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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi comparar a composição corporal, ingestão
alimentar e condição periodontal de pacientes obesos mórbidos com síndrome
metabólica (SM) e sem SM, candidatos à cirurgia bariátrica. O estudo foi de caráter
observacional, transversal e analítico, envolvendo pacientes com índice de massa
corporal (IMC) entre 40,0 a 49,9 kg/m² e idade entre 18 e 55 anos, atendidos no
ambulatório de Cirurgia Bariátrica do Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú - SP.
A amostra foi constituída por 60 indivíduos, divididos em dois grupos: grupo com SM
(G1-com SM = 30) e grupo sem SM (G2-sem SM = 30), os quais foram avaliados no
pré-operatório da cirurgia bariátrica. As variáveis analisadas foram: idade,
escolaridade, renda per capita, peso, altura, IMC, circunferência da cintura,
circunferência do quadril, relação cintura-quadril, composição corporal por
bioimpedância elétrica, ingestão alimentar, consumo de bebida alcoólica, índice de
sangramento gengival, recessão gengival, profundidade da sondagem, índice de
placa e índice de cálculo. Foram adotados os testes Qui-quadrado e teste “t” não
pareado, para verificar a associação entre SM e o desfecho bucal (doença
periodontal), seguidos de regressão linear multivariada e correlação Scatter-Plot
(p<0,05). Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à composição
corporal e a ingestão alimentar. O G1-com SM apresentaram maior idade (p=0,0006)
e maior número de dentes ausentes (p=0,0002). Quanto às condições periodontais,
a bolsa vestibular ou lingual de 0-3mm foram mais prevalentes em G2-sem SM
(p=0,0002), recessão vestibular ou lingual =0 também foram maior (p<0,0003).
Concluiu-se que pacientes com SM apresentam piores condições periodontais do
que os sem SM. A atenção integral à saúde destes pacientes se faz necessária
através de equipe multiprofissional, com a participação do cirurgião dentista.
Palavras chave: Obesidade Mórbida, Síndrome Metabólica, Composição Corporal,
Consumo de Alimentos, Doenças Periodontais.

ABSTRACT
The aim of the present study was to compare the body composition, food intake and
periodontal condition of morbidly obese patients with metabolic syndrome (MS) and
without MS, candidates for bariatric surgery. The study was observational, crosssectional and analytical, involving patients with body mass index (BMI) between 40.0
and 49.9 kg / m² and aged between 18 and 55 years, attended at the ambulatory of
Bariatric Surgery of the Hospital Amaral Carvalho (HAC), Jaú - SP. The sample
consisted of 60 subjects, divided into two groups: group with MS (G1-with SM = 30)
and group without MS (G2-without SM = 30), which were evaluated in the
preoperative period of bariatric surgery. The variables analyzed were: age,
education, per capita income, weight, height, BMI, waist circumference, hip
circumference, waist to hip ratio, body composition by electric bio impedance, food
intake, alcohol consumption and gingival bleeding index, gingival recession, probing
pocket depth, plaque index and calculus index. Chi-square tests and unpaired t test
were used to verify the association between MS and buccal outcome (periodontal
disease), followed by multivariate linear regression and Scatter-Plot correlation (p
<0.05). There was no significant difference between the groups regarding body
composition and food intake. The G1-with SM showed older age (p = 0.0006) and
greater number of missing teeth (p = 0.0002). As for periodontal conditions, the
vestibular or lingual pouch of 0-3mm were more prevalent in G2-without SM (p =
0.0002), buccal or lingual recession = 0 were also higher (p <0.0003).It was
concluded that patients with MS have worse periodontal conditions than those
without MS. The integral health care of these patients is necessary through a
multiprofessional team, with the participation of the dentist surgeon.

Key words: Morbid Obesity, Metabolic Syndrome, Body Composition, Food
Consumption, Periodontal Diseases.
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1 INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença crônica não transmissível, caracterizada pelo
acúmulo excessivo de gordura corporal, aumentando o risco para o desenvolvimento
de diversas doenças, assim como a mortalidade precoce. Vem sendo considerada
como um grave problema de saúde pública, atingindo proporções epidêmicas nas
últimas décadas. (MANN E TRUSWELL, 2009; BURGOS, 2011).
A população vem sofrendo uma transição nutricional ao longo dos anos, com
redução na desnutrição e crescente aumento do excesso de peso, sendo
caracterizado por modificações no estilo de vida e nos hábitos alimentares.
(MONTEIRO, 2004).
Os fatores etiológicos da obesidade são de origem multifatorial, envolvendo
fatores genéticos, endócrinos e ambientais. As modificações nos padrões
alimentares, sedentarismo, aumento da oferta e do consumo de alimentos,
principalmente hipercalóricos, são fatores comuns associados à sua prevalência em
sociedades ocidentais. (SEGAL E FRANQUES, 2012)
A adiposidade localizada na região central do corpo ou gordura visceral, na
região abdominal, denomina-se obesidade androide (forma de maçã) estando
associada ao maior risco cardiometabólico, já a obesidade periférica, ao nível do
quadril (forma de pera), denominada em obesidade ginecoide, pode exercer papel
protetor. (BECHIMOL, 2010).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000), a obesidade pode
ser classificada de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), que é definido
pelo cálculo do peso corpóreo em quilogramas, dividido pela altura ao quadrado, em
metros (IMC = Kg/m²), sendo suas categorias: obesidade grau I o intervalo de 30 a
34,99 kg/m², obesidade grau II de 35 a 39,99 kg/m² e IMC maior ou igual a 40,0
kg/m² obesidade grau III ou obesidade mórbida. Alguns autores ampliaram essa
classificação, sendo considerados os intervalos de 50 a 60 kg/m² para super-obeso
e maior que 60 kg/m² para super-super obeso. (RENQUIST, 1997).
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Outros parâmetros podem ser utilizados para mensurar a obesidade além do

IMC, como: relação cintura/quadril (RCQ), circunferência abdominal (CA), pregas
subcutâneas, avaliação da composição corporal com bioimpedância elétrica,
ultrassonografia,

Dual-Energy

X-Ray

Absorptiometry

(DEXA),

tomografia

computadorizada, entre outros. (SZEGO E BERTI, 2010).
A CA (cm) ou a RCQ (cintura em centímetros dividida pelo quadril em
centímetros) são parâmetros comumente utilizados para indicar o aumento do risco
de complicações cardiometabólicas, a OMS estabelece como ponto de corte para
risco aumentado medida de CA igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em
mulheres. De acordo com o National Cholesterol Education Program (NCEP) - Adult
Treatment Panel III (ATPIII), o ponto de corte deve ser de 102 cm para homens e 88
cm para mulheres. A RCQ a OMS considera valores de corte de 0,90 para homens e
0,85 para mulheres. (MARTINEZ-HERRERA, 2017; WHO, 2000).
Simultaneamente à epidemia da obesidade, a Síndrome Metabólica (SM) ou
Síndrome X vem sendo associada. É caracterizada por um conjunto de fatores de
risco metabólico que se manifestam no indivíduo e aumentam suas chances para o
desenvolvimento de doenças cardíacas, derrames e diabetes. O diagnóstico
segundo a I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular (I DBPC), é firmado pela
presença de três ou mais das cinco alterações: Obesidade abdominal (homens com
circunferência abdominal maior que 102 cm e mulheres maior que 88 cm), pressão
arterial elevada (maior ou igual a 130mmHg/85mmHg), distúrbios no metabolismo da
glicose (glicemia de jejum maior ou igual a 110mg/dL), hipertrigliceridemia
(triglicérides maior ou igual a 150mg/dL) e/ou baixos níveis de lipoproteína de alta
densidade (HDL-C para homens menor que 40mg/dL e menor que 50mg/dL para
mulheres). (SIMÃO et al, 2013; NCEP-ATPIII, 2002).
Diferentes propostas têm sido apresentadas como alternativas de tratamento
para obesidade tais como: mudanças do comportamento, prática de atividade física,
modificações da dieta, restrição da ingestão calórica, além de psicoterapia e uso de
medicações. Apesar das diversas formas de tratamento, os resultados a longo prazo
quanto à perda e a manutenção de peso não são motivadores para pacientes com
Obesidade Grau III ou Obesidade Mórbida. A cirurgia bariátrica tem sido a melhor
opção de tratamento, apresentando resultados mais rápidos e duradouros, em
comparação com as terapias convencionais. (SEGAL E FRANQUES, 2012; SEGAL
E FADINO, 2002).
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De acordo com o Consenso do National Institutes of Health (NIH) de 1991, o
tratamento cirúrgico de Obesidade Mórbida está indicado para pacientes com IMC
maior ou igual a 40,0kg/m² que tenham apresentado insucesso ao tratamento clínico
prévio e para pacientes com IMC maior ou igual a 35,0kg/m/² que apresentam
comorbidades, como: diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono e falha no
tratamento clínico. (SEGAL E FRANQUES, 2012).
As técnicas cirúrgicas para o tratamento da obesidade encontram-se em
constante evolução, os procedimentos são divididos em restritivos, disabsortivos e
mistos. A partir da década de 1990, as Derivações Gástricas em Y de Roux (DGYR),
passaram a ter preferência entre os cirurgiões bariátricos; essa técnica mista é
considerada padrão-ouro e é também conhecida por bypass gástrico, proposta por
Fobi e Capella, a técnica consiste na redução do reservatório gástrico, deixando
funcionante uma bolsa (pouch) com capacidade de 30 mL, excluindo do trânsito
alimentar o restante do estômago, duodeno e jejuno proximal. Uma alça jejunal, em
torno de 100 a 150 cm, isolada em Y de Roux, é anastomosada à pequena bolsa
(BURGOS, 2011; FOBI, 2004; CAPELLA E CAPELLA,1991).
Além da significante perda de peso e redução do IMC, a cirurgia bariátrica
está relacionada com a diminuição das comorbidades como diabetes mellitus,
síndrome da apneia, hipertensão arterial, anormalidades do metabolismo do
colesterol e triglicerídeos e melhora na qualidade de vida. (MECHANICK et al, 2013;
HIGA et al, 2000).
No entanto, efeitos colaterais como hiperparatireoidismo, osteoporose,
regurgitação crônica, deficiências nutricionais, problemas renais e bucais, como:
erosão dentária, doenças periodontais, perda óssea e cárie dentária, também podem
ocorrer após a cirurgia bariátrica (RANGÉ et al, 2012; SALES-PERES et al, 2015).
A maior severidade dos problemas bucais nestes pacientes atribui-se às
mudanças dos hábitos alimentares, a ocorrência de vômitos ou regurgitações
frequentes e às alterações anatômicas do trato gastrointestinal levando a má
absorção de nutrientes (PATARO et al, 2012).
A doença periodontal é uma patologia de caráter infeccioso e inflamatório que
atinge os tecidos periodontais como a gengiva (gengivite), podendo progredir na
destruição das estruturas que suportam os dentes (periodontites) sendo a causa
principal de perda dentária em adultos (LANG et al, 2005).
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As deficiências de micronutrientes após a cirurgia bariátrica, como: ferro,

