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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar desgaste dentário e perda 

dentária de pacientes eutróficos, obesos mórbidos pré cirúrgico, operados com até 

24 meses e operados com mais de 36 meses de cirurgia bariátrica. O estudo foi do 

tipo observacional transversal e analítico com pareamento de sexo e idade. A 

amostra foi composta por 240 pacientes, (GC) - pacientes eutróficos (N=60), (GO) - 

pacientes obesos mórbidos (N=60), (G24) - pacientes operados com menos de 24 

meses (N=60) e (G36) - pacientes operados com mais de 36 meses (N=60). As 

variáveis que foram analisadas: sexo, raça, escolaridade, classe econômica, 

hipertensão, diabetes, triglicerídeos, colesterol, tabagismo, etilismo, idade, IMC, % 

de perda de peso, perda dentária, desgaste dentário e relação cintura-quadril. Foi 

aplicada a análise estatística descritiva para obter as frequências absolutas e 

relativas. Para verificar a associação entre obesidade e os desfechos bucais 

(desgaste dentário e perda dentária) foi usado o modelo de regressão linear 

multivariada, Odds ratio (OR) e o intervalo de confiança (IC) de 95%. Não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos considerando etnia 

(p=0,135), escolaridade (p=0,108), triglicerídeos (p=0,078), tabagismo (p=0,568) 

etilismo (p=0,712), dentes perdidos (p=0,686) e o desgaste dentário tanto por 

sextantes, quanto total (p=0,448). Porém houve desgaste maior entre os sextantes II 

e V. O GO apresentou menor classe econômica (p=0,012), maior proporção de 

hipertensão (p<0,001), diabetes (p<0,001), colesterol (p=0,001), IMC (p<0,001) e 

relação cintura-quadril (p<0,001), % de perda de peso foi maior no G24 comparado 

ao G36 (p<0,001). Pode-se concluir que indivíduos submetidos à cirurgia Bypass 

Gástrico em Y de Roux, independente do período de cirurgia, apresentaram mais 

desgaste dentário nas superfícies incisais/oclusais, sendo que os dentes anteriores 

foram os mais afetados. O desgaste dentário esteve associado à idade e ao número 

de dentes perdidos.   

Palavras-chaves: Obesidade, Desgaste dentário, Perda de dente, Cirurgia 

Bariátrica 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate and compare dental wear and tooth loss of 

eutrophic, preoperative, morbidly obese patients operated on for up to 24 months 

and operated with more than 36 months of bariatric surgery. The study was cross-

sectional and analytical with gender and age matching. The sample consisted of 240 

patients (GC) - Eutrophic patients (N = 60), (GO) - morbidly obese patients (N = 60), 

(G24) - patients operated on less than 24 months (G36) - patients operated on for 

more than 36 months (N = 60). The variables that were analyzed were sex, race, 

schooling, economic class, hypertension, diabetes, triglycerides, cholesterol, 

smoking, alcoholism, age, BMI, weight loss, dental loss, dental wear and waist-to-hip 

ratio. The descriptive statistical analysis was applied to obtain the absolute and 

relative frequencies. The multivariate linear regression model, odds ratio (OR) and 

95% confidence interval (CI) were used to verify the association between obesity and 

oral outcomes (dental wear and tooth loss). There were no statistically significant 

differences between groups (p=0,135), schooling (p=0.108), triglycerides (p=0.078), 

smoking (p=0.568) and dental wear by both sextants and total (p=0.448). However, 

there was greater wear among the II and V sextants. The GO presented lower 

economic class (p=0.012), higher proportion of hypertension (p<0.001), diabetes 

(p<0.001), cholesterol (p=0.001), BMI (p<0.001) and waist-hip ratio (p<0.001), % 

weight loss was higher in G24 compared to G36 (p<0.001). It can be concluded that 

individuals submitted to the Roux-en-Y obesity surgery, regardless of the surgery 

period, presented more tooth wear on the incisal / occlusal surfaces, and the anterior 

teeth were the most affected. Dental wear was more related to age and tooth loss. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Obesity, Dental wear, Tooth loss, Bariatric Surgery 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Obesidade é uma doença em constante aumento com envolvimento social e 

econômico, atingindo indivíduos em todo o mundo, de acordo com um recente 

relatório da Organização Mundial de Saúde (Hady, 2018). 2,2 bilhões de pessoas no 

mundo estão com sobrepeso e outras 700 milhões são obesas, cerca de 30% das 

pessoas no mundo são obesas ou tem sobrepeso, e esses números estão 

aumentando (Afshin et al., 2017). No Brasil, o excesso de peso cresceu 26,3% em 

dez anos, passando de 42,6%, em 2006, para 53,8%, em 2016, sendo mais 

prevalente nos homens (57,7%) comparado com as mulheres (50,6%). A obesidade 

cresceu 60% em dez anos, de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. sendo mais 

prevalente nas mulheres (19,6%) comparado com os homens (18,1%) (Brasil, 2016).  

 A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo acentuado de tecido adiposo, sendo 

muitas vezes associada à comorbidades (Ribeiro et al., 2006). É entendida como um 

processo de acúmulo de gordura excessiva no corpo que resulta em degradação da 

homeostase e causa disfunções bioquímicas e fisiológicas dos tecidos. Sua 

classificação ocorre de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) de 18,5 a 24,9 

kg/m² normal (eutrófico); 25 a 29,9 kg/m² sobrepeso; 30 a 34,9 kg/m² obesidade grau 

I; 35 a 39,9 kg/m² obesidade grau II e acima de 40 kg/m² obesidade grau III 

(obesidade mórbida) (Branco et al., 2011; Quételet A., 1835). O impacto da 

obesidade na morbimortalidade, por desencadear doenças cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, hipertensão arterial, osteoartrite, síndrome de apneia do sono, entre 

outras, representa um importante problema de saúde pública (Kopelman, 2000; 

Hady, 2018).  

 O tratamento da obesidade inicia-se de forma conservadora, o qual consiste 

em dieta, modificação no estilo de vida, terapia cognitivo-comportamental e 

farmacoterapia, mas deve ser sistemático e de longo prazo. No entanto, a taxa de 

sucesso de perda de peso corporal não excede 10%. Devido aos resultados 

insatisfatórios dos métodos acima mencionados, o tratamento cirúrgico tornou-se 

cada vez mais importante. A cirurgia de obesidade é a maneira mais efetiva de 

perda de peso em longo prazo, haja vista que promove a redução do volume do 

estomago e consequentemente reduz a ingesta alimentar (Hady, 2018). 
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 Dentre os procedimentos cirúrgicos para tratar a obesidade, a técnica Bypass 

Gástrico em Y de Roux (BGYR) consiste na redução do tamanho do estômago para 

uma pequena bolsa e conectá-la ao intestino delgado, excluindo o duodeno e uma 

porção do jejuno. Fato este que induz efeitos restritivos e desabsortivos que levam à 

perda de peso (Raffort et al., 2017). É um procedimento cirúrgico comum para 

pacientes com obesidade mórbida. Os efeitos em longo prazo do BGYR estão bem 

documentados, tanto em termos de perda de peso, melhoria ou resolução de 

comorbidades relacionadas à obesidade, como fatores de risco, bem como com a 

melhoria da qualidade de vida (QV) (Amundsen et al., 2017). Entretanto, a recidiva 

de peso ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes e constitui uma questão 

preocupante (Meguid et al., 2008). A recidiva de peso pode estar relacionada a 

causas tais como, psiquiátricas, inatividade física, endocrinopatias, não seguimento 

da orientação alimentar, condições médicas, sociais e econômicas (Karmali et al., 

2013).  

