora desta condição nos períodos pós-operatório da Cirurgia 

Bariátrica (PATARO et al, 2012; MARSICANO et al, 2011) e o aumento na 

quantidade de bactérias patogênicas sobre os tecidos periodontais, o que pode 

influenciar nesse processo (DE CARVALHO SALES-PERES et al, 2015; PATARO, 

2010). 

A presença de gengivite na amostra estudada foi alta, principalmente 

entre os obesos, porém sem diferenças significativas entre os grupos, tanto no 

período inicial (Gráfico 1) como após a Cirurgia Bariátrica (Gráfico 3) (p>0,05). Em 

um estudo de coorte prospectiva, a inflamação sistêmica e a pobre condição de 

higiene bucal dos indivíduos foram descritas como mediadoras da associação entre 

a obesidade e a gengivite (DE CASTILHOS et al, 2012). Hábitos bucais deletérios 

como o tabagismo podem contribuir para o estabelecimento e progressão das 

alterações periodontais (TONETTI et al, 2015), bem como o consumo frequente de 

bebidas alcoólicas, que pode ser exacerbado após a Cirurgia Bariátrica, contribuindo 

para o reganho de peso (ODOM et al, 2010). A obesidade, por ser uma doença 
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inflamatória, pode ser identificada como fator comum de predisposição à presença 

de gengivite na amostra estudada. 

A ocorrência de periodontite moderada e severa (Gráfico 2) foi fortemente 

associada à presença de DM (OR=5,09; IC 95%=2,29-11,30) na avaliação inicial dos 

indivíduos, evidenciando os prejuízos ocasionados aos tecidos periodontais dos 

pacientes acometidos por esta doença. A susceptibilidade à doença periodontal 

entre indivíduos com DM2 não controlada tem sido estudada e evidenciada por meio 

de diversos mecanismos como as alterações na resposta imune, no metabolismo de 

fibras colágenas e vasculares, e indivíduos com DM2 também podem apresentar 

resposta inflamatória exagerada ao desafio bacteriano na doença periodontal (LEITE 

et al, 2013). A presença de uma seleção de bactérias sub gengivais foi associada 

com a prevalência de periodontite moderada/severa em indivíduos pré-diabéticos, 

demonstrando a associação entre o metabolismo anormal de glicose e a microbiota 

periodontal antes mesmo do desenvolvimento do DM (DEMMER et al, 2015).  

Os pacientes DM portadores de periodontite no pré-operatório 

apresentaram redução na severidade do desfecho, fato provavelmente mediado pelo 

controle dos parâmetros metabólicos e diminuição significativa do peso (CAMBI et 

al, 2015; CELIK et al, 2015; CHENG et al, 2014; STOLL et al, 2013). Em G2, 

também foi observada a redução na periodontite no período PO 6m, porém ao final 

das avaliações (PO 12m) as diferenças com os obesos em G1 foram minimizadas, 

apresentando a mesma chance de ocorrer a periodontite (Tabela 6). A perda 

significativa de peso após o procedimento cirúrgico e o acompanhamento 

odontológico, que permitiu a melhora das condições de higiene bucal, podem ter 

contribuído para a redução da periodontite na amostra avaliada. 

Até o presente momento, este foi o primeiro estudo sobre o 

acompanhamento odontológico de pacientes bariátricos, dentro de uma equipe 

multiprofissional, incluindo orientações sobre higiene bucal e controle de placa. A 

adequação das condições bucais previamente à Cirurgia Bariátrica promoveu 

melhora significativa em suas condições de higiene bucal, o que minimizou o 

impacto deste procedimento nas condições periodontais dos indivíduos avaliados, 

com ou sem DM. Contudo, faz-se necessário um estudo longitudinal de longa 

duração sobre a presença de gengivite em indivíduos submetidos à Cirurgia 

Bariátrica. 
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6.3 QUALIDADE DE VIDA E SATISFAÇÃO COM A VIDA 

A relação entre a obesidade e o declínio da qualidade de vida foi 

evidenciada por vários estudos, sendo esta relação mais proeminente em indivíduos 

obesos que não se submetem a nenhum tipo de tratamento (TAVARES et al, 2010a; 

VASCONCELOS and COSTA NETO, 2008; BROWNE et al, 1997). 