vitamina B12, cálcio e vitamina D, podem levar a osteoporose, osteopenia e ao
hiperparatireoidismo. Assim a doença metabólica óssea é um fator de risco a longo
prazo após a cirurgia. O prejuízo na absorção do cálcio favorece a osteoporose,
sendo considerada fator de risco para a doença periodontal, uma vez que pode
influenciar a taxa de perda óssea alveolar na periodontite crônica e consequente
perda dentária (DEITEL, 2010; DE MOURA-GREC et al., 2012 ;SALES-PERES,
2016).
A obesidade, o diabetes mellitus e/ou a síndrome metabólica vem sendo
associadas com a doença periodontal, decorrente de seu efeito na saúde sistêmica,
o que afeta a susceptibilidade do hospedeiro à periodontite, devido mediadores
inflamatórios. (SAITO E SHIMAZAKI, 2007). O aumento do Índice de Massa
Corporal (IMC), da gordura abdominal, de lipídios séricos e percentual de gordura
subcutânea corporal têm sido associados ao maior risco de periodontite (SALESPERES, 2016).
É importante salientar que a cirurgia não deve ser entendida como a cura da
obesidade e sim o início de um período de mudanças comportamentais, no estilo de
vida e na alimentação. Portanto, para que o tratamento cirúrgico seja efetivo é
fundamental o acompanhamento multidisciplinar no pré e pós-operatório, para a
prevenção das carências nutricionais e sucesso duradouro da terapêutica escolhida
(BURGOS, 2011; bBURGOS E SILVA, 2011).
Poucos estudos têm relacionado o trabalho multiprofissional na atenção à
saúde com as condições nutricionais e bucais, em pacientes com obesidade
mórbida candidatos à cirurgia bariátrica, com ou sem síndrome metabólica, fato este
que por si só demonstra a real necessidade de pesquisas que venham elucidar
essas relações melhorando assim a qualidade de vida desses pacientes.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1. OBESIDADE:
No Brasil, segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL BRASIL 2016), o excesso de
peso cresceu 26,3% em dez anos, passando de 42,6% em 2006 para 53,8% em
2016, já a obesidade cresceu 60% em dez anos, passando de 11,8% em 2006 para
18,9% em 2016. O excesso de peso é mais prevalente em homens, chegando a
57,7%, enquanto que nas mulheres 50,5%.
Cerca de 4% da população mundial apresenta obesidade Grau II, com IMC
maior ou igual a 35 kg/m² e 1% tem obesidade mórbida, com IMC maior ou igual a
40 kg/m². Estima-se que em 2025, um quinto da população mundial terá obesidade.
(NDC, 2016).
Nos EUA, um terço da população adulta é obesa, com diferenças
consideráveis na prevalência dependendo da raça e condições socioeconômicas..
Estima-se que a proporção de indivíduos com sobrepeso e obesidade ultrapasse 2/3
da população. (OGDEN et al., 2014).
A revolução tecnológica, a melhoria das condições sociais, o estilo de vida
mais moderno, influenciam no aumento do consumo de alimentos processados,
industrializados, ricos em gorduras, açúcares e carboidratos, “fast foods”, que
associados

ao

sedentarismo,

levam ao

acúmulo

de

gordura

corporal

e

consequentemente o aumento das doenças associadas, como hipertensão arterial,
diabetes mellitus, dislipidemias, doenças cardiovasculares, neoplasias, artropatias,
entre outras. A obesidade ocasiona grande perda da autonomia do indivíduo, além
de ser uma das causas principais de óbito no mundo. (BRAY, 2014).
Esses dados implicam na necessidade de maior aporte financeiro para os
sistemas de saúde nas próximas décadas, já que a obesidade está associada a
essas inúmeras doenças crônicas. (SEGAL E FRANQUES, 2012).
O tecido adiposo na região abdominal é considerado um fator de risco para
essas comorbidades, predispondo os indivíduos à síndrome metabólica, doenças
cardiovasculares, além de ser responsável em liberar maiores quantidades de
hormônios e citocinas pró inflamatórias em comparação ao tecido adiposo
subcutâneo. (RIBEIRO FILHO et al., 2006; DAHIYA et al., 2012).
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2.2. CIRURGIA BARIÁTRICA
O tratamento clínico para obesos mórbidos não basta para que se alcancem
bons resultados, uma vez que a maioria não consegue manter a redução de peso
por mais de dois anos, sendo a cirurgia bariátrica cada mais indicada como
tratamento efetivo na perda e manutenção do peso a longo prazo, assim como no
controle das comorbidades associadas. (BURGOS, 2011; ARTERBURN E
COURCOULAS, 2014).
As técnicas cirúrgicas encontram-se em constante evolução, crescendo
rápido e progressivamente o número de procedimentos cirúrgicos bariátricos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Brasil é o
segundo país no mundo que mais realiza estes procedimentos, com 100 mil
registros por ano, fica atrás apenas dos EUA. Apesar deste crescimento nos últimos
dez anos ainda não atender nem 1% dos candidatos à cirurgia. (SBCBM, 2018).

2.3. SÍNDROME METABÓLICA
Outra condição que vem aumentando sua prevalência em todo mundo é a
SM, estando diretamente relacionada à obesidade. É caracterizada por um conjunto
de alterações metabólicas e hemodinâmicas presentes no organismo que podem
incluir a resistência a insulina, a hiperinsulinemia, a hipertensão arterial sistêmica, a
elevação de VLDL-colesterol, aumento de triglicérides, diminuição de lipoproteínas
de alta densidade (HDL) e a obesidade abdominal, levando ao expressivo aumento
da taxa de mortalidade no mundo. (VETTER et al, 2011).
No Brasil, a prevalência de SM é de 29,6% da população, com predomínio de
baixo nível de HDL-C, sendo 59,3% e de Hipertensão arterial com 52,5%.
(CARVALHO VIDIGAL et al.,2013).
Doenças

cardiovasculares,

respiratórias

crônicas,

diabetes

e

câncer

correspondem por 74% dos óbitos no país. Houve um aumento das mortes no
mundo por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) de 42% entre 1990 a 2013.
A incidência de indivíduos com diabetes mellitus cresceu em 61,8%, em 2006 era
5,5% e em 2016 foi para 8,9%. (VIGITEL, 2016).
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A obesidade visceral está muito mais correlacionada com a SM do que a
gordura periférica ou apenas ao aumento do IMC, uma vez que a gordura visceral
contribui para o aumento do risco de doença cardiovascular. (PRASAD, et al., 2012).

2.4. COMPOSIÇÃO CORPORAL
Diversos fatores como idade, gênero, etnia, consumo alimentar, estado
fisiológico, atividade física, presença de comorbidades e diversas situações clínicas
podem influenciar a composição corporal. (CHUMLEA, et al., 2001).
O grau da obesidade pode ser mensurado por diferentes métodos de
avaliação, antropométricos: índice de massa corporal–IMC, relação cintura quadril–
RCQ, circunferência abdominal, medição de pregas subcutâneas e composição
corporal:

pesagem hidrostática,

bioimpedância

elétrica,

Dual-Energy

X-Ray

Absorptiometry- DEXA, ultrassonografia, tomografia computadorizada, entre outros.
(BERTI, 2010).
Porém é importante ressaltar que a classificação do IMC em adultos não é
diferenciada quanto ao sexo, abrange ampla faixa etária e sua aplicação quanto à
distribuição e proporção de gordura corpórea também é considerado outro fator
limitante, pode existir, por exemplo, pessoas com o mesmo IMC apresentando uma
considerável variação na composição corporal. (DONINI et al., 2013).
Os métodos de composição corporal são capazes de mensurar os
componentes corporais, como: massa de gordura, massa magra, massa óssea,
água corporal, entre outros. (JAFFRIN, 2009).
Pacientes obesos clinicamente graves sofrem importantes alterações em seus
compartimentos corporais quando comparados a indivíduos eutróficos, por isso
torna-se um desafio aferir sua composição corporal com precisão. Um dos
obstáculos é o aumento da água corporal total, concentrada principalmente no
espaço extracelular, o que prejudica a mensuração do percentual de gordura
corporal e superestima a massa magra corporal. Pacientes obesos encontra-se em
estado de hiperidratação, com expansão da agua extracelular (AEC) em relação à
agua intracelular (AIC), conforme ilustra a figura abaixo: (DAS et al., 2003; COPPINI
et al., 2005).
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Figura 1. Comparação da composição corporal de mulheres obesas graves e
mulheres eutróficas, de acordo com DAS et al., (2003).

A composição corporal afeta diretamente o estado metabólico, quanto mais
massa magra maior será o gasto energético do indivíduo em repouso, por isso tornase de extrema importância a identificação da composição corporal para definição do
melhor plano terapêutico. (JAFFRIN, 2009).
O uso da bioimpedância elétrica (BIA) como um método de cabeceira tem
aumentado, pois é de fácil aplicação na prática clínica, não invasivo, relativamente
barato e portátil, os resultados são rapidamente produzidos baseados na
condutividade da corrente elétrica no corpo humano. (KYLE et al., 2004). Os
primeiros a introduzir a técnica com eletrodos de quatro pontos foram Hoffer et al.
(1969) e Nyboer (1970).
A passagem da corrente elétrica permite aferir a resistência e a reatância do
corpo humano. A reatância é oferecida pelas membranas celulares, e a resistência
pelos fluidos extra e intracelulares. Essas variáveis são processadas em equações
residentes nos aparelhos de BIA e o resultado fornecido é a estimativa dos distintos
compartimentos de composição corporal (massa corporal magra, massa corporal
gorda e água corporal total). Essa mensuração é feita a partir de eletrodos fixados
nas extremidades do corpo do indivíduo. (COPPINI, 2015).
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2.5. INGESTÃO ALIMENTAR:
Os inquéritos dietéticos fornecem informações sobre a ingestão alimentar,
tanto qualitativas quanto quantitativas, possibilitando dessa forma, relacionar a dieta
ao estado nutricional dos indivíduos e ao aparecimento de doenças crônicas.
(MONTEIRO E MONDINI, 2000).
Cada método apresenta vantagens, desvantagens e objetivos específicos. Os
métodos quantitativos de avaliação de consumo alimentar, como o recordatório de
24 horas e o registro alimentar, são utilizados quando se deseja conhecer a
quantidade de calorias, macro e micronutrientes ingerida. Já pelo método qualitativo,
em que se usa o questionário de frequência de consumo alimentar (QFCA), o
objetivo é conhecer o hábito alimentar do paciente. (DUARTE E CASTELLANI,
2002).
A confiabilidade desses métodos de avaliação dietética é preocupante, pois
os indivíduos podem consciente ou inconscientemente alterar sua ingestão alimentar
para simplificar os registros ou impressionar o entrevistado, consequentemente
diminuindo a validade das informações. (MAHAN E ESCOTT-STUMP, 2002).
O questionário de frequência de consumo alimentar é uma revisão
retrospectiva da frequência da ingestão de alimentos consumidos por dia, semana
ou mês. Esse método tem sido frequentemente utilizado em estudos, por ser de fácil
aplicação, ser menos dispendioso do que outros métodos e por proporcionar uma
rápida estimativa da ingestão habitual. (MCKEOWN et al., 2001).
Há tendência na população para escolhas de alimentos com maior praticidade
e de baixo custo, a opção em se alimentar fora da residência, em restaurantes “fast
foods”, optar por congelados, produtos industrializados e prontos para o consumo,
acarretam na ingestão de alimentos hipercalóricos, ricos em gordura, açúcar e sódio.
Esta escolha, assim como outros fatores, pode influenciar no aparecimento ou
agravamento da obesidade e suas comorbidades. (BRASIL, 2011).
De acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, Pesquisa de
Orçamentos Familiares – POF 2008-2009, o perfil alimentar da população brasileira
demonstrou maior consumo de alimentos como: arroz, feijão, carne bovina, pão de
sal, sucos, refrigerantes e café. Há maior tendência ao consumo de alimentos ricos
em gordura, cerca de 60% dos alimentos gordurosos fazem parte das refeições
diárias dos brasileiros. (IBGE, 2010).
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A frequência de consumo regular de frutas e hortaliças na população adulta