 Existe um interesse crescente pela relação entre o IMC e a condição bucal, 

tendo em vista que ambos são importantes preocupações da Saúde Pública. A 

cirurgia bariátrica tem sido relacionada às melhoras nas condições sistêmicas e 

agravamento nas condições bucais, especificamente no aumento da gengivite 

(Sales-Peres et al. 2017) e periodontite (Sales-Peres et al., 2015), do desgaste 

dentário (Moura-Grec et al., 2014; Marsicano, 2008; Pataro et al., 2012) e da cárie 

dentária (Moura-Grec et al., 2012).  

O aumento da expectativa de vida da população aliada ao declínio na 

prevalência da cárie dentária contribuiu para a manutenção de maior número de 

elementos dentais presentes em adultos e idosos (Nunn, 1996). Mais superfícies 

dentárias ficam expostas, podendo sofrer desgaste (Addy, Shellis, 2006; Jaeggi, 

Lussi, 2006; Lussi, 2006). Com o controle da cárie dentária e a permanência por 

mais tempo do elemento dentário na cavidade bucal (Marthaler, 2004), o desgaste 

dentário passou a ser um fenômeno importante, despertando atenção da 

comunidade científica (Huew et al., 2012; Mulic et al., 2010; Lussi et al., 2006).  

Desgaste dentário é a perda gradual de substância do elemento dental, sem o 

envolvimento do processo carioso, sem interferência da ação de microrganismos 

nem de traumas. Alterações no estilo de vida, dieta e comportamento, têm papel 

fundamental no desgaste dentário (Kelleher et al., 2012; Lee et al., 2012; Gans, 

Lussi, 2008). Segundo Litonjua et al. (2003), o desgaste dentário é a perda de tecido 
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dentário duro devido aos processos de erosão, atrição, abrasão e abfração. O 

desgaste dentário é o resultado clinicamente visível de um processo multifatorial, 

com envolvimento de fatores químicos e mecânicos, que causa a perda do tecido 

dentário. A superfície dentária pode sofrer desgaste como resultado do processo 

natural ou desencadeado por alterações, as quais os dentes estão expostos. Este 

processo é contínuo e gradativo (Lussi et al., 2011; Lussi, 2006a; Bartlett, 2003).  

A presença de dentes vem sendo usada como indicador de saúde bucal, 

sendo que manter 20 dentes permanentes em função resguarda as condições 

funcional, estética e fonética, ao longo da vida (Suzuki et al., 2017). Indivíduos que 

não apresentam essa condição podem sofrer problemas mastigatórios, restrição de 

alimentos e ingestão de nutrientes inadequados (Ervin, Dye, 2007, Sheiham et al., 

1999). Já o edentulismo é a perda completa dos dentes podendo ocorrer em uma ou 

nas duas arcadas dentárias, parcial ou total, respectivamente. (Burt, Eklund, 1992).  

A perda dentária é um dos principais problemas bucais e é classificada entre 

as cem condições de saúde que mais afetam a população mundial, devido à sua alta 

prevalência, aos danos estéticos, funcionais, psicológicos e sociais que acarreta ao 

indivíduo (Barbato et al., 2007; De Marchi et al., 2012; Sanders et al., 2007; Silva-

Junior, Batista, Sousa, 2017). Apesar das melhorias em conscientização e 

tratamento em todo o mundo, a perda dentária pode prejudicar não só a mastigação, 

mas também a autoestima e as interações sociais devido aos seus efeitos sobre a 

aparência, a capacidade de conversar e a vontade de sorrir. Esses problemas 

podem reduzir significativamente a QV (Lee et al. 2017).  

As perdas dentárias constituem-se em marca de desigualdade social, visto 

que os grupos sociais situados na base da pirâmide socioeconômica apresentam 

maior número de perdas dentárias do que grupos mais abastados (Barbato et al., 

2007, Bernabé, 2011, Burt et al., 1992, Gilbert, 2003, Haugejorden, 2003). A perda 

de dentes leva à diminuição da ingestão nutricional que está ligada a vários 

problemas médicos, incluindo limitações físicas, claramente restringindo a saúde 

nutricional e oral, a QV geral e, eventualmente, reduzindo a expectativa de vida 

(Song et al., 2018).  

 As condições bucais dos indivíduos obesos mórbidos não estão claramente 

evidenciadas na literatura científica, uma vez que esses indivíduos podem ter 

particulares relacionados ao metabolismo, fatores psicossociais e ambientais. Ao se 

considerar que há poucas evidencias referentes à obesidade e seu tratamento 
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cirúrgico e problemas bucais, tornam-se relevantes as investigações que possam 

relacionar desgaste dentário e perda dentária em indivíduos obesos pré e após a 

cirurgia bariátrica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 OBESIDADE 

 

 Obesidade caracteriza-se pelo acúmulo acentuado de tecido adiposo, sendo 

muitas vezes associada a outras doenças (Ribeiro et al., 2006), é um processo de 

acumulação de gordura excessiva no corpo que resulta em degradação da 

homeostase e causa disfunções bioquímicas e fisiológicas de tecidos. A obesidade é 

uma questão em constante aumento na saúde, social e econômica e se tornou uma 

epidemia, de acordo com um recente relatório da Organização Mundial de Saúde 

(Hady, 2018). 2,2 bilhões de pessoas no mundo estão com sobrepeso e outras 700 

milhões são obesas, cerca de 30% das pessoas são obesas ou tem sobrepeso, e 

esses números estão aumentando (Afshin et al., 2017). No Brasil, o excesso de 

peso cresceu 26,3% em dez anos, passando de 42,6%, em 2006, para 53,8%, em 

2016, sendo mais prevalente nos homes (57,7%) comparado com as mulheres 

(50,6%). Rio Branco (AC) tem a maior prevalência de excesso de peso com 60,6% e 

Palmas (TO) a menor com 47,7%, São Paulo (SP) está com 53,9% de sua 

população com excesso de peso. A obesidade cresceu 60% em dez anos, de 11,8% 

em 2006 para 18,9% em 2016. sendo mais prevalente nas mulheres (19,6%) 

comparado com os homens (18,1%). A prevalência de obesidade duplica a partir dos 

25 anos, aumenta com a idade e é maior entre os com menor escolaridade, sendo 

mais prevalente até 8 anos de estudo (59,2%) comparado com mais de 12 anos de 

estudo (48,8%) (Brasil, 2016). 