 A alteração da imagem corporal em decorrência do aumento de peso 

pode provocar uma diminuição da autoimagem e uma consequente desvalorização 

do indivíduo perante a sociedade, surgindo sintomas depressivos e ansiosos, 

diminuição do bem-estar e percepção de inadequação social (TAVARES et al, 

2010a).  

Quando a obesidade está associada a alguma comorbidade, a qualidade 

de vida dos indivíduos pode apresentar-se comprometida, bem como pode estar 

associada a distúrbios emocionais e psicológicos (OLSZANECKA-GLINIANOWICZ 

et al, 2014; VAN GERMET et al, 1998).  

No presente estudo, os indivíduos, tanto obesos quanto eutróficos, 

exibiram baixa percepção de impacto das condições bucais na qualidade de vida 

(Tabela 7), o que não foi observado em estudos anteriores onde a obesidade foi 

associada à piora de indicadores de QV (TAVARES et al, 2010a), domínios 

psicológicos e ansiedade associados à QV (KIM et al, 2015). 

Quanto ao impacto bucal na QV após a Cirurgia Bariátrica, houve 

diferença significativa apenas para o domínio dor física em G1 (DM) (Tabela 8), 

onde foi observada maior percepção dos indivíduos, coincidindo com o período de 

maiores mudanças em seu no perfil metabólico. A QV foi relacionada ao controle de 

fatores metabólicos em indivíduos diabéticos e observou-se que quanto melhores as 

medidas de auto cuidado e controle da doença, maiores os escores obtidos em um 

questionário sobre QV relacionada à saúde (CHEW et al, 2015). 

Um estudo desenvolvido na Noruega com indivíduos obesos portadores 

ou não de doenças crônicas associadas à obesidade (DM2, HAS, apneia do sono, 

entre outras), observou que após dois anos de acompanhamento da Cirurgia 

Bariátrica os indivíduos apresentaram resultados similares quanto à QV relacionada 

à saúde, porém houve associação entre a QV e a participação no mercado de 

trabalho com remuneração no período pré-operatório (RISSTAD et al, 2015). Fato 

semelhante pode ser observado no presente estudo onde a renda familiar per capita 
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foi negativamente correlacionada ao impacto bucal na QV dos indivíduos, ou seja, 

quanto menor a renda, maior o impacto percebido (Tabela 9). 

Em um estudo com mulheres submetidas à Cirurgia Bariátrica, observou-

se perda de peso média de 34% e melhora significativa no bem estar físico 

relacionado à qualidade de vida nas participantes (MODESITT et al, 2015). As 

variações do impacto na qualidade de vida e de distúrbios psicológicos nos obesos 

têm sido associadas ao uso de instrumentos padronizados e não adequados à 

realidade vivenciada por esta população, o que poderia sub ou superestimar os 

resultados encontrados (TAYLOR et al, 2013). 

A idade foi positivamente correlacionada ao impacto bucal na QV dos 

indivíduos no período inicial desta pesquisa (G1, G2 e G3) (Tabela 9). Segundo 

dados do SB Brasil 2010, as diferenças observadas nas várias faixas etárias 

avaliadas em relação à condição periodontal e o número de sextantes excluídos 

desta avaliação (15-19, 1,5%; 35-44, 32,3%; 65-74 anos, 90,5%) evidenciaram os 

prejuízos à saúde bucal que os indivíduos sofreram ao longo de sua vida, o que 

poderia influenciar diretamente em sua QV (BRASIL, 2011b). Foi observada a 

correlação positiva entre as perdas dentárias e os escores totais do questionário 

OHIP-14 (Tabela 9), isto é quanto maior o número de dentes perdidos, maior o 

impacto desta condição na qualidade de vida dos indivíduos avaliados. Em um 

estudo realizado com usuários do sistema público de saúde em Belo Horizonte – MG 

observou-se o impacto das perdas dentárias na qualidade de vida dos indivíduos 

nas áreas funcional (comer, falar) e social, promovendo mudanças de 

comportamento, prejuízo na interação social e no acesso ao mercado de trabalho 

(VARGAS and PAIXÃO, 2005). 