vem aumentando, de acordo com dados da VIGITEL, em 2008 era 33,0% e em 2016
foi de 35,2%, sendo menor em homens (28,8%) do que em mulheres (40,7%).
Apenas 1 entre 3 adultos, consomem frutas e hortaliças em 5 dias da semana, o
consumo regular tende-se a aumentar com a idade e com a escolaridade. (VIGITEL,
2016).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se a ingestão
diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças, o que equivale
aproximadamente ao consumo de 5 porções diárias, sendo o número máximo
recomendado de 3 porções de frutas por dia e 4 porções por dia de hortaliças.
(WHO, 2003).
O consumo de refrigerantes e sucos artificiais em 5 ou mais dias da semana
vem diminuindo nos últimos anos, em 2007 o consumo em adultos era de 30,9%, em
2016 foi para 16,5%, sendo maior no sexo masculino. (VIGITEL, 2016).
Quanto ao consumo abusivo de bebida alcoólica, os valores vêm se
mantendo estáveis, em 2006 era de 15,7% e em 2016 passou a ser de 19,1%.
Considera-se abusivo, o consumo de 4 ou mais doses para mulheres e 5 ou mais
doses para homens, em uma mesma ocasião nos últimos 30 dias. (VIGITEL, 2016).

2.6. DOENÇA PERIODONTAL:
A doença periodontal é um processo patológico de caráter inflamatório e
infeccioso, caracterizado pelo acúmulo de placa bacteriana que atinge os tecidos
como a gengiva (gengivite) e que podem ou não progredir para destruição dos
tecidos de suporte dentário (periodontite), sendo a causa principal de perda total ou
parcial de dentes em adultos. (LANG et al., 2005).
A periodontite está entre as dez doenças crônicas mais prevalentes que
afetam a população mundial. Nos últimos anos, a literatura vem enfatizando a
relação entre periodontite e distúrbios sistêmicos, como diabetes mellitus, artrite
reumatóide, doenças cardiovasculares e obesidade. A associação entre obesidade e
periodontite é um dos mais recentes campos de pesquisa em medicina periodontal e
os possíveis mecanismos biológicos subjacentes permanecem incertos. Entretanto,
o tecido adiposo libera hormônios e citocinas pró-inflamatórios, denominados
adipocitocinas, que induzem processos inflamatórios e distúrbios do estresse
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oxidativo, gerando uma fisiopatologia semelhante entre as duas doenças.
(MARTINEZ-HERRERA et al., 2017).
Estudos epidemiológicos apontam que mais de dois terços da população do
mundo sofre de uma das formas crônicas de doença periodontal, com 76% maior
entre indivíduos obesos com faixa etária entre 18 a 34 anos, do que em indivíduos
com peso normal. (SALES- PERES, 2016).
O tecido adiposo é responsável em secretar grande quantidade de citocinas
pró-inflamatórias e seus níveis são proporcionais ao índice de massa corporal,
principalmente em indivíduos com obesidade visceral. As citocinas inflamatórias
estimulam a produção de proteína C- reativa no fígado e há relação entre obesidade
com concentrações de proteína C-reativa. Existe ainda uma relação positiva entre
doença periodontal e nível sérico elevado de proteína C-reativa, uma vez que na
periodontite as citocinas e os mediadores inflamatórios estão significativamente
elevados. Diante disto, a obesidade na hiperindução das citocinas pode promover o
processo inflamatório crônico das estruturas periodontais. (VGONTZAS et al., 1997;
BRASIL et al., 2007).
A associação entre doença periodontal e síndrome metabólica é compatível
com a hipótese que o estado inflamatório sistêmico geral por meio de seus
parâmetros metabólicos e imunes, da gordura visceral, dos níveis séricos elevados
de lipídeos, resistência à insulina e percentual de gordura subcutânea corporal,
contribuem para um estado inflamatório crônico, aumentando a probabilidade do
desenvolvimento de síndrome metabólica e doença cardiovascular. (NESBITT, et
al.,2010; SHRESTHA, et al., 2015).
A prevalência da doença periodontal tem sido relacionada com a severidade
da obesidade, mostrando valores alarmantes em obesos mórbidos candidatos à
cirurgia bariátrica. (RANGÉ et al, 2012).
A osteoporose também é considerada um fator de risco para a doença
periodontal, uma vez que pode influenciar a taxa de perda óssea alveolar na
periodontite crônica, levando à perda dentária. (MOURA- GREC, et al., 2012).
Estudos envolvendo a atuação da equipe multidisciplinar em pacientes
obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica com SM e sem SM são escassos, o
que

evidencia

a

necessidade

de

trabalhos

que

investiguem

essa

interdisciplinaridade, a fim de contribuir para melhorar a qualidade de vida dos
pacientes.
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3 PROPOSIÇÃO

3.1. OBJETIVO PRIMÁRIO:
O objetivo do presente estudo foi comparar a composição corporal, ingestão
alimentar e condição periodontal de pacientes obesos mórbidos com síndrome
metabólica e sem síndrome metabólica, candidatos à cirurgia bariátrica.

3.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS:
3.2.1. Avaliar a composição corporal dos pacientes com síndrome metabólica
e sem síndrome metabólica, através do IMC, Circunferência Cintura, Circunferência
Quadril, Relação Cintura Quadril, % de Gordura Corporal, % de Massa Magra, % de
Água Corporal.
3.2.2. Avaliar a ingestão alimentar de doces, bebidas açucaradas, frutas,
verduras, legumes, bebida alcoólica, café e mate nos diferentes grupos;
3.2.3. Comparar o perfil socioeconômico, idade e sexo em ambos os grupos.
3.2.4. Avaliar a condição periodontal por meio do índice de sangramento
gengival, recessão gengival, profundidade da sondagem, índice de placa e índice de
cálculo.

4 Casuística e Métodos

4 Casuística e Métodos

35

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1. TIPO DE ESTUDO:
Este estudo foi de caráter observacional, transversal e analítico.

4.2. ASPECTOS ÉTICOS:
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos (CEP) da Fundação Hospital Amaral Carvalho de Jaú - SP, (Anexo 1),
respeitando a Resolução 466/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Os
pacientes participaram da pesquisa somente após assinarem o Termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). Neste termo foi descrito ao sujeito como
ele seria examinado, garantindo o sigilo da informação e desautorizando qualquer
forma de coação ou pressão pela participação voluntária por parte desse indivíduo.

4.3. CONTEXTO:
O estudo foi realizado na cidade de Jau, localizada na região central do
estado de São Paulo, tendo uma área de superfície de 690,96km². Segundo o censo
do ano 2010 tem uma população de 131.040 habitantes. O índice de
desenvolvimento humano de Jau, no ano 2010 foi de 0,778 se situando no ranking
brasileiro no número 145° lugar (BRASIL. ATLAS DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO NO BRASIL, 2010).
Foram recrutados pacientes obesos mórbidos do ambulatório de Cirurgia
Bariátrica da Fundação Hospital Amaral Carvalho (HAC), do município de Jaú-SP,
encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Departamento
Regional de Saúde de Bauru (DRS-6), candidatos à cirurgia bariátrica DGYR.
O delineamento do estudo foi durante o período preparatório para o
procedimento cirúrgico, sendo que a coleta de dados realizada de setembro de 2016
até novembro de 2017.
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4.4. CÁLCULO DA AMOSTRA
O cálculo da amostra foi realizado a partir da análise retrospectiva dos
pacientes candidatos à cirurgia bariátrica no período de setembro de 2016 a
novembro de 2017, com idade entre 18 a 55 anos, IMC entre 40 a 49,9kg/m². Foi
utilizado o programa Epi-Info versão Windows e a fórmula para cálculos do tamanho
de amostras para descrição de variáveis qualitativas em uma população finita, com
nível de confiança de 95% com margem de erro de 5%, após aplicação dos filtros, a
amostra apresentou n = 71 pacientes, sendo 36 pacientes para cada grupo,
considerando possíveis perdas, foram recrutados 74 pacientes.

4.5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:
Os critérios de elegibilidade para participação do presente estudo foram:
indivíduos com IMC entre 40,0 a 49,9 kg/m² e idade entre 18 a 55 anos que já
estavam agendados nos grupos de acompanhamento pré-operatório e eram
selecionados de acordo com os critérios acima.

4.5.1. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:
Os critérios de exclusão foram: mulheres em período gestacional ou
amamentando, pacientes portadores de marca-passo ou qualquer outro dispositivo
que impeça a mensuração da composição corporal por meio de bioimpedância
elétrica, pacientes que apresentaram menos de dois dentes por sextante, uso de
medicamentos como na tibióticos, anti-inflamatórios e imunossupressores, os quais
podem mascarar os dados da coleta.

4.5.2. COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA:
A amostra foi dividida em 2 grupos e composta por 74 pacientes, sendo 37
obesos mórbidos com síndrome metabólica (G1 - com SM) e 37 obesos mórbidos
sem síndrome metabólica (G2 - sem SM).
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Os pacientes foram selecionados seguindo a lista de agendamento dos
grupos de acompanhamento pré-operatório, escolhidos aleatoriamente de acordo
com os critérios de elegibilidade vistos no próprio sistema.
Foram excluídos 14 pacientes deste estudo, pois 8 pacientes participaram da
análise de bioimpedância e questionário de frequência de consumo alimentar, porém
faltaram da avaliação odontológica e 6 pacientes foram excluídos por presença de
menos de 2 dentes por sextante.
Resultando em 60 pacientes, sendo 30 pacientes em cada grupo:
- G1 – com SM: 30 pacientes obesos mórbidos com síndrome metabólica;
- G2 – sem SM: 30 pacientes obesos mórbidos sem síndrome metabólica

4.6. VARIÁVEIS:
Foram considerados pacientes com síndrome metabólica, aqueles que
apresentarem pelo menos três ou mais dentre os cinco fatores de risco, como:
obesidade abdominal, níveis pressóricos elevados, distúrbios no metabolismo da
glicose e hipertrigliceridemia e/ou baixos níveis de lipoproteína de alta densidade
(HDL-C), conforme descritos na tabela abaixo. (SIMÃO et al., 2013; NCEP-ATPIII,
2002).
Tabela 1. Componentes para avaliação da síndrome metabólica
Obesidade Abdominal por meio de medida

Homens: > 102 cm

da circunferência abdominal

Mulheres: > 88 cm

Triglicerídeos

≥150 mg/dL

Lipoproteína de alta densidade (HDL)

Homens: < 40mg/dL
Mulheres: < 50mg/dL

Pressão Arterial

≥130 mmHg / ≥85mmHg

Glicemia de Jejum

≥110 mg/dL

Fonte: adaptada de NCEP, 2002.
As variáveis analisadas foram: idade, gênero, escolaridade, renda per capita,
peso, altura, IMC, circunferência da cintura, circunferência do quadril, relação da
cintura/quadril, composição corporal (% massa magra, % gordura corporal, % água
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corporal), consumo de doces, bebidas açucaradas, frutas, verduras, legumes,
bebida alcoólica, café e mate nos diferentes grupos.