 A obesidade é classificada de acordo com o índice de massa corporal (IMC) 

de 18,5 a 24,9 kg/m² normal (eutrófico); 25 a 29,9 kg/m² sobrepeso; 30 a 34,9 kg/m² 

obesidade grau I; 35 a 39,9 kg/m² obesidade grau II e acima de 40 kg/m² obesidade 

grau III (obesidade mórbida) (Branco et al., 2011; Quételet A., 1835). O impacto da 

obesidade na morbimortalidade, por desencadear doenças cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, hipertensão arterial, osteoartrite, síndrome de apneia do sono, entre 

outras, representa um importante problema de saúde pública (Kopelman, 2000; 

Hady, 2018). A QV relacionada à saúde é considerada um parâmetro vital após 

tratamento médico em todo o mundo (Monpellier et al., 2017).  
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 O tratamento conservador da obesidade, que consiste em dieta, modificação 

do estilo de vida, terapia cognitivo-comportamental e farmacoterapia, deve ser 

sistemático e de longo prazo. No entanto, a taxa de sucesso de perda de peso 

corporal não excede 10%. Devido aos resultados insatisfatórios dos métodos acima 

mencionados, o tratamento cirúrgico tornou-se cada vez mais importante. A cirurgia 

de obesidade é a maneira mais efetiva de perda de peso em longo prazo. O efeito 

final da terapia é resultado da diminuição do volume do estômago e, 

consequentemente, menor ingestão de alimentos. Além disso, estudos recentes 

sugerem que ressecar uma maior parte do estômago (fundo e corpo), afeta o 

peristaltismo do trato gastrointestinal, sistema neuro-hormonal e equilíbrio de 

carboidratos e gordura (Hady, 2018). 

 A decisão de tratamento cirúrgico deve ser aprovada por uma equipe 

multidisciplinar (Raffort et al., 2017). Como a cirurgia bariátrica modifica a fisiologia 

intestinal e os impactos em vários processos, incluindo motilidade, digestão de 

nutrientes e absorção. Entretanto, destaca-se que existem diferentes procedimentos 

cirúrgicos que apresentam resultados distintos.  

 BGYR é um procedimento bariátrico comum para pacientes com obesidade 

mórbida. Os efeitos em longo prazo do GB estão bem documentados, tanto em 

termos de perda de peso, melhoria ou resolução de comorbidades relacionadas à 

obesidade, como fatores de risco, bem como com a melhoria da QV (Amundsen et 

al., 2017). A cirurgia BGYR é considerada o procedimento padrão-ouro, no 

tratamento mais eficaz para a perda de peso. Apesar de ser considerado melhor 

custo-benefício, a disponibilidade da operação é incapaz de atender a demanda 

devido à crescente prevalência de obesidade. Além disso, o RYGB possa resultar 

em melhora nas comorbidades da obesidade (Tharakan et al., 2017; Raffort et al., 

2017). O RYGB produz perda de peso rápida e manutenção de perda em pacientes 

obesos mórbidos, tendo sucesso no controle das comorbidades e no aumento da 

QV (Moura-Grec et al., 2014; Arasaki et al., 2005; Bouldin et al., 2006; Shikora, 

2007). Entretanto, a recidiva de peso ocorre em aproximadamente 20% dos 

pacientes e constitui uma questão preocupante (Meguid et al., 2008). A recidiva de 

peso pode estar relacionada a causas tais como, psiquiátricas, inatividade física, 

endocrinopatias, não seguimento da orientação alimentar, condições médicas, 

sociais e econômicas (Karmali et al., 2013). Ao longo das últimas três a quatro 
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décadas, avanços substanciais foram feitos para reduzir a mortalidade e ampliar a 

expectativa de vida em todo o mundo.  

 Embora as condições de saúde tenham melhorado sistematicamente e 

funcionalmente após a cirurgia, mais pessoas do que nunca estão gastando mais 

tempo com deficiência funcional e deficiência. Uma definição amplamente aceita de 

"comorbidade" é a ocorrência ou a existência de qualquer condição médica adicional 

distinta para uma doença. Em geral, o papel das condições de coexistência é de 

menor importância e não assume uma interação entre as múltiplas condições. A 

natureza das condições que coocorrem incluiu várias doenças (físicas ou mentais), 

distúrbios, condições, doenças ou problemas de saúde (Catalá-López et al., 2018).  

 Dentre os procedimentos cirúrgicos para tratar a obesidade, a técnica RYGB 

consiste na redução do tamanho do estômago para uma pequena bolsa e conectá-la 

ao intestino delgado, excluindo o duodeno e uma porção do jejuno. Isso induz efeitos 

restritivos e desabsortivos que levam à perda de peso. O procedimento demonstrou 

sua eficiência para a perda de peso de longa duração e melhora dos parâmetros 

metabólicos (Raffort et al., 2017). Essa técnica não inclui os sítios primários de 

reabsorção de cálcio, isolando assim esta região, não permitindo que o bolo 

alimentar entre em contato com ele, por sua vez, dificultando a absorção deste 

mineral. Portanto, os indivíduos que se submetem a cirurgia podem apresentar 

níveis insuficientes de cálcio e vitamina D, o que pode levar ao aumento da 

produção do hormônio da paratireoide, conduzindo à redução de vitamina D e 

aumento da reabsorção óssea. Ao longo do tempo, este fenômeno pode também 

influenciar os padrões de perda óssea alveolar, o que poderia conduzir à progressão 

da doença periodontal (Pataro et al., 2012). Os pacientes obesos possuem maior 

risco de deficiência de vitamina D em comparação com indivíduos não obesos, o 

que parece ser melhor explicado pela diluição da vitamina D no compartimento 

adiposo expandido. Devido à restrição gástrica e à má absorção após o 

procedimento de BGYR, 50-96% dos pacientes bariátricos sofrem de deficiência de 

vitamina D, além das deficiências nutricionais relacionadas à obesidade (Luger et al., 

2017). 

 Um estudo recente demonstrou que a RYGB induziu uma perda de peso 

drástica durante o período de seguimento, concomitantemente com a melhora dos 

parâmetros glicêmicos e a resistência à insulina, diminuição do triglicerídeo, 

aumento do colesterol HDL e redução do colesterol total e LDL (Raffort et al., 2017). 
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 Apesar da eficácia comprovada da cirurgia bariátrica, 20% dos pacientes 

operados experimentam recidiva de peso em longo prazo. Embora a cirurgia 

bariátrica seja a modalidade de tratamento mais efetiva, a recuperação do peso leva 

a uma remissão enfraquecida de doenças comórbidas, como diabetes e gera custos 

desnecessários (Alfonsson et al., 2017). Dada a falta de estratégias preventivas e 

curativas eficazes para combater a obesidade, as abordagens cirúrgicas surgiram 

como opções de tratamento favoráveis para os pacientes que enfrentam este 

problema de saúde crônico e angustiante. Como o benefício da perda de peso deve 

ser equilibrado contra potenciais riscos de cirurgia, é importante considerar 

complicações imediatas e crônicas após os diferentes tipos de cirurgias de 

obesidade. Em longo prazo, a cirurgia de obesidade pode levar à má absorção de 

micronutrientes, como vitaminas e minerais, além da perda de massa magra. A 

anemia pode se desenvolver como resultado da má absorção de micronutrientes 

(Lager et al., 2017). 