Em um estudo sobre fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

crônicas, a baixa renda familiar interferiu na QV dos indivíduos (OLIVEIRA-CAMPOS 

et al, 2013), assim como observado no presente estudo onde a baixa renda familiar 

per capita foi negativamente correlacionada ao maior impacto na QV (Tabela 9), 

denotando o impacto que os determinantes sociais podem promover sobre a saúde 

dos indivíduos. 

A SV pode ser representada pela avaliação positiva do indivíduo sobre 

sua própria vida, sendo associada à concepção de bem estar subjetivo, e ao 

componente cognitivo da dimensão afetiva que representa a felicidade 

(GIACOMONI, 2004; RYFF and KEYES, 1995). Os indivíduos avaliados no presente 
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estudo apresentaram SV baixa (G1 e G3) e média (G2), sem diferenças 

significativas entre obesos e eutróficos, não sendo evidenciados prejuízos 

psicológicos em decorrência da obesidade e o estigma social inerente aos obesos 

(COUTINHO et al, 2004). 

Após a Cirurgia Bariátrica houve aumento na SV em ambos os grupos, 

com destaque para o aumento na porcentagem de indivíduos que apresentaram 

escores > 6 (alta SV). Ainda que o desempenho dos dois grupos de obesos tenha 

sido semelhante (p>0,05) nos três períodos avaliados, os indivíduos em G1 

apresentaram melhora progressiva ao longo das avaliações, o que pode ser 

associado à remissão do DM, HAS e demais fatores metabólicos como visto 

anteriormente em outros estudos (CAMBI et al, 2015; CELIK et al, 2015; STOLL et 

al, 2013; TOLEDO et al, 2010). 

A correlação negativa entre SV e renda observada entre os indivíduos 

avaliados no estágio inicial desta pesquisa (G1, G2 e G3) evidenciou uma melhor SV 

entre os indivíduos com menor renda familiar per capita, o que poderia estar 

relacionado aos obesos que possuíam significativamente menor renda em relação 

aos eutróficos, porém se encontravam em um processo de grandes expectativas em 

relação à Cirurgia Bariátrica e às possíveis mudanças inerentes à mesma.   

A SV esteve negativamente correlacionada aos altos escores obtidos no 

índice de placa, o que foi encontrado predominantemente entre os indivíduos obesos 

na avaliação inicial em comparação aos eutróficos (Tabelas 4 e 9), fato que não foi 

observado em longo prazo (Tabela 11). Os prejuízos à saúde do indivíduo obeso 

advindas do pobre autocuidado podem contribuir para o agravamento de doenças 

crônicas (DIXON et al, 2014), do mesmo modo que a mudança de comportamento 

pode promover a melhora nas condições de saúde dos indivíduos, especialmente as 

condições periodontais (TONETTI et al, 2015). 

A diminuição do IMC ao longo do período avaliado após a Cirurgia 

Bariátrica e sua correlação com o aumento na SV (Tabela 11) reforçam a eficácia do 

procedimento na perda de peso e na consequente melhora das condições de vida 

dos indivíduos (RISSTAD et al, 2015; MARCELINO and PATRICIO, 2011). A 

redução nos parâmetros antropométricos e metabólicos parece ser mais bem 

percebida por indivíduos mais jovens, uma vez que se observou maior SV nestes 

indivíduos.  
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A identificação dos fatores de risco à saúde bucal em indivíduos obesos 

pode nortear as ações de prevenção e proteção à saúde nestes indivíduos, bem 

como pode contribuir para o sucesso da Cirurgia Bariátrica à qual estes obesos se 

candidataram, uma vez que uma pobre condição bucal pode acarretar em aumento 

do risco cirúrgico e insucesso do tratamento para a obesidade. Neste sentido, a 

participação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional poderia contribuir em 

todos os estágios da Cirurgia Bariátrica: no pré-operatório com a eliminação de 

focos infecciosos e o reestabelecimento da função mastigatória; e no período pós-

operatório no diagnóstico precoce e intervenção de possíveis alterações bucais, 

especialmente as doenças periodontais. Neste estudo, a participação do Cirurgião-

dentista na equipe multiprofissional de assistência ao obeso e bariátrico, contribuiu 

para a melhora de sua condição periodontal e de higiene bucal, minimizando os 

possíveis prejuízos da cirurgia bariátrica à saúde bucal nestes indivíduos. Estudos 

futuros com amostras e tempos de acompanhamento mais amplos poderiam 

contribuir para a compreensão dos desfechos ligados às condições bucais dos 

indivíduos após a Cirurgia Bariátrica. 
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7 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados demonstrados neste estudo pode-se concluir 

que: 