4.6.1. QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO
Foi analisado o nível de escolaridade e renda per capita. (Anexo 3)

4.6.2. QUESTIONÁRIO DE FREQUENCIA ALIMENTAR:
O consumo de alimentos e bebidas foi computado por meio da aplicação do
Questionário de Frequência de Consumo Alimentar- QFCA, validado no Brasil,
(SICHIERI E EVERHART, 1998), preenchido pelos próprios pacientes com instrução
de uma nutricionista. (Anexo 5).
Após o preenchimento, os alimentos foram classificados em grupos
alimentares, como carboidratos, proteínas, gorduras, frutas, verduras e legumes,
doces e bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, chá mate e café.
Para quantificar as porções, foi utilizada a pirâmide alimentar adaptada de
PHILIPPI et al. (1999).

Figura 2. Pirâmide Alimentar Adaptada (PHILIPPI et al., 1999)
Fonte: Google
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4.6.3. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA:

O peso corporal foi aferido em balança mecânica de plataforma 300 kg da
marca Welmy, com precisão de cem gramas, estando o indivíduo de pé, ereto,
descalço e com o mínimo de roupa.
A altura foi aferida por meio de haste metálica graduada com comprimento
máximo de 2,0 metros e precisão de 0,5 centímetro.
O Cálculo de IMC foi determinado pela relação do peso (em kg) dividido pela
altura (em metros) ao quadrado:

A circunferência da cintura e a circunferência do quadril foram obtidas
respeitando à padronização da WHO (2000) foi usada uma fita métrica inelástica,
apropriada para indivíduos obesos, em centímetros (cm), as circunferências foram
medidas com o indivíduo usando roupas finas, em posição ortostática, abdômen
relaxado, braços ao lado do corpo e os pés juntos. Para a mensuração da
circunferência da cintura foi posicionado a fita métrica no meio da distância entre o
rebordo costal inferior e crista ilíaca, esses pontos anatômicos são recomendados
pela I Diretriz Brasileira de Diagnostico e Tratamento da Síndrome Metabólica
(DBDTSM, 2004) e da OMS. Para as medidas da circunferência do quadril, foi
aferida no ponto de maior circunferência da região glútea (IRIBARREN et al., 2006).
Tabela 2. Circunferência abdominal (CA) e risco de complicações metabólicas
CA e risco de complicações metabólicas
Risco Aumentado

Homens: ≥ 94 cm
Mulheres: ≥ 80 cm

Risco Aumentado

Homens: ≥ 102 cm

Substancialmente

Mulheres: ≥ 88 cm

Fonte: WHO, 2000.
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A relação da cintura/quadril (RCQ) esta associada com a gordura localizada

na região visceral. Para o cálculo foi dividido a circunferência da cintura (cm) pela
circunferência do quadril (cm). Os pontos de corte para RCQ foram estabelecidos
segundo a WOLD HEALTH ORGANIZATION (2000), de acordo com o sexo.
Tabela 3. Relação Cintura Quadril para risco de doenças cardiovasculares
RCQ e Risco para DCV
Homens: > 0,90cm
Risco

Mulheres: > 0,85cm

Fonte: WHO,2000.

4.6.4. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL
Para a avaliação da composição corporal foi utilizado o aparelho de
bioimpedância Maltron BF 906, que forneceu resultados de percentual de massa
corporal magra (% MCM), massa corporal magra em kg (kg MCM), percentual de
massa corporal gorda (% MCG), massa corporal gorda em kg (kg MCG), percentual
de água corporal (% água) e água corporal em litros (L água). Os pacientes foram
posicionados em decúbito dorsal, foi colocado dois pares de eletrodos adesivos
posicionados na mão e no pé direito, onde ocorre a passagem de corrente elétrica.

Figura 3. Aparelho de bioimpedância elétrica Maltron BF 906
Fonte: Google
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Para padronizar as condições de medição e assim minimizar erros na
avaliação, o peso e altura foram aferidos no momento da realização do exame e
registrados em ficha de avaliação antropométrica (Anexo4), os eletrodos eram
maiores que 4 cm² e os pacientes foram orientados da seguinte forma: não realizar
atividade física dentre as 12h antes da avaliação, esvaziar a bexiga antes do exame,
não consumir grande quantidade de água antes do exame, não ingerir bebida
alcoólica nas 24h precedentes, não ingerir café, bebidas energéticas e coca cola no
dia do exame e estar pelo entre 2 ou 3 horas em jejum, as mulheres somente foram
avaliadas quando estavam no meio do ciclo menstrual (Anexo 6). (KYLE et al.,
2004).
Para fixação dos eletrodos, a pele foi limpa com álcool 70%, foram
posicionados ao lado direito do corpo, com pelo menos 5cm de distancia entre os
mesmos, os braços estavam separados do corpo e as pernas separadas entre si.
Foram retirados os anéis, pulseiras, relógios, ou seja, qualquer material metálico que
interfira no resultado do exame.

4.6.5. AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL:
Os exames foram realizados pelos cirurgiões dentistas pós-graduandos da
área de saúde coletiva da FOB- USP, todos com treinamento padronizado para a
realização do exame bucal. O estudo teve cegamento quanto ao examinador, uma
vez que o cirurgião dentista não sabia quais pacientes tinham ou não SM. Cada
participante foi colocado em uma cadeira odontológica e foi submetido ao exame
clínico com o auxílio de espelho intraoral e sonda periodontal previamente
esterilizados. Os dados foram registrados em ficha clínica de exame bucal.

4.6.5.1. Profundidade da Sondagem – PS:
O exame periodontal avaliou a profundidade de sondagem, que corresponde
à distância da margem gengival ao ponto mais apical da bolsa gengival. A
mensuração foi realizada com a sonda periodontal manual milimetrada tipo Carolina
do Norte – 15 (Maxter, Marília, SP, Brasil) sendo introduzida com leve pressão,
paralela ao longo do eixo do dente e foram avaliados três sítios na face vestibular e
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três sítios na face palatina/lingual. Essas avaliações foram realizadas em todos os
dentes presentes, excluindo-se os terceiros molares (DEVANOORKAR et al., 2012).
Foi registrada a prevalência de sítios da boca toda (em %) com profundidade
de sondagem maior ou igual à 4 mm e a presença de cálculo e sangramento por
dente.

4.6.5.2. Índice de sangramento gengival – ISG:
Refere-se à ausência ou presença de sangramento após a sondagem do
sulco gengival com a sonda periodontal, mesmo sem características clínicas visíveis
de alterações marginais. Foi considerado ISG positivo quando ocorre sangramento
em até 10 segundos após a sondagem (ANIMO E BAY, 1975).

4.6.5.3. Recessão gengival:
A recessão gengival correspondeu à distância da margem gengival até a
junção cemento-esmalte. (WHO, 1997).

4.6.5.4. Índice de Cálculo:
Foi registrado por meio da presença ou ausência de cálculo por dente,
qualquer quantidade visualizada foi registrada e expressos em escore médio,
relativo ao número de dentes presentes.

4.6.5.5. Índice de Placa:
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
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(1) ou ausência (0) de placa bacteriana nas superfícies. O número de achados
positivos foi expresso como uma porcentagem do número de superfícies avaliadas.

4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA:
Foram utilizadas as seguintes variáveis para análise estatística:
Variáveis quantitativas: idade, renda per capita, peso, altura, IMC,
circunferência de cintura, circunferência de quadril, relação cintura/quadril,
percentual de massa magra, percentual de gordura corporal, percentual de agua
corporal.
Variáveis

qualitativas:

presença

de

síndrome

metabólica,

gênero,

escolaridade, doença periodontal, ingestão de alimentos hipercalóricos e bebida
alcoólica.
Foi aplicada a análise estatística descritiva para obter as frequências
absolutas e relativas. Para a comparação dos dois grupos foram utilizados: o teste
Qui-quadrado (variáveis qualitativas) e teste “t” não pareado (variáveis quantitativas).
Para verificar a associação entre síndrome metabólica e os desfecho bucal (doença
periodontal) foi utilizada a análise de regressão linear multivariada e o gráfico de
correlação Scatter-Plot calculando o Odds ratio (OR) e o intervalo de confiança (IC)
de 95%. As análises foram conduzidas utilizando-se os programas Statística 12.0
para Windows e SPSS Statistics, adotando-se para todos os testes um nível de
significância de 5% (p<0,05).
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5 RESULTADOS

A Tabela 1 mostra o perfil sócio demográfico e as condições sistêmicas da
amostra

estudada,

como

gênero,

escolaridade,

hipertensão,

diabetes,

hipertrigliceridemia, HDL- baixo e intolerância à glicose nos grupos com e sem
síndrome metabólica.
Embora

a

amostra

fosse

constituída

majoritariamente

de

mulheres

(p<0.0001), não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos
em relação ao gênero. A escolaridade, também não mostrou diferença significativa
entre os grupos.
Houve, no geral, menos comorbidades, no grupo sem síndrome do que no
grupo com síndrome metabólica, sendo que esse grupo apresentou maior proporção
de indivíduos com diabetes, hipertrigliceridemia e HDL-baixo. Entretanto não houve
diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação à hipertensão e à
intolerância à glicose.

Tabela 1. Perfil sócio demográfico e condições sistêmicas nos grupos com síndrome
metabólica e sem síndrome metabólica
(continua)
G1 – com SM

G2 – sem SM

TOTAL

n = 30 (%)

n = 30 (%)

n = 60 (%)

Feminino

25 (83,3%)

22 (73,3%)

47 (78,3%)

Masculino

5 (16,7%)

8 (26,7%)

13 (21,7%)

EFI

6 (20%)

5 (16,7%)

11 (18,3%)

EFC

4 (13,3%)

3 (10%)

7 (11,7%)

EMI

2 (6,7%)

1 (3,3%)

3 (5%)

EMC

12 (40%)

13 (43,3%)

25 (41,7%)

ESC

5 (16,7%)

2 (6,7%)

7 (11,7%)

ESI

1 (3,3%)

6 (20%)

7 (11,7%)

VARIÁVEIS

P

Gênero
0,5321

Escolaridade

0, 7757
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Tabela 1. Perfil sócio demográfico e condições sistêmicas nos grupos com síndrome
metabólica e sem síndrome metabólica
(conclusão)
G1 – com SM

G2 – sem SM

TOTAL

n = 30 (%)

n = 30 (%)

n = 60 (%)

Não

13 (43,3%)

17 (56,7%)

30 (50%)

Sim

17 (56,7%)

13 (43,3%)

30 (50%)

Não

21 (70%)

30 (100%)

51 (85%)

Sim

9 (30%)

0 (0%)

9 (15%)

Não

7 (23,3%)

29 (96,7%)

36 (60%)

Sim

23 (76,7%)

1 (3,3%)

24 (40%)

Não

10 (33,3%)

28 (93,3%)

Sim

20 (66,7%)

2 (6,7%)

22 (36,7%)

Não

25 (83,3%)

29 (96,7%)

54 (90%)

Sim

5 (16,7%)

1 (3,3%)

6 (10%)

VARIÁVEIS

P

Hipertensão
0,4386

Diabetes
0,0019

Triglicérides
<0,0001

HDL Baixo
38 (63,3%)

<0,0001

Intolerância à Glicose
0,1945

EFI=Ensino Fundamental Incompleto; EFC=Ensino Fundamental Completo; EMI=Ensino Médio Incompleto; EMC=Ensino
Médio Completo; ESC=Ensino Superior Completo; ESI=Ensino Superior Incompleto.