O excesso de peso, obesidade, recidiva de peso e aumento da circunferência 

abdominal podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da periodontite ou 

agravamento das condições periodontais (Keller et al., 2015; Jagannathachary et al., 

2010; Ritchie, 2007). 

Existe um interesse crescente pela relação entre o IMC e a saúde bucal 

porque ambos são importantes preocupações da Saúde Pública. O IMC tem sido 

relatado como relacionado à periodontite, sugerindo que a obesidade é um fator de 

risco para a doença periodontal (Song et al., 2017). A cirurgia bariátrica tem sido 

relacionada às melhoras nas condições sistêmicas e agravamento nas condições de 

saúde bucal, especificamente no aumento da doença periodontal (Sales-Peres et al., 

2015) e do desgaste dentário (Moura-Grec et al., 2014; Marsicano, 2008; Pataro et 

al., 2012). Além disso, a cárie dentária pode ser agravada por deficiências 

nutricionais e dietéticas (Moura-Grec et al., 2012). Outra manifestação na condição 

bucal é a erosão dentária, a qual se relaciona ao refluxo gastroesofágico (Moura-

Grec et al., 2012; Barron et al., 2003; Biccas et al., 2009) e à xerostomia (Modéer et 

al., 2010).  

A ocorrência de doença periodontal, desgaste dentário, incidência de cárie e 

bruxismo (Marsicano et al., 2011; Pataro et al., 2010; Sales-Peres et al., 2015: 

Sales-Peres et al., 2016) tem sido relacionada à má absorção de nutrientes devido a 

alterações anatômicas no trato gastrointestinal (Rubio et al., 2007), mudança 
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significativas nos hábitos alimentares (Malinowski, 2006) e ocorrência de vômitos 

frequentes (Elder, 2007).  

A manutenção da saúde bucal adequada em pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica contribui para o sucesso da cirurgia, resguardando os benefícios 

promovidos e minimizando os efeitos colaterais (Moura-Grec et al., 2012).  

 

 

2.2 DESGASTE DENTÁRIO 

 

 O desgaste dentário é um problema de saúde emergente, relativamente novo, 

que ainda não despertou a consciência da população. Mesmo os profissionais 

dentários não estão dando atenção suficiente a esta questão. A maioria dos 

profissionais não identifica os estágios iniciais do desgaste dentário e relaciona a 

perda da superfície dentária como algo normal ou fisiológico e, portanto, não requer 

intervenção. Os termos "desgaste dos dentes" e "erosão dentária" foram utilizados 

indistintamente por alguns, enquanto outros usaram o desgaste dentário como efeito 

cumulativo da abrasão, atrição e erosão dentária. Além disso, os termos erosão 

dentária e desgaste erosivo dentário frequentemente foram considerados sinônimo. 

Alguns pesquisadores tentam diferenciar os dois através da definição, erosão como 

desmineralização parcial do esmalte ou da dentina por ácidos intrínsecos ou 

extrínsecos e desgaste dentário erosivo como o efeito combinado da erosão e do 

desgaste mecânico (abrasão ou atrição) na superfície do dente, sendo a erosão a 

processo dominante (Halim, Esa, Chew, 2018). A prevalência e a gravidade do 

desgaste dentário em crianças e adolescentes foram descritas anteriormente e os 

resultados mostraram variações consideráveis no nível de gravidade (de 3% a 53% 

de menores de 18 anos). Os estudos epidemiológicos apontaram para uma 

tendência no aumento da prevalência do desgaste dentário entre diferentes idades 

(Sales-Peres et al., 2013). 

Desgaste dentário é a perda gradual de substância do elemento dental, sem o 

envolvimento do processo carioso, sem interferência da ação de microrganismos 

nem de traumas, ocorre no esmalte e progride para a dentina, podendo evoluir para 

o envolvimento pulpar. Alterações no estilo de vida, dieta e comportamento, têm 

papel fundamental no desgaste dentário (Kelleher et al., 2012; Lee et al., 2012; 

Gans, Lussi, 2008). Segundo Litonjua et al. (2003), o desgaste dentário é a perda de 
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tecido dentário duro devido aos processos de erosão, atrição, abrasão e abfração. O 

desgaste dentário é o resultado clinicamente visível de um processo multifatorial, 

com envolvimento de fatores químicos e mecânicos, que causa a perda do tecido 

dentário. Entretanto, não existe consenso em estudos quanto a classificação ou a 

etiologia dos diferentes tipos de desgaste dentários (Smith, Knight, 1984; 

Lussi.,1996; Litonjua et al., 2003; Van’t Spijker et al., 2009; Addy, Shellis, 2006; 

Bartlett et al., 2008; de Carvalho Sales-Peres et al., 2013). A superfície dentária 

pode sofrer desgaste como resultado do processo natural ou desencadeado por 

alterações, as quais os dentes estão expostos. Este processo é contínuo e gradativo 

(Lussi et al., 2011; Lussi, 2006a; Bartlett, 2003).  

As perdas de estruturas dentárias não controladas ou estabilizadas podem 

necessitar ações reparadoras, na maioria das vezes, ligada a quadros de 

sensibilidade dentinária, alterações das funções dos dentes e/ou comprometimento 

estético (Van’t Spijker et al., 2009). O processo de desgaste é cumulativo ao longo 

da vida. A detecção dessas lesões deve ocorrer o mais precocemente possível, a 

fim de evitar sua progressão ou de preveni-las (Harding et al., 2010). O desgaste 

dentário tem uma etiologia multifatorial e é resultado da ação de diferentes fatores 

mecanismos nos dentes, no meio bucal. O desgaste erosivo dentário é um 

mecanismo de desgaste dentário e pode ser definido como a perda de tecido dental 

rígido devido à influência química de ácidos extrínsecos e intrínsecos sem 

envolvimento bacteriano. Embora o desgaste e a erosão dos dentes não sejam 

sinônimos, surge dificuldade quando se tenta distinguir os dentes erosivos de ácido 

dos dentes que se desgastam como resultado da atrição e abrasão (Sales-Peres et 

al., 2013). Desgaste dentário pode ocorrer pela exposição do elemento dental à 

substância ácida, desgaste por erosão, como também por fatores de origem física 

ou mecânica, tais como nos desgastes por atrição e abrasão (Imfeld, 1996). Devido 

a sua origem multifatorial, essas alterações podem ocorrer ao mesmo tempo no 

mesmo dente, intensificando suas manifestações clínicas e dificultando o 

diagnóstico (Van’t Spijker et al., 2009).  