 A ocorrência de periodontite no período pré-operatório nos pacientes 

obesos diabéticos foi maior em relação aos obesos não diabéticos e as condições 

de higiene bucal apresentaram melhora em ambos os grupos após a cirurgia 

bariátrica, sendo assim rejeitada a primeira hipótese de nulidade; 

 O impacto bucal na qualidade de vida encontrado foi baixo entre os 

obesos diabéticos e não diabéticos, porém não houve diferença entre os grupos, 

aceitando-se a segunda hipótese de nulidade; 

 A satisfação geral com a vida entre os pacientes obesos diabéticos e 

não diabéticos não apresentou diferenças entre os grupos avaliados, aceitando-se 

assim a terceira hipótese nula. Entretanto, houve melhora deste parâmetro após a 

cirurgia bariátrica, tanto nos pacientes obesos diabéticos quanto nos obesos não 

diabéticos. 
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APÊNDICE A – Tabela das diferenças entre as medidas antropométricas aferidas 

nos indivíduos submetidos à CB (G1 e G2), conforme tempos de 

avaliação 

G1 x G2 
Pré-operatório PO 06 meses PO 12 meses 

P p p 

IMC 0,161 0,599 0,795 

C. cintura 0,741 0,793 0,664 

C. quadril 0,247 0,955 0,622 

RCQ 0,459 0,860 0,480 

Teste t de Student (p<0,05). 

 

APÊNDICE B – Tabela das diferenças entre as condições periodontais, higiene 

bucal e perdas dentárias entre os indivíduos submetidos à CB, 

conforme tempos de avaliação 

 
G1 x G2 

Pré-operatório PO 06 meses PO 12 meses 

p p p 

% S* 0,803 0,890 0,677 

PS** 0,624 0,797 0,559 

NIC** 0,633 0,292 0,855 

IPV* 0,454 0,739 0,212 

Dentes perdidos* 0,318 0,192 0,781 

*Mann-Whitney; **Teste t de Student (p<0,05). 

 

APÊNDICE C – Tabela da diferença no impacto das condições bucais na Qualidade 

de Vida dos indivíduos submetidos à CB, por tempos de avaliação 

G1 x G2 
Pré-operatório PO 06 meses PO 12 meses 

p p p 

Escore total OHIP-14 0,121769 0,300392 0,529060 

Teste t de Student (p<0,05). 

 

APÊNDICE D – Tabela da diferença na Satisfação com a vida dos indivíduos 

avaliados, por grupos 

G1 x G2 
G1  G2  G3  

p 
média±dp mín-máx média±dp mín-máx média±dp mín-máx 

Satisfação 

com a vida 
4,72±1,63 1-8 5,22±2,01 1-10 4,96±2,59 2-9 0,810 

Kruskal-Wallis (p<0,05). 
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APÊNDICE E – Tabela da diferença na Satisfação com a vida entre os indivíduos 

submetidos à CB, por tempos de avaliação 

 

Pré-operatório PO 6m PO 12m       p 

média±dp mín-máx média±dp mín-máx média±dp mín-máx  

G1* 5,60 ± 0,84 4-7 5,90 ± 0,99 4-7 6,30±1,49 4-9 0,303 

G2* 6,00 ± 2,17 2-10 5,60±1,99 2-10 5,93±1,67 4-9 0,938 

G1 x G2** 0,733  0,505  0,560   

*Friedman (p<0,05); **Mann-Whitney (p<0,05). 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hospital 

Amaral Carvalho de Jaú – SP  
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ANEXO B – Ficha para coleta de dados 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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