A Tabela 2 revela que os dois grupos não mostraram diferenças
estatisticamente significativas em relação à renda per capita, peso, altura, IMC,
circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ), massa corporal gorda
(MCG), massa corporal magra (MCM) e água corporal total (ACT). Entretanto, os
voluntários do grupo com síndrome metabólica apresentaram maior idade quando
comparados ao outro grupo.
Tabela 2. Média e desvio-padrão de variáveis quantitativas
(continua)
VARIÁVEIS

Idade (anos)

G1 – com SM

G2 – sem SM

Média ± DP

Média ± DP

39,83 (±8,11)

32,43 (±7,73)

P

0,0006
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Tabela 2. Média e desvio-padrão de variáveis quantitativas

(conclusão)
G1 – com SM
Média ± DP

G2 – sem SM
Média ± DP

P

VARIÁVEIS
Renda per capita (R$)

1006,43 (±613,42)

913,13 (±679,4)

0,5788

Peso (Kg)

121,41 (± 16,6)

126,17 (± 19,7)

0,3157

Altura (m)

1,64 (± 0,1)

1,67 (± 0,1)

0,2479

IMC (Kg/m²)

45,3 (± 3,51)

45,26 (± 3,22)

0,9665

CC (cm)

117,73 (± 10,81)

117,53 (± 11,68)

0,9453

CQ (cm)

134,67 (± 9,27)

138,27 (± 9,3)

0,1386

MCG (%)

50,41 (± 3,74)

49,12 (± 4,17)

0,2138

MCG (Kg)

61,1 (± 7,26)

61,47 (± 8,54)

0,8572

MCM (%)

49,57 (± 3,75)

50,89 (± 4,17)

0,2025

MCM (Kg)

60,47 (± 11,91)

64,46 (± 13,81)

0,2364

ACT (%)

36,26 (± 2,78)

37,24 (± 3,05)

0,1952

ACT (L)

44,39 (±8,69)

47,26 (± 10,34)

0,2492

IMC= Índice de Massa Corporal; CC =Circunferência cintura; CQ=Circunferência Quadril; MCG=Massa Corporal Gorda;
MCM=Massa Corporal Magra; ACT=Agua Corporal Total

A Tabela 3 mostra que os grupos também não diferiram de forma
estatisticamente significativa na variável relação cintura quadril (RCQ), sendo
categorizados em risco e não risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares.
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A RCQ de acordo com o gênero é apresentada na tabela 4, os dados

revelaram que não houve diferença significativa para o gênero, já no gênero
masculino, a relação cintura quadril foi maior no grupo com síndrome metabólica.

Tabela 3. Classificação da Relação Cintura Quadril (RCQ) de acordo com o risco
para desenvolvimento de doenças cardiovasculares em ambos os grupos

G1 – com SM

G2 – sem SM

TOTAL

VARIÁVEL

n = 30 (%)

n = 30 (%)

n = 60 (%)

Não risco

12 (40%)

17 (56,7%)

29 (48,3%)

Risco

18 (60%)

13 (43,3%)

31 (51,7%)

P

0,1964

Tabela 4. Relação Cintura Quadril (RCQ) de acordo com o gênero em ambos os
grupos

G1 – com SM

G2 – sem SM

Média ± DP

Média ± DP

Masculino

1,02 (±0.06)

0,93 (±0.05)

0,0323

Feminino

0,84 (±0.05)

0,81 (±0.05)

0,1105

VARIÁVEL

P

RCQ

A Tabela 5 mostra o número de pacientes nos diferentes grupos que atingiam
as recomendações diárias do consumo de carboidratos (5 a 9 porções/dia),
proteínas (até 6 porções/dia), gorduras (até 2 porções/dia), doces e bebidas
açucaradas (até 2 porções/dia), bebidas alcoólicas (nenhuma dose diária), frutas,
verduras e legumes (> 7 porções/dia) e café e mate (até 3 doses/dia) e o número de
pacientes que ultrapassavam as recomendações ou que não atingiam a quantidade
suficiente.
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O consumo dos alimentos entre os grupos não mostrou diferença significativa.
Em ambos os grupos, 58,3% dos pacientes consumiam carboidratos dentro das
recomendações diárias, o consumo da proteína foi além da recomendação em 60%
dos pacientes. O consumo de gordura em 60% dos pacientes estava dentro do
recomendado. Já o consumo de doces e bebidas açucaradas ultrapassou as
recomendações diárias em 95% dos pacientes em ambos os grupos. Não houve
consumo de bebida alcoólica em 88,3% dos pacientes. O consumo de frutas,
verduras e legumes, foi baixo em ambos os grupos, sendo que 88,3% dos pacientes
consumiam abaixo de 7 porções diárias. Quanto ao consumo de café e chá mate, a
maioria dos pacientes estavam dentro das recomendações diárias de até 3 doses
por dia, em ambos os grupos.

Tabela 5. Ingestão alimentar de acordo com a recomendação diária nos diferentes
grupos
(continua)
G1 – com SM

G2 – sem SM

TOTAL

n = 30 (%)

n = 30 (%)

n = 60 (%)

5 - 9 porções

19 (63,3%)

16 (53,3%)

35 (58,3%)

> 9 porções

11 (36,7%)

14 (46,7%)

25 (41,7%)

até 6 porções

12 (40%)

12 (40%)

24 (40%)

> 6 porções

18 (60%)

18 (60%)

36 (60%)

Até 2 porções

18 (60%)

18 (60%)

36 (60%)

> 2 porções

12 (40%)

12 (40%)

24 (40%)

Até 2 porções

2 (6,7%)

1 (3,3%)

3 (5%)

> 2 porções

28 (93,3%)

29 (96,7%)

57 (95%)

> 7 porções

4 (13,3%)

3 (10%)

7 (11,7%)

< 7 porções

26 (86,7%)

27 (90%)

53 (88,3%)

VARIÁVEIS

P

Carboidratos
0,6005

Proteínas
1

Gorduras
1

Doces e bebidas açucaradas
1

Frutas, verduras e legumes
1
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Tabela 5. Ingestão alimentar de acordo com a recomendação diária nos diferentes
grupos
(conclusão)
G1 – com SM

G2 – sem SM

TOTAL

n = 30 (%)

n = 30 (%)

n = 60 (%)

até 3 porções

23 (76,7%)

26 (86,7%)

49 (81,7%)

> 3 porções

7 (23,3%)

4 (13,3%)

11 (18,3%)

Não ( 0 doses )

26 (86,7%)

27 (90%)

53 (88,3%)

Sim (> 2 doses)

4 (13,3%)

3 (10%)

7 (11,7%)

VARIÁVEIS

P

Café e mate
0,5062

Bebida alcoólica
1

Na Tabela 6, mostra a média do consumo diário dos alimentos nos diferentes
grupos e também não houve diferença estatisticamente significativa.
Tabela 6. Média da ingestão alimentar diária nos diferentes grupos

G1 – com SM

G2 – com SM

P

VARIÁVEIS

Média ± DP

Média ± DP

Carboidratos

8,99 (±4,67)

9,16 (±3,21)

0,8712

Proteínas

8,12 (±5,33)

7,48 (±2,78)

0,5619

Gorduras

2,17 (±1,78)

3,24 (±4,91)

0,2663

Doces e bebidas açucaradas

10,36 (±8,53)

12,84 (±6,49)

0,2117

Bebida alcoólica

0,26 (±0,51)

0,58 (±1,65)

0,3099

Frutas, verduras e legumes

3,88 (±2,76)

2,68 (±2,41)

0,0797

Café e mate

2,97 (±3,84)

1,52 (±2,51)

0,0897
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A Tabela 7 mostra as diferenças entre os grupos considerando o número de
dentes ausentes, com cálculo e com sangramento.
Houve significativamente perda dentária no grupo G1 - com síndrome
metabólica (p=0,0002). Este grupo também apresentou maior proporção de cálculo
nos dentes, mas não houve diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos para o índice de sangramento gengival.

Tabela 7. Dentes ausentes, cálculo de índice de sangramento gengival nos
diferentes grupos.

VARIÁVEIS

G1 – com SM

G2 – sem SM

Média ± DP

Média ± DP

Dentes ausentes

3,53 (±2,85)

1,13 (±1,46)

0,0002

Cálculo (%)

31,37 (±23,6)

17,92 (±18,1)

0,0162

ISG (%)

37,88 (±24,9)

41,53 (±26,35)

0,5835

45,13 (±33,94)

55,4 (±28,33)

0,2084

41,29 (±28,03)

39,43 (±27,28)

0,7952

PL (%)

PV (%)

P

ISG= Índice de Sangramento Gengival; PL= Placa Lingual; PV= Placa Vestibular

O perfil periodontal dos indivíduos nos diferentes grupos é demonstrado na
Tabela 8.
Os dois grupos não mostraram diferenças estatisticamente significativas em
relação à profundidade de sondagem. Entretanto, a proporção de bolsas
vestibulares entre 0 e 3mm, recessão vestibular nula, bolsa lingual entre 0 e 3mm e
a recessão lingual nula foi maior no grupo sem síndrome do que naquele com
síndrome. Mostrando que a doença periodontal estava mais presente no grupo com
síndrome metabólica. Tanto a proporção de recessão vestibular (entre 1 e 3mm)
quanto a lingual (entre 0 e 1mm) foi maior nos indivíduos com síndrome metabólica.
Bolsas vestibulares e linguais maiores que 4 mm, bem como recessões vestibulares
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e linguais maiores que 4 mm, foram inexistentes ou praticamente inexistentes nos
dois grupos, como mostra a Tabela 8 abaixo.