O desgaste dentário é um fenômeno progressivo que afeta a dentição ao 

longo da vida. Estudos epidemiológicos relataram prevalência crescente de 

desgaste dentário e os profissionais da odontologia observam maior número de 

pacientes que procuram tratamento com dentição desgastada. O pressuposto de 

que o desgaste nas superfícies dos dentes é causado exclusivamente pela erosão 
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pode ser inadequado, uma vez que a abrasão da escova de dente pode afetar as 

superfícies bucais. Diferentes fatores, como idade, gênero, má oclusão e bruxismo, 

podem estar associados ao desgaste dos dentes. O bruxismo é um hábito destrutivo 

que pode resultar no desgaste dos dentes, que consiste em aperto não funcional ou 

moagem dos dentes. Um estudo recente informou que uma maior prevalência de 

desgaste dentário está associada a idade mais jovem, gênero masculino, má 

oclusão de classe II e ausência de mordida aberta em crianças. Os autores 

concluíram que o desgaste dos dentes nos casos de má oclusão não deve ser 

considerado patológico, mas sim a consequência de diferentes arranjos interoclusais 

(Sales-Peres et al., 2013). 

Tanto a atrição quanto a abrasão, ambas são ocasionadas por fatores 

mecânicos, porém a atrição ocorre com a perda de tecido dentário decorrente do 

contato dentário patológico, como ocorre nos casos de bruxismo (Addy, Shellis, 

2006; Litonjua et al., 2003). Estudos revelaram que o estresse é a causa direta de 

hábitos parafuncionais e que pode resultar no desgaste dentário (Michalak et 

al.,2013). Já abrasão é desencadeada por hábitos orais (escovação) e por 

substâncias abrasivas (dentifrício) (Litonjua et al., 2003). A erosão é causada por 

meio de um processo químico, sem o envolvimento de bactérias (Lussi, 2006).  

Para Imfield (1996), o desgaste dentário por abrasão é a perda de tecido 

causada pelo uso de objetos ou substâncias repetidamente colocadas em contato 

com os dentes, não incluindo o contato oclusal. As alterações por desgaste abrasivo 

podem aparecer de formas difusas ou localizadas (Kelleher et al., 2012). Abrasão 

dentária se localiza na região cervical e é caracterizada por sulcos ou fendas 

horizontais, geralmente mais largas que profundas, ocasionadas por força extrema 

da escovação nesta região, podendo estar relacionado com a frequência das 

escovações, tempo, abrasividade do dentifrício, cerdas que compõem as escovas e 

técnica empregada (Hattab, Yassin, 2000). 

Outra forma de abrasão pode estar relacionada com a atividade laboral. É 

comum observar uma vala na superfície incisal superior ou inferior do elemento 

dentário. Costureiras que têm o hábito de segurar alfinete entre os dentes e 

sapateiros que seguram pregos entre os dentes (Grippo et al., 2004; Litonjua et al., 

2003). Hábitos de fumar cachimbo e onicofagia estão associados à abrasão (Grippo 

et al., 2004; Lee et al., 2012).  
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 Desgaste dentário por atrição é a perda de substância do elemento dental a 

partir de contatos oclusais em oposição à dentição ou restaurações, contato “dente a 

dente”, sem interferência de um terceiro elemento, de origem fisiológica ou 

patológica. O desgaste de origem fisiológica se dá pelo contato dos dentes durante 

deglutição, fonação e mastigação. O desgaste de origem patológica pode ser 

decorrente de parafunções, como no caso do bruxismo, oclusão traumática ou 

maloclusão (Lee et al., 2012; Lussi, 2006b; Grippo et al., 2004; Litonjua et al., 2003). 

Um dos grandes responsáveis de desgaste por atrição, o bruxismo é definido como 

uma atividade repetida dos músculos mastigatórios, caracterizada por apertar ou 

moer os dentes. Tem duas manifestações circadianas distintas: bruxismo do sono e 

bruxismo diurno. A etiologia é complexa e multifatorial, envolvendo fatores 

sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e genéticos. No entanto, a patogênese 

primária está relacionada às atividades do sistema nervoso central. Indivíduos com 

bruxismo do sono podem ter sintomas adicionais durante o dia, como dores de 

cabeça predominantemente temporal, occipital ou frontal, dor de ouvido, dor nos 

músculos mastigatórios e desgastes nas superfícies dentárias (Bortoletto, 2017).  

 No desgaste dentário por atrição, observam-se superfícies oclusais iguais e 

correspondentes em dentes opostos, porém em oclusões traumáticas ou 

maloclusão, as superfícies vestibular e lingual também estão envolvidas. A atrição 

dental avançada é a perda do esmalte em uma ou mais áreas, clinicamente 

apresenta facetas dentais grandes, planas, lisas, brilhantes deixando a dentina 

exposta ao meio bucal tendo o aspecto de cor amarelada ou castanha (Lussi, 

2006b). 

  O desgaste dentário causado por atrição em adolescentes pode aumentar as 

lesões com a idade, presença ou defeito de restaurações e maloclusão de classe II 

de Angle, isoladamente ou associadas (Casanova-Rosado et al., 2005).  

Abfração é o desgaste no contorno da junção cemento-esmalte. As lesões 

são observadas em um único dente, resultantes de forças oclusais excêntricas que 

levam à flexão dental, causando microfraturas, as quais se propagam 

perpendicularmente ao longo do eixo do dente. As lesões têm forma de cunha na 

região cervical (Grippo et al., 2004). Wood et al. (2008) descreveram a abfração 

como “lesão cervical não cariosa”. Sarode e Sarode (2013) consideraram este termo 

errôneo, uma vez que as lesões cervicais podem apresentar várias etiologias, das 

quais a abfração pode ser a principal.  
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 Durante a última década, houve um aumento significativo na presença de 

erosão dentária na população jovem devido a mudanças nos hábitos alimentares, 

comportamentais e de higiene. Isso resultou em um número crescente de lesões não 

cariosas, particularmente com referência à erosão dentária, com taxas de 

prevalência variando de 1,8% a 34,1%, afetando preferencialmente as superfícies 

palatais dos dentes anteriores maxilares e as superfícies oclusais dos primeiros 

molares mandibulares (Luciano, Ferreira, Paschoal, 2017).  

A erosão é uma desmineralização parcial do esmalte e/ou da dentina causada 

por ácidos intrínsecos e extrínsecos. O desgaste erosivo pode ser seguido por 

desafio mecânico, gerando efeito sinérgico entre erosão e abrasão dentária, o que 

causa perda acelerada de tecido duro dentário segundo Huysmans, Chew e Ellwood 

(2011). O desgaste dentário por erosão é a perda da estrutura dentária, esmalte 

e/ou dentina, devido a processos químicos não bacteriológicos, podendo ser de 

origem intrínseca, como refluxo gástrico, ou extrínseca como relacionados à dieta, à 

medicação, estilo de vida e fatores ambientais (Lussi et al., 2011; Imfeld, 1996).  

 A erosão dentária é definida como uma perda irreversível, do tecido duro 

dentário, causada por um processo químico que não envolve bactérias. É uma 

condição multifatorial de crescente preocupação que muitas vezes acontece junto 

com outras formas de desgaste dentário, tais como atrição causado pelo contato 

entre os dentes e abrasão causada por qualquer material com efeito abrasivo 

(Jarkander, Grindefjord, Carlstedt, 2018). A erosão pode ser entendida como 

desmineralização com perda de superfície dentária, causada exclusivamente por 

exposição prolongada à ácidos. Shellis et al. (2011) sugeriram uma modificação na 

definição de Huysmans, Chew e Ellwood (2011), tendo em vista que a perda de 

esmalte resulta de um processo de desmineralização prolongado sem o 

envolvimento da abrasão. Outro motivo para a alteração se pauta nos processos 

erosivos in vivo por ocorrem de forma leve. Dessa forma, é pouco provável que a 

principal causa da perda da estrutura dentária seja causada apenas pelo processo 

erosivo, por si só (Shellis et al., 2011). 

O primeiro sinal clínico do desgaste dentário por erosão é a perda do brilho 

do esmalte da superfície dentária, principalmente na junção cemento-esmalte, 

progredindo para concavidades rasas. Com a frequente exposição aos ataques 

ácidos, estas superfícies podem apresentar um anel de esmalte circundando a 

região gengival do dente. Isto pode ser explicado como resposta protetora dos 
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fluidos gengivais cervicais ao ataque ácido, ou devido ao biofilme dentário, o qual 

pode atuar como barreira protetora da superfície ao desafio ácido (Bartlett, 2005; 

Kelleher et al., 2012). As cúspides aparecem arredondadas ou em forma de concha 

e as restaurações de amálgama projetam-se acima do nível das superfícies oclusais 

(Lussi, 1996). As lesões erosivas são clinicamente caracterizadas por uma superfície 

lisa, maçante e transparente, com uma borda de esmalte intacta na margem 

gengival, perda de morfologia dentária, presença de depressões e concavidades nas 

superfícies, presença de restaurações sobrejacentes e, em casos graves, as lesões 

podem afetam a dentina e a polpa. Portanto, como com todos os profissionais de 

saúde que têm a função primordial da promoção da saúde bucal, os dentistas devem 

ser capazes de diagnosticar manifestações orais de doenças sistêmicas, porque é 

importante para eles reconhecer os sinais clínicos de erosão dentária, em 

associação com uma anamnese detalhada contendo informações sobre o paciente 

para identificação precoce das lesões e a aplicação de um plano de tratamento ideal 

com o objetivo de restabelecer a saúde dos indivíduos (Luciano, Ferreira, Paschoal, 

2017). 

 O desgaste dentário erosivo resulta do contato de substâncias erosivas com 

as superfícies dentárias, em associação com forças mecânicas, como a abrasão da 

escova de dentes, a língua e os movimentos da bochecha. A incidência contínua de 

atividades erosivas e abrasivas na superfície do esmalte pode expor a dentina 

subjacente, deixando túbulos abertos, o que pode causar uma dor curta e aguda 

definida como hipersensibilidade dentinária. Muitos esforços foram feitos, para 

proteger a superfície do esmalte e evitar a progressão do desgaste dente erosivo 

(João-Souza et al., 2017). A etiologia da erosão é multifatorial e principalmente 

relacionada a mudanças no estilo de vida contemporâneo (hábitos alimentares, 

ingestão de bebidas, ocupação, drogas, medidas de higiene bucal e distúrbios 

alimentares); biológico (saúde geral, dentes, biofilme, película adquirida e saliva) e 

fatores químicos (capacidade tampão de saliva, pH, tipo de ácido, presença de 

cálcio, flúor e fósforo), capazes de interferir na frequência e gravidade de desgaste 

erosivo (Luciano, Ferreira, Paschoal, 2017). Podem ser divididos em causas 

externas e internas. As causas externas incluem a influência do ácido através da 

ingestão de alimentos, certos medicamentos e fatores relacionados ao trabalho. Um 

estilo de vida com uma dieta que contém mais frutas e vegetais, bebidas esportivas 

durante o exercício, mas especialmente o aumento da ingestão de sucos de frutas e 
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refrigerantes são as principais causas exógenas de erosão dentária entre os filhos 

de hoje e que um estilo de vida saudável e insalubre pode contribuir para a 

suscetibilidade para desgastes erosivos. Causas internas, incluindo doenças que 

causam o conteúdo estomacal ácido para atingir a cavidade oral, como a doença do 

refluxo gastroesofágico ou transtornos alimentares com vômitos repetidos 

(Jarkander, Grindefjord, Carlstedt, 2018). Os ácidos intrínsecos são decorrentes do 

estômago de pacientes que apresentam bulimia nervosa, anorexia e problemas 

gastroesofágico (Bartlett, 2006). A xerostomia pode ter influência no aparecimento 

do desgaste, devido a diminuição na liberação de saliva responsável pelo equilíbrio 

do pH (tamponamento dos ácidos) (Hara et al., 2006). Os ácidos de origem 

extrínseca são originados de alimentos, bebidas, medicamentos e produtos ácidos 

advindos do ambiente de trabalho (Lussi, Jaeggi, Zero, 2004). Os ácidos extrínsecos 

são considerados os principais fatores relacionados com a erosão dentária devido a 

mudanças dos hábitos dietéticos da população, que tem consumido com maior 

frequência bebidas ácidas, como refrigerantes e sucos de fruta (Lussi, 2006).  

 Aproximadamente 60% dos pacientes que apresentam dentistas com 

desgaste dentário erosivo apresentam refluxo gastroesofágico significativo. A erosão 

dental, a dissolução química do esmalte sem envolvimento bacteriano, é 

considerada uma complicação estabelecida do refluxo gastroesofágico. É causada 

por episódios repetidos de exposição ao ácido e é influenciada por fatores químicos 

(por exemplo, efeitos de amortecimento salivar, pH, fluoreto) e físicos (temperatura, 

taxa de fluxo). Como a erosão dental geralmente ocorre em conjunto com processos 

abrasivos, agora é denominado "desgaste erosivo do dente". O desgaste dentário 

erosivo avançado leva a comprometimento funcional, sintomas orais e desfiguração. 

A prevalência relatada de desgaste dentário erosivo varia entre 17% e 68% em 

pacientes com refluxo gastroesofágico sintomático. Isso fundamentou ainda mais a 

frequente associação entre refluxo gastroesofágico e desgaste dentário erosivo, 

após exclusão de outras causas de erosão, como o vômito frequente, o aumento da 

ingestão de alimentos ou bebidas ácidas e bruxismo. Uma vez que o desgaste 

dentário erosivo é estabelecido, a prevenção de novas perdas de tecido dental é 

importante, não só por causa do alto custo do trabalho odontológico necessário, mas 

também pelas sequelas comuns de hipersensibilidade oral, comprometimento 

funcional e estético. Uma vez que se manifesta clinicamente, o desgaste erosivo do 

dente não é reversível (Wilder-Smith et al., 2017). A prevalência de lesões erosivas 
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está intimamente relacionada com o tipo e tempo de exposição a um agente erosivo, 

mineralização do tecido dental e composição da saliva. Um estudo realizado com 

indivíduos jovens, fisicamente ativos, em comparação com indivíduos não ativos, 

revelou maior prevalência de desgaste erosivo em indivíduos que praticaram 

atividades físicas, devido ao alto consumo de frutas cítricas, bebidas esportivas e 

mudanças no fluxo salivar associado a outros fatores. Além disso, o potencial 

erosivo de alimentos e bebidas está associado não apenas ao seu pH, mas também 

com a frequência, intensidade e modo de ingestão e com a proximidade entre a 

ingestão do alimento ácido e escovação dentária. Entre outros fatores, os indivíduos 

que fazem uso constante de medicamentos com baixo pH e que entram em contato 

direto com a superfície do dente podem apresentar potencial erosivo, como 

medicamentos usados por pacientes asmáticos que inalam vapores que, 

principalmente, entram em contato com as superfícies palatinas dos dentes 

(Luciano, Ferreira, Paschoal, 2017). 