Tabela 8. Condição periodontal nos diferentes grupos

CONDIÇÃO PERIODONTAL

G1 – com SM

G2 – sem SM

P

Média ± DP

Média ± DP

PS vestibular (mm)

1,39 (±0,42)

1,36 (±0,26)

0,7306

PS lingual (mm)

1,46 (±0,45)

1,4 (±0,31)

0,5446

PS geral (mm)

1,42 (±0,42)

1,38 (±0,27)

0,6220

Bolsa vestibular entre 0 e 3mm (%)

73,07 (±8,63)

80,37 (±4,54)

0,0002

Recessão vestibular = 0 (%)

62,43 (±14,29)

75,63 (±12,01)

0,0003

Recessão vestibular entre 1 e 3mm (%)

10,33 (±10,88)

4,63 (±8,66)

0,0287

Bolsa lingual entre 0 e 3mm (%)

72,03 (±9,3)

80,13 (±5,46)

0,0002

Recessão lingual = 0 (%)

69,57 (±11,78)

79,67 (±5,62)

0,0001

Recessão lingual entre 1 e 3mm (%)

3,53 (±5,51)

0,97 (±2,22)

0,0231

PS= Profundidade da Sondagem

Na tabela 9, foi realizada a correlação entre as variáveis da doença
periodontal com a síndrome metabólica e a idade. Pode-se observar que houve
correlação entre doenças periodontais e idade e, entre DP com a síndrome
metabólica.
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Tabela 9. Correlação das variáveis da doença periodontal com a síndrome
metabólica e a idade

DOENÇA PERIODONTAL

Bolsa vestibular entre 0 e 3mm (%)

Recessão vestibular = 0 (%)

Recessão vestibular entre 1 e 3mm (%)

Bolsa lingual entre 0 e 3mm (%)

Recessão lingual = 0 (%)

Recessão lingual entre 1 e 3mm (%)

SM

Idade

Odds ratio (DP)

Odds ratio (DP)

-4,22 (1,74)*

-0,41 (0,10)*

p=0,0187

p=0,0001

-6,03 (3,09)*

-0,96 (0,18)*

p=0,0564

P=0,0000

1,75 (2,56)*

0,53 (0,14)*

p=0,4963

p=0,0006

-4,69 (1,93)*

-0,46 (0,11)*

p=0,0182

p=0,0001

-6,04 (2,34)*

-0,54 (0,13)*

p=0,0127

p=0,0002

1,62 (1,17)*

0,12 (0,06)*

p=0,1718

p=0,0676

*Regressão linear multivariada

As figuras 1 e 2 demonstraram que a bolsa vestibular e lingual entre 0 e 3mm,
aparecem com maior prevalência nos indivíduos mais jovens. Mesmo resultado se
observa quanto à recessão vestibular e lingual nula nas figuras 3 e 4.
Ao correlacionar a síndrome metabólica, a variável recessão vestibular entre 1
e 3mm e a idade, pode-se observar na figura 5, que a doença periodontal progride
conforme há o aumento da idade, ao correlacionar com a recessão lingual, não
houve aumento significativo com o aumento da idade (p>0,05), como visto na figura
6.
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Figura 1. Bolsa vestibular entre 0 e 3mm (%) x Idade
OR: -0,41 (0,10) p= 0,0001

Figura 2. Bolsa lingual entre 0 e 3mm (%) x Idade
OR: -0,46 (0,11) p= 0,0001

5 Resultados

Figura 3. Recessão vestibular = 0 (%) x Idade
OR: -0,96 (0,18) p= 0,0000

Figura 4. Recessão lingual =0 (%) x Idade
OR: 0,54 (0,13) p= 0,0002
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Figura 5. Recessão vestibular entre 1 e 3mm (%) x Idade
OR: 0,53 (0,14) p= 0,0006

Figura 6. Recessão lingual entre 1 e 3mm (%) x Idade
OR: 0,12 (0,06) p= 0,0676
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6 DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou que pacientes candidatos à cirurgia bariátrica
com ou sem síndrome metabólica não apresentaram diferenças significativas em
relação à composição corporal e ingestão alimentar. Entretanto, os indivíduos com
síndrome metabólica apresentaram as piores condições periodontais especialmente
em relação à recessão periodontal.
Em relação ao gênero, houve predomínio do feminino em ambos os grupos.
Este dado é semelhante à de outros estudos já publicados, onde a prevalência de
mulheres obesas mórbidas candidatas à cirurgia bariátrica é maior quando
comparado ao gênero masculino. Fato este que pode ser explicado uma vez que as
mulheres procuram mais ao tratamento cirúrgico. Algumas hipóteses têm sido
aventadas para justificar essa ocorrência, especialmente a exigência estética,
aumento das comorbidades ao longo dos anos e a preocupação com a própria
qualidade de vida. (KELLES et al., 2014; SOUZA, 2007; SANTOS et al., 2014)
Em relação ao grau de escolaridade não houve diferença significativa entre os
grupos. Houve predomínio do ensino médio completo, sendo de 40% no G1- com
SM e 43,3% no G2- sem SM, semelhante ao estudo de BARROS et al. (2015), onde
a prevalência do grau de escolaridade ensino médio foi de 46,9% nos pacientes
candidatos à cirurgia bariátrica em um hospital SUS de referência na cidade de
Fortaleza- CE. Quanto à renda per capita, a média apresentada foi similar entre os
grupos, com variação de R$1.006,43 no grupo G1 - com SM e R$ 913,13 no G2sem síndrome.
Existem estudos que apontam a baixa condição socioeconômica com o
aumento da incidência e do grau da obesidade. (FERREIRA E MAGALHÃES, 2005;
OGDEN et al., 2010). O presente estudo reforça esses achados, tendo em vista que
houve correlação positiva, entre obesidade e baixa renda. Isso pode ser atribuído
ao fato de produtos industrializados com alto teor de gordura e valor calórico serem
mais baratos, como é o caso de refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos,
bolachas, entre outros, o custo com exercícios físicos, roupas esportivas e tênis,
também podem favorecer a ocorrência desse fenômeno pobreza/obesidade.
(ZUKIEWICZ-SOBCZAK et al.,2014).
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A média em relação à idade apresentou diferença estatisticamente