O ácido intrínseco, geralmente, ocasionado por vômitos e regurgitações, 

produz desgaste na superfície lingual e oclusal dos elementos dentários. Os dentes 

inferiores são mais protegidos do ataque ácido pela sobreposição da língua e efeitos 

protetores da saliva. O ácido extrínseco chega à cavidade bucal através de meio 

externo e resulta em desgaste erosivo nas superfícies vestibulares e oclusais dos 

dentes (Spear, 2008; Spear 2009). 

A erosão ocorre devido à dissolução dos cristais pelos íons hidrogênio 

derivados dos ácidos, ou pela ligação dos ânions como complexo de cálcio 

(Featherstone, Lussi, 2006; Zero, Lussi, 2005). No esmalte, os ácidos dissolvem a 

área interprismática ou os prismas de esmalte. Na dentina esse processo ainda não 

é totalmente compreendido, por ser mais complexo. Ainda na dentina, a 

desmineralização inicia-se na interface entre a dentina inter e peritubular, com a 

extração dos minerais. A dentina peritubular é degradada, e os túbulos dentinários 

tornam-se mais largos. Uma camada superficial de matriz orgânica desmineralizada 

pode ser detectada, seguida por uma zona parcialmente desmineralizada, até o 

interior da dentina sadia ser alcançada (Meurman, Drysdale, Frank, 1991).  

O aumento da expectativa de vida da população aliada ao declínio na 

prevalência da cárie dentária nos países industrializados contribuiu para a 

manutenção de maior número de elementos dentais em adultos e idosos (Nunn, 

1996). Mais superfícies dentárias ficam expostas, podendo sofrer desgaste (Addy, 
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Shellis, 2006; Jaeggi, Lussi, 2006; Lussi, 2006). Com o controle da cárie dentária e a 

permanência por mais tempo do elemento dentário na cavidade bucal (Marthaler, 

2004), o desgaste dentário passou a ser um fenômeno importante, despertando 

atenção da comunidade científica (Huew et al., 2012; Mulic et al., 2010; Lussi et al., 

2006).  

Independentemente da idade da população examinada os desgastes 

dentários são frequentemente encontrados nos grupos etários mais jovens, levando 

a danos nos dentes permanentes ainda durante a infância, comprometendo a 

dentição da criança e levando a restaurações e/ou procedimentos cada vez mais 

complexos (Lussi, Jaeggi, 2006c; Taji, Seow, 2010).  

Fatores comportamentais importantes que aumentam o risco ao 

desenvolvimento de lesões de erosão podem ser de pacientes que apresentam 

refluxo gastroesofágico, alcoolismo crônico e distúrbios psicossomáticos, como 

anorexia ou bulimia (Bartlett, 2006) o consumo de algumas medicações ou de 

drogas ilícitas (Lussi et al., 2006; Lussi, Jaeggi, 2008; Magalhaes et al., 2009c).  

Traebert e Moreira, (2001) analisou os padrões modernos socioculturais da 

imagem corporal "ideal", podendo resultar na alteração da percepção da 

autoimagem, principalmente de jovens, elevando o risco de distúrbios alimentares, 

como a anorexia e bulimia nervosas.  

 Os fatores protetores da saliva, como a capacidade de tamponamento e o 

fluxo salivar; A película adquirida e a composição do esmalte dentário podem ser tão 

importantes como a frequência de exposição aos ácidos, o que pode explicar a 

ausência de associação entre dieta e erosão, no período noturno, há uma redução 

na produção e fluxo de saliva que reduz a capacidade de neutralizar o pH do meio 

oral (ácidos dietéticos), contribuindo para o desenvolvimento de lesões erosivas 

(Luciano, Ferreira, Paschoal, 2017). A xerostomia devido à hipofunção das glândulas 

salivares resulta em uma maior taxa de desgaste dentário, halitose, 

comprometimento do sabor e síndrome da boca ardente (Mohammadi, 2017). A 

saliva é considerada o mais importante fator para a prevenção da erosão devido às 

suas propriedades, dentro dos fatores biológicos. Ela tem uma ação direta sobre o 

agente erosivo limpando, diluindo, neutralizando os ácidos e realizando ação de 

tamponamento, desempenha um importante papel na formação da película 

adquirida, reduz a desmineralização e melhora a remineralização fornecendo cálcio, 

fosfato e flúor para o esmalte e dentina erodidos. A sua proteção começa antes do 
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início do ataque ácido, com o aumento do fluxo salivar devido aos estímulos extra-

bucais, tais como visão (Christensen, Navazesh, 1984) e olfato (Engelen et al., 2003; 

Lee, Linden, 1992). O aumento do fluxo salivar aumenta a capacidade de 

remineralização da superfície dental (Eisenburger et al., 2001; Rios et al., 2006b; 

Rios et al., 2008a). Secretada por três pares de glândulas salivares maiores e pelas 

glândulas salivares menores (Sreebny, 2000), a saliva é constituída por 

componentes orgânicos e inorgânicos. Os componentes inorgânicos incluem o 

bicarbonato que está relacionado à capacidade tampão da saliva e o cálcio e fosfato 

que permitem a manutenção da integridade mineral do dente. Os componentes 

orgânicos incluem proteínas e glicoproteínas que influenciam em alguns aspectos da 

saúde oral dentre as proteínas salivares, a estaterina mantém a supersaturação dos 

sais de cálcio e fosfato (Buzalaf, Hannas, Kato, 2012). Siqueira et al. (2010) 

encontraram histatina intacta na película adquirida, sendo atribuída a ela 

propriedades antidesmineralizantes, quando fosforiladas.  

A formação da película adquirida, devido sua permeabilidade seletiva, impede 

o contato direto do ácido como o dente (Hara, Lussi, Zero, 2006; Meurman, Frank, 

1991; Zahradnik, Moreno, Burke, 1976), diminuindo a dissolução da hidroxiapatita. 

Espessura, composição e tempo de maturação da película influenciam na proteção 

ao dente (Amaechi et al., 1999; Zero, Lussi, 2005). Para Amaechi et al. (1999) a 

espessura da película adquirida varia entre os indivíduos e dentro das arcadas 

dentárias, o que explicaria a sítio-especificidade encontrada na erosão dentária. A 

qualidade da saliva está relacionada através da concentração de seus componentes 

orgânicos e inorgânicos (Cheaib, Lussi, 2011; Karlinsey et al., 2012). A quantidade 

de saliva pode ser diminuída por doenças das glândulas salivares (síndrome de 

Sjögren), terapias de radiação na região de cabeça e pescoço e medicações, ou 

aumentadas por estimulação com o uso de chicletes (Magalhaes et al., 2009c).  