significativa entre os grupos (p = 0,0006). Nos pacientes do G1- com SM a faixa
etária foi de 39,83 (± 8,11) e no grupo G2 – sem SM foi de 32,43 (± 7,73). Embora
houvesse a vontade de pareamento dos grupos quanto à idade, não foi possível,
uma vez que com o aumento da idade ocorre o aumento da incidência de SM como
demonstrado por FORD et al. (2002). Um estudo envolvendo 205 pacientes obesos
mórbidos com idade média em torno de 38,4 (± 9,60) mostrou resultado semelhante
ao presente estudo. (PEDROSA et al., 2009).
Outro fato a ser ressaltado se parte nas tentativas de emagrecimento ao
longo da vida, a obesidade adquirida após as gestações, mulheres com ciclo
menstrual já concluído e as manifestações das comorbidades com o passar dos
anos, levam ao aumento do interesse pela cirurgia bariátrica, principalmente em
torno da quarta década de vida. (BRYANT, 2014).
Por outro lado, a procura pela cirurgia bariátrica por mulheres jovens torna-se
cada vez mais frequente, que pode ser justificado pela sociedade contemporânea
que cultua a beleza em pessoas magras, afetando os obesos na escolha de novos
empregos, parceiros, vestuários, até mesmo acomodar-se em assentos públicos,
teatros e cinemas. A busca pelo corpo perfeito para inclusão psicossocial é fato
muito impactante nesta fase da vida. (HADDAD et al., 2004; LANCHA JR, 2006).
Quanto à avaliação antropométrica, as médias de Peso, Altura, IMC, CC, CQ
e a classificação da RCQ (em risco e não risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares) foram semelhantes em ambos os grupos, não apresentando
diferença estatisticamente significativa. A RCQ foi maior no gênero masculino no G1com SM, já o gênero feminino não mostrou diferença significativa entre os grupos.
Isso pode ser explicado devido ao fato de as mulheres apresentarem maior
circunferência de quadril quando comparado à circunferência do quadril dos
homens. Estudos mostram que existe menor tendência nas mulheres em apresentar
área de tecido adiposo visceral, quando comparadas aos homens. Entretanto elas
possuem maior gordura em região subcutânea. (BARROSO et al., 2017; PETRIBU
et al., 2012).
A CC avalia diretamente a extensão da obesidade abdominal e apresenta
forte correlação com a quantidade de gordura visceral, que está diretamente
relacionada às alterações metabólicas típicas da síndrome metabólica, como a
resistência a insulina. (VASQUES et al., 2009). A CC e a RCQ são medidas
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reconhecidas como indicadores de risco cardíaco e distúrbios metabólicos.
(FRANCISCHI et al., 2000). A adiposidade abdominal vem sendo apontada como o
tipo de obesidade que causa maiores riscos para a saúde, como doenças
cardiovasculares, diabetes, dislipidemias e síndrome metabólica, é sensível para
predizer distúrbios glicêmicos como intolerância à glicose, hiperinsulinemia e
hipertrigliceridemia. (MORAES et al., 2015). O tecido adiposo é fonte de citocinas
pró-inflamatórias, determinantes para o aumento do risco para tais doenças,
principalmente o tecido adiposo na região abdominal. (WANG E NAKAYAMA, 2010;
CIRILLO et al., 2012; RASHID, 2013).
Indivíduos com maior percentual de gordura corporal e IMC normal, causam
maior preocupação quando comparados a indivíduos apenas com IMC elevado.
(FOGELHOLM, 2010). O excesso de peso é um fator de risco independente para o
desenvolvimento da síndrome metabólica, podem existir “obesos metabolicamente
saudáveis”, sem comorbidades, assim como podem existir indivíduos com o IMC
normal com síndrome metabólica ou até mesmo indivíduos com a taxa de gordura
corporal total baixa, porém com a distribuição da gordura intra-abdominal elevada,
aumentando a relação com a resistência à insulina e, por conseguinte, à síndrome
metabólica. (RIBEIRO FILHO, et al., 2006).
Um ponto a ser destacado é que as medidas antropométricas nem sempre
podem ser consideradas como parâmetros, tendo em vista que os indivíduos podem
apresentar considerável variação na composição corporal, como apresentado
anteriormente. (DONINI et al., 2013).
Neste estudo, para minimizar essas consequências, foi realizada a
bioimpedância elétrica para mensurar a composição corporal. Não houve diferença
significativa entre os grupos G1 e G2 (p>0,05), tanto para massa corporal gorda
(MCG), massa corporal magra (MCM) e água corporal total (ACT).
A bioimpedância elétrica é capaz de mensurar a água corporal total pela
somatória ponderada da resistividade de fluídos intra e extracelulares, esse método
permite estimar a massa livre de gordura e água corporal total, mas não faz
diferenciação em relação a água intracelular. (COPPINI, 2015).
A MCG foi de 61 kg em ambos os grupos, a MCM de 60 kg e 64 kg em G1 e
G2 e a ACT foi de 44L e 47L, respectivamente. Já o estudo de Coppini et al. (2005),
também realizado com pacientes obesos mórbidos, os valores encontrados em
relação a MCG foi de 56,1kg, MCM de 70,9kg e ACT de 47L, resultados diferentes
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ao presente estudo, exceto a quantidade de água em litros que foi semelhante ao
grupo G2. No mesmo estudo, o peso (128kg), IMC(47,8kg/m²) e CC (127 cm) foram
superiores em comparação ao presente estudo, talvez por esse fato a composição
corporal não foi semelhante.
Alguns fatores limitam a aplicação da bioimpedância em indivíduos obesos
mórbidos, pois os mesmos têm uma quantidade relativamente alta de água
extracelular e água corporal total, o que pode superestimar a massa corporal magra
e subestimar a massa corporal gorda. (COPPINI et al. 2005). Para se indicar
obesidade por bioimpedância deve-se considerar valores acima de 29% e 41% de
gordura corporal em homens e mulheres, respectivamente. (MIALICH et al., 2014).
Quanto a ingestão alimentar não houve diferença significativa entre os
grupos, o consumo de carboidratos foi em média 9 porções ao dia, estando no limite
da recomendação diária de acordo com a pirâmide alimentar adaptada proposta por
PHILIPPI et al. (1999). O consumo de proteínas variou entre 7 a 8 porções ao dia, o
consumo de gorduras ultrapassou a recomendação de 2 porções diárias, o consumo
de frutas, verduras e legumes não atingiu as recomendações, variando em torno de
2 a 4 porções por dia nos grupos. Já o consumo de doces e bebidas açucaradas, a
ingestão foi de 10 a 12 porções diárias, sendo a recomendação máxima por dia o
consumo de apenas 2 porções.
Há uma forte associação entre o consumo de bebidas açucaradas e o
desenvolvimento e agravamento do diabetes e da síndrome metabólica, uma
alimentação pobre em fibras, frutas, vegetais, grãos integrais, rica em gorduras,
açúcar e carboidratos de alto índice glicêmico, contribuem para o ganho excessivo
de peso e o desenvolvimento de diversas comorbidades como hipertensão,
diabetes, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. (MAKI, 2004; FREIRE et
al., 2005; STEEMBURGO et al., 2007; MALIK et al., 2010).
Estudos demonstraram que a alimentação do brasileiro é rica em alimentos
hipercalóricos e reduzida em teor de nutrientes, o que favorece ao risco de diversas
doenças metabólicas, sendo chamada de “dieta de risco”. (CARVALHO E ROCHA
2011; IBGE, 2010).
O consumo de frutas, verduras e legumes relatado através de QFCA em
indivíduos com sobrepeso e obesidade, foi menor quando comparado a adultos
eutróficos em estudo de DAVIS et al (2006). O que pode explicar a baixa ingestão
relatada nesse estudo.
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Segundo a I Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade de
Cardiologia, uma das principais recomendações para prevenção de doenças
cardiovasculares é evitar refrigerantes, sucos artificiais, bolos, biscoitos doces e
recheados, sobremesas doces e outras guloseimas. Para prevenção das
dislipidemias e da síndrome metabólica recomenda-se a baixa ingestão de gorduras
totais e saturada, assim como de gordura trans, além de aumentar o consumo de
fibras na alimentação. (SIMÃO et al., 2014).
Além das comorbidades citadas acima, a obesidade visceral também é
considerada um preditor de risco para doenças bucais. (HAN et al., 2010). Quanto à
perda dentária os resultados foram maiores no G1-com SM em comparação ao
grupo G2-sem SM, com diferença significativa (p=0,0002). A perda dentária pode ser
considerada como consequência de problemas bucais prévios, como cárie dentária
e doença periodontal, sendo esta última a principal causa de perda dentária na
população adulta não obesa. (MEISEL et al., 2014). Estudos apontaram que quanto
maior o grau de obesidade e de gordura central o número de dentes perdidos se
torna mais evidente. (PASSERI et al., 2014).
Foram descritos na literatura várias alterações nas condições da saúde bucal
de pacientes com obesidade e síndrome metabólica, como a cárie, doença
periodontal, xerostomia, perda dentária e desgaste dentário, mostrando a forte
relação entre obesidade e síndrome metabólica com a condição de saúde bucal
(BENGUIGUI et al., 2010). Obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica, do
gênero feminino, oriundos do sistema único de saúde, com DM, apresentaram na
primeira consulta maior perda dentária. (PASSERI et al., 2016), visto também após a
cirurgia bariátrica (bDE MOURA GREC et al., 2014).
No presente estudo, o G1-com SM apresentou maior prevalência de cálculo
dentário (p= 0,0162). Devido às características do cálculo, por promover o acúmulo
de placa e sua manutenção, sua presença pode ser um sinal de risco para o
desenvolvimento da periodontite. (VAN DER VELDEN, 2006). Pacientes diabéticos
tem excreção aumentada da concentração de cálcio na saliva, o que favorece a
quantidade de cálculos e de fatores irritantes nos tecidos. (MONTEIRO, 2001).
Está bem estabelecido na literatura que o sobrepeso e a obesidade estão
relacionados à periodontite, já que os mediadores inflamatórios da obesidade podem
interferir no hospedeiro a aumentar sua suscetibilidade à doença periodontal.
(GENCO et al., 2005; aDE MOURA GREC et al., 2014). A obesidade e a síndrome
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metabólica aumentam a incidência e aceleram a evolução da doença periodontal.
(PASSERI et al., 2016). No presente estudo os dados não foram diferentes, os
pacientes do G1-com SM apresentaram piores condições periodontais em relação
ao G2-sem SM.
O G2- sem SM apresentou maior prevalência de bolsa vestibular entre 0 a
3mm (p=0,0002), bolsa lingual entre 0 e 3mm (p=0,0002), recessão vestibular =0
(p=0,0003) e recessão lingual =0 (p=0,0001), sendo estatisticamente significativo
quando comparado ao grupo G1-com SM. Já as piores condições periodontais,
como recessão vestibular entre 1 e 3mm (p=0,0287) e recessão lingual entre 1 e
3mm (p=0,0231), foram encontrados resultados maiores no G1-com SM. Essas
condições reforçam os achados de FREITAS, et al. (2013), que associou a
obesidade, DM e/ou a SM, com o aumento da suscetibilidade do hospedeiro à
periodontite, devido os mediadores inflamatórios. Outro estudo realizado em Taiwan
demonstrou associação significativa entre mulheres portadoras de periodontite e o
diagnóstico de SM. (TU et al., 2013). O aumento da severidade da periodontite foi
associado ao risco de SM prevalente em adultos coreanos. Esse resultado
confirmou que a inflamação periodontal pode ser um fator contribuinte da SM. (KIM.,
et al., 2018). A maior prevalência, extensão e severidade da doença periodontal em
indivíduos diabéticos foi comprovada em diversos estudos e pode ter relação com o
controle metabólico. Assim, indivíduos metabolicamente descompensados podem
ter maior inflamação gengival, maior perda de inserção periodontal e maior perda
óssea quando comparados a pacientes metabolicamente sadios. (NERY, 2008).
Em relação ao índice de sangramento gengival, não houve diferença entre os
grupos. Estudos apontaram que após a cirurgia bariátrica ocorre aumento do
sangramento gengival com a redução do IMC, afetando a extensão da doença
periodontal (SALES-PERES et al., 2017), embora haja redução da inflamação
sistêmica com a perda de peso após o Bypass gástrico.

Neste estudo bolsas

periodontais maiores que 4mm e recessões maiores que 4mm foram praticamente
inexistentes em ambos os grupos. Deve-se considerar também a idade dos
pacientes incluídos no estudo que foram adultos jovens, muitas vezes, ainda não
apresentavam a progressão da doença periodontal. Por essa razão não se adotou a
classificação quanto à severidade da periodontite.
As figuras demonstradas nos resultados salientam a correlação entre
síndrome metabólica com idade e condições periodontais, vão de acordo com a
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literatura, onde a doença periodontal progride com a idade (MACHION et al., 2000),
validando a hipótese acima apresentada.
Algumas limitações da pesquisa devem ser apresentadas. A primeira é
quanto ao desenho do estudo, o qual foi transversal observacional limitando a
análise no desfecho dos fatos, o ideal seria acompanhar esses pacientes no pósoperatório avaliando se a síndrome metabólica pode influenciar nas condições
periodontais, na composição corporal e quanto à ingestão alimentar. Outro ponto a
ser destacado é quanto ao auto relato sobre a ingestão alimentar pelos pacientes, as
porções podem ser omitidas por constrangimento ou esquecimento. Quanto à
avaliação da composição corporal, há controvérsias quanto ao uso da bioimpedância
elétrica para obesos mórbidos, não há métodos seguros para essa população, as
ferramentas consideradas padrão ouro como DEXA, ressonância magnética,
tomografia computadorizada, pesagem hidrostática, entre outros (DAS, 2005). Estes
métodos de avaliação apresentam limitações como: alto custo, necessidade de mão
de obra especializada e, especificamente em obesos mórbidos dificuldade na
acomodação do paciente dentro dos equipamentos. Outra limitação do estudo foi
quanto à definição da síndrome metabólica, uma vez que não existe um critério
padrão a ser adotado. A International Diabetes Federation define que a obesidade
abdominal relacionada à resistência à insulina como a principal evidência,
considerando a glicemia de jejum igual ou maior que 100mg/dL como fator de risco.
(GRUNDY et al., 2005). Neste estudo foi adotado o referencial de a glicemia de
jejum igual ou maior que 110mg/dL como fator de risco.
A intervenção nutricional no pré-operatório torna-se fundamental para prevenir
ou tratar deficiências nutricionais, favorecer melhores escolhas e hábitos
alimentares, controlar as doenças pré-existentes, assim como favorecer a perda e
manutenção do peso e consequente melhora na composição corporal.
Todo paciente candidato à cirurgia deveria ser avaliado pelo cirurgião
dentista, submetendo-se ao tratamento prévio com o objetivo de reduzir o risco e
futura progressão das doenças bucais. Embora a presença do cirurgião dentista na
equipe de cirurgia bariátrica não seja regulamentada dentro das equipes de saúde,
cada vez mais estudos apontam a necessidade do trabalho multiprofissional na
atenção integral à saúde desses pacientes, em especial nos pacientes com
síndrome metabólica, que apresentam importantes fatores de risco para problemas
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bucais. Desta forma tornam-se necessárias pesquisas que venham elucidar essas
relações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses pacientes
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7 CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo permitem concluir que pacientes obesos
mórbidos com SM apresentam piores condições periodontais quando comparados
ao grupo sem SM, especialmente em relação à perda dentária, presença de cálculo,
recessão gengival. A avaliação do cirurgião dentista favorece a redução do risco e
progressão das doenças bucais.
Em relação à composição corporal e a ingestão alimentar, não houve
diferenças entre ter ou não SM. Entretanto, a intervenção nutricional nos pacientes
candidatos à cirurgia bariátrica é importante para prevenção das deficiências
nutricionais, na mudança dos hábitos e comportamentos alimentares, no controle
das doenças pré-existentes, na perda de peso e composição corporal. Dessa forma,
evidencia-se a necessidade da atuação da equipe multiprofissional em pacientes
com síndrome metabólica.
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ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Sr. (a) está sendo convidado em participar de uma pesquisa chamada “Síndrome
metabólica relacionada à composição corporal, ingestão alimentar e condição periodontal de
pacientes candidatos à cirurgia bariátrica” de autoria da pós-graduanda Ana Elisa de Paula
Brandão dos Anjos, orientada pela Profa. Dra. Silvia Helena de Carvalho Sales-Peres, ficando a sua
escolha aceitar ou não fazer parte deste estudo. É importante esclarecer que a sua não aceitação em
participar da pesquisa não prejudicará seu atendimento e tratamento fornecido por este hospital
Fundação Amaral Carvalho / Jaú - SP. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a composição corporal,
ingestão alimentar e a saúde bucal de indivíduos obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica.
Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa poderão ser
publicados e ainda assim, sua identidade será preservada. Você não terá nenhum gasto ou ganho
financeiro por participar na pesquisa.
O participante, após aceitar participar da pesquisa, preencherá o questionário de frequência
alimentar, será submetido à avaliação nutricional e exame bucal. Esses exames têm como objetivo
avaliar sua composição corporal (% Massa Magra, % Gordura Corporal e Água corporal), o consumo
alimentar e suas condições de saúde bucal. As informações obtidas são confidenciais e utilizadas
apenas para os objetivos da pesquisa. Caso algum detalhe não esteja claro, o Sr/Sra. poderá solicitar
maiores esclarecimentos com os pesquisadores antes de definir se deseja ou não participar da
pesquisa.
Os riscos para os indivíduos que participam desta pesquisa são muito reduzidos, uma vez
que haverá apenas o preenchimento de questionário alimentar, medidas antropométricas de peso,
altura, bioimpedância elétrica (que avalia % massa magra, % gordura e água corporal) e exames
bucais (doença periodontal), procedimentos estes que não são prejudiciais à saúde e/ou irreversíveis.
Caso seja diagnosticado qualquer problema de saúde bucal, haverá o encaminhamento para o
tratamento odontológico no município de origem.
Sua participação é voluntária, sendo importante esclarecer que a sua não aceitação em
participar da pesquisa não oferecerá nenhum prejuízo em seu tratamento. Assim como, se houver
vontade em abandonar o estudo em qualquer momento, poderá retirar seu consentimento e deixar de
participar, sem que isto traga qualquer prejuízo pessoal.
Seus dados individuais serão mantidos em sigilo, sendo utilizados somente pelos
responsáveis da pesquisa, assegurando proteção de sua imagem e respeitando valores morais,
culturais, religiosos, éticos e sociais. Os resultados obtidos serão analisados e posteriormente
divulgados para todos os interessados, a população em geral e em eventos científicos, mas sua
identidade não será divulgada nestas apresentações, nem serão utilizadas quaisquer informações
que permitam sua identificação. Os pesquisadores estarão à sua disposição para quaisquer
esclarecimentos que considere necessário, em qualquer etapa da pesquisa.
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É importante ressaltar que o paciente não será pago e não terá gasto algum ao consentir em
participar da pesquisa, bem como o Hospital Amaral Carvalho de Jaú que está isento de qualquer
responsabilidade na realização deste estudo. Informações de nomes, endereços e telefones dos
responsáveis pelo acompanhamento do estudo, para contato em caso de dúvidas: Ana Elisa de Paula
Brandão dos Anjos, Hospital Amaral Carvalho – Jaú - SP, situado na Rua: Dona Silvéria, 150,
Chácara Braz Miraglia. CEP: 17210-070. Telefone: (14) 3602-1200 e Silvia Helena de Carvalho Sales
Peres, Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, Bauru – SP, situada à Alameda Octávio Pinheiro
Brisolla n° 9-75 CEP: 17012-901. Telefone: (14) 3235-8000, em caso de dúvida sobre o processo
ético de aprovação e acompanhamento desta pesquisa, você poderá entrar em contato com o
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hospital Amaral Carvalho, Éderson
Roberto de Mattos, através do telefone (14) 3602-1194, ramal 1552, ou pelo endereço Rua das
Palmeiras, 89 – Vila Assis CEP 17210-120, Jaú – SP. Caso tenha interesse, você poderá ter acesso
aos resultados finais da pesquisa. Através desse documento você declara conhecer a Resolução
Ética CNS 466/12. Você receberá uma cópia deste documento (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido) assinado pelo pesquisador principal.
Pelo

presente

instrumento

que

atende

às

exigências

legais,

o

__________________________________________________________________portador

Sr
(a)

(a)
da

cédula de identidade ____________________________, após leitura minuciosa das informações
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada
pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta.
Fica claro que o participante da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta
pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por
força de sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica).
Por fim, como pesquisador responsável pela pesquisa, DECLARO o cumprimento do disposto
na Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3 e IV.4, este último se pertinente, item
IV.5.a e na íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012.
Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias igualmente válidas
(uma via para o participante da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas
as suas páginas e assinadas ao seu término, conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de
2012, itens IV.3.f e IV.5.d.
Muito obrigado pela sua colaboração!
Jaú - SP, ________ de _________________ de 201__.

__________________________
Assinatura do Sujeito da Pesquisa

__________________________
Ana Elisa de Paula Brandão Anjos
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ANEXO 3

FICHA DE AVALIAÇÃO
Data: ____/____/_____

Síndrome Metabólica
S ( )

N( )

Nome: ______________________________________________________ Gênero: _______
Idade: _______ Escolaridade: ______________________________
Ocupação:_____________________ Renda per capita:__________
Endereço: __________________________________________________________________
E-mail: ____________________Telefone: ( ) ____________Celular: (

) ______________

Comorbidades:
( ) Obesidade Abdominal
( ) Hipertensão
( ) Diabetes ou ( ) Intolerância à glicose
( ) Hipertrigliceridemia
( ) Baixo nível de lipoproteína de alta densidade (HDL-C)
Outras:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________
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ANEXO 4

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

Nome: ________________________________________________Idade: _______________

Período

PRÉ OPERATÓRIO
___/___/____

Peso
Altura
IMC
CC /CQ
% Gordura
Kg Gordura
% Gordura Ideal
TMB
Kg M. Magra
% M. Magra
Água Litros
% Água
% Água Ideal
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ANEXO 5

Questionário de Frequência de Consumo Alimentar – (QFCA)
Nome: _______________________________________________________________________________________________

Se você come arroz 2 vezes por dia, sendo 2 colheres de sopa em cada refeição , e feijão , uma concha 2 vezes por semana; Preencha este
formulário da seguinte forma:
PRODUTOS

QUANTIDADE

Arroz

Colheres de sopa cheia

Feijão

Concha média ( 1 )

FREQUENCIA
Mais 3x

2a3x

1x

5 a 6 x por

2 a 4 x por

1x por

1 a 3x no

Quase

por dia

por dia

dia

semana

semana

semana

mês

nunca

X

(2)

PRODUTOS

X

QUANTIDADE

FREQUENCIA

Arroz

Colheres sopa cheia (

Feijão

Concha média (

Macarrão

Escum cheia/ pegador(

Farinha de Mandioca

Colher de sopa ( )

Pão Francês

Unidades

(

)

Pão Doce

Unidades

(

)

Biscoito doce

Unidades

(

Bolos

Fatias

( )

Biscoito Salgado

Pacote

(

Polenta ou Angu

Pedaço

( )

Batata Frita ou Chips

Porção pequena (

)

Batata

Unidades

(

)

Mandioca, aipim

Pedaço

( )

)

)
)

)

)

Milho verde

1 espiga,4 col sopa (

Pipoca

Sacos

(

)

Inhame/Cará

Pedaço

( )

Lentilha/Ervilha...

Colher sopa cheia

(

Alface

Folhas

)

Couve

Colher sopa cheia ( )

Repolho

Colher sopa cheia ( )

Laranja/tangerina

Unidade

( )

Banana

Unidade

( )

Mamão /Papaia

Fatia/meio papaia (

Maça

Unidade

( )

Melancia/Melão

Fatia

(

Abacaxi

Fatia

(

Abacate

½ unidade

(

Manga

Unidade

( )

Limão

Só a frequência

)

(

)

)

)
)
)

Maracujá

Unidade

( )

Uva

Cacho Médio

(

Goiaba

Unidade

( )

Pera

Unidade

( )

Chicória

Colher de sopa cheia (

)

Tomate

Unidade

Chuchu

Colher sopa cheia (

Abóbora

Colher de sopa cheia (

)

( )
)
)

Mais 3x

2a3x

1x

5 a 6 x por

2 a 4 x por

1x por

1 a 3x

Quase

por dia

por dia

dia

semana

semana

semana

no mês

nunca
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Abobrinha

QUANTIDADE

FREQUENCIA

Colher de sopa cheia (
(

Mais 3x

2a3x

1x

5 a 6 x por

2 a 4 x por

1x por

1 a 3x

Quase

por dia

por dia

dia

semana

semana

semana

no mês

nunca

)

Pepino

Fatias

Vagem

Colher de sopa cheia (

)
)

Quiabo

Colher de sopa cheia (

)

Cebola

Só a frequência

Alho

Só a frequência

Pimentão

Só a frequência

Cenoura

Colher de sopa cheia (

Beterraba

Fatias

Couve-flor

Ramo ou Flor (

Ovos

Unidades

(

)

Leite Integral

Copo

(

)

(

)

)
)

Leite Desnatado

Copo

(

)

Iogurte/Coalhada

Unidades

(

)

Queijo

Fatia Média

(

)

Requeijão

Só a frequência

Manteiga/ Margarina

Só a frequência

Vísceras: fígado,

Pedaços

(

)

Pedaços

(

)

coração, bucho, etc
Carne de Boi com osso,
mocotó, rabo, etc
Carne de boi sem osso

1 bife médio, 4 col sopa
carne moída ou 2 pedaços
assados

(

Carne de porco

Pedaços

(

)

Frango

Pedaços

(

)

Salsicha/Lingüiça

Unidade/gomo ( )

Peixe fresco

Filé ou Posta

Peixe Enlatado: Sardinha,

Latas

(

)

(

)

)

atum...
Hambúrguer

Unidade

( )

Pizza

Pedaço

( )

Camarão

Unidades

(

Bacon, toucinho

Fatias

(

Maionese

Colher de chá (

)

Salgados: Kibe, pastel,etc

Unidades

(

)

Sorvete

Unidade

( )

)
)

Açúcar

Colher de sopa ( )

Caramelos, balas

Só a frequência

Chocolate em pó/Nescau

Colher sobremesa ( )

Chocolate em Barra ou

1 pedaço (30g) ou 2

bombom

bombons

(

Pudim/ doce de leite

Pedaço

( )

Refrigerantes

Copos

(

)

Café

Xícara

(

)

Sucos

Copo

(

)

Mate

Copo

(

)

Vinho

Copo

(

)

Cerveja

Copo

(

)

Outras bebidas alcoólicas

Dose

(

)

)

Adaptado de Sichieri, R. Epidemiologia da obesidade. Rio de Janeiro, UERJ, 1998
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RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA:

=> Não consumir grande quantidade de água antes da avaliação;
=> Urinar no mínimo até 30 minutos antes da avaliação;
=> Não ingerir bebidas alcoólicas durante as 24h precedentes à
avaliação;
=> Não ingerir café, chás, bebidas energéticas e coca cola no dia do
exame;
=> Faça a avaliação 2 a 3 horas após a refeição;
=> Não praticar atividade física durante as 12h precedentes à avaliação;
=> Para Mulheres: o melhor período para avaliação é no meio do ciclo
menstrual, onde a retenção hídrica é menor.