 

 

2.3 PERDA DENTÁRIA 

 

O número de dentes presentes é usado como indicador de saúde bucal. Um 

dos objetivos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Ano 2000 foi a 

retenção de dentição funcional, estética e natural de 20 dentes sem próteses ao 

longo da vida como objetivo importante da saúde bucal (Suzuki et al., 2017). 
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A perda dentária é um dos principais problemas bucais, classificada entre as 

cem condições de saúde que mais afetam a população mundial, devido à sua alta 

prevalência, aos danos estéticos, funcionais, psicológicos e sociais que acarreta ao 

individuo (Barbato et al., 2007; De Marchi et al., 2012; Sanders et al., 2007; Silva-

Junior, Batista, Sousa, 2017). Apesar das melhorias em conscientização e 

tratamento em todo o mundo, a perda dentária pode prejudicar não só a mastigação, 

mas também a autoestima e as interações sociais devido aos seus efeitos sobre a 

aparência, a capacidade de conversar e a vontade de sorrir. Esses problemas 

podem reduzir significativamente a QV (Lee et al. 2017).  

O acúmulo de doenças bucais ao longo da vida, os aspectos culturais e a 

decisão de extrair o dente como opção de tratamento odontológico contribui para o 

alto índice de perda dentária, o qual em grande parte poderia ser evitado (Gilbert, 

Duncan, Shelton, 2003; Kay, Blinkhorn, 1996), é uma condição irreversível que 

reflete o estágio final das doenças bucais (Aoyama et al., 2018). As perdas dentárias 

constituem-se em marca de desigualdade social, visto que os grupos sociais 

situados na base da pirâmide socioeconômica apresentam maior número de perdas 

dentárias do que grupos mais abastados (Barbato et al., 2007, Bernabé, 2011, Burt 

et al., 1992, Gilbert, 2003, Haugejorden, 2003). É um problema comumente 

encontrado em idosos e causado por cáries dentárias, doença periodontal e trauma 

(Song et al., 2018, Aoyama et al., 2018). A perda de dentes leva à diminuição da 

ingestão nutricional que está ligada a vários problemas médicos, incluindo limitações 

físicas, claramente restringingindo a saúde nutricional e oral, a QV geral e, 

eventualmente, reduzindo a expectativa de vida (Song et al., 2018).  

 Estudo prévio foi realizado para avaliar a relação entre um índice de massa 

corporal com baixo peso inferior a 18,5kg/m2 e o número de dentes naturais. As 

pessoas sem dentes eram significativamente mais propensas a estar abaixo do peso 

do que aquelas com 11 ou mais dentes. Os resultados mostraram que um risco 

aumentado de perda dentária foi associado, com diferenças estatisticamente 

significativas, dos participantes com baixo peso. Esta associação pode ser explicada 

pelo seguinte. Os participantes com insuficiência de peso têm a possibilidade de 

desnutrição, o baixo peso pode significar que os participantes são deficientes em 

uma dieta saudável e equilibrada, podendo ter ingestão inadequada e absorção de 

aminoácidos essenciais e vitaminas. Os indivíduos com baixo peso podem ser 

propensos a doenças infecciosas devido a sistemas imunes mais fracos. O mau 
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desempenho mastigatório também tem uma relação significativa com o baixo peso, 

por exemplo, foi relatado que os participantes que estavam abaixo do peso 

mastigavam mais assimetricamente e mais lentamente do que os participantes com 

peso normal ou obesos (Song et al., 2017). A doença periodontal e a perda de dente 

têm sido associadas a deficiências de funções físicas, como fraca força muscular e 

limitações de mobilidade (Welmer et al, 2017). 

 Apesar da filosofia mais conservadora na prática dentária profissional, onde a 

extração dentária é tratada como última opção de tratamento, existem casos em que 

esta é a única opção. Isso ocorre porque o tempo é um fator determinante na 

progressão e gravidade das doenças bucais, como a cárie e a doença periodontal 

(Silva-Junior, Batista, Sousa, 2017). A cárie dentária é a causa mais comum da 

perda dentária, embora à medida que a idade aumenta a doença periodontal torna-

se mais comum, independentemente de raça ou sexo. Mais de metade da população 

mundial é afetada pela doença periodontal, tornando-se a segunda doença 

ambulatorial mais frequente (Lee et al. 2017). A doença periodontal é uma doença 

inflamatória crônica e infecciosa causada principalmente por bactérias anaeróbicas 

Gram-negativas nos tecidos de apoio dos dentes e a perda dentária é a principal 

manifestação da doença persistente. Este processo se desenvolve ao longo de 

muitos anos através da propagação de infecções bacterianas e inflamação das 

gengivas aos ligamentos e ossos que suportam os dentes (Momen-Heravi et al., 

2017; Okamoto et al., 2017). São subdivididas como gengivite quando limitadas aos 

tecidos protetores e como periodontite quando os tecidos de suporte do dente são 

afetados. Embora ambos os processos inflamatórios sejam reversíveis, a 

periodontite expressa um desequilíbrio entre a agressão bacteriana e a resposta do 

hospedeiro. Neste sentido, é possível observar a importância de um 

acompanhamento longitudinal dos pacientes tratados, de modo que qualquer 

desequilíbrio fisiopatológico possa ser imediatamente diagnosticado, buscando 

manter os resultados após a terapia ativa. A assistência odontológica em longo 

prazo é um procedimento baseado em visitas regulares estabelecidas após o 

tratamento periodontal ativo, bem conhecido como uma estratégia essencial para 

preservar a saúde periodontal para pacientes tratados e reabilitados e como 

estratégia preventiva para a perda dentária. A doença periodontal foi a causa de 

38% das perdas dentárias, e os pacientes com assistência odontológica regulares 

perderam menos dentes (Stadler et al., 2017, Suzuki et al., 2017). A razão número 
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um para não visitar um dentista mais frequentemente é o custo, seguido de medo do 

dentista, localização e tempo inconveniente (Deguchi et al., 2017). Os fatores que 

influenciam a saúde bucal consistem em conhecimento e conscientização de 

problemas de saúde bucal, doenças bucais, políticas de seguro médico, acesso a 

cuidados dentários, ingestão nutricional e exposição a fatores de risco (Li et al., 

2017). Embora a perda de dentes possa ser prevenida, sua incidência não diminuiu 

nas últimas décadas. É difícil pensar em reduzir a perda de dente sem pensar na 

redução da cárie dentária. Isso reitera a necessidade de fornecer conhecimentos 

adequados sobre higiene oral e dieta, por exemplo, consumo racional de açúcar, uso 

regular dos serviços odontológicos e escolhas saudáveis para manter e manter os 

dentes funcionais ao longo de todo o seu tempo de vida. O acesso da população 

economicamente ativa, a maior parte da população adulta, aos serviços de saúde 

torna-se difícil quando se trata de horários de abertura. Os horários de abertura 

alternativos, à noite ou nos fins de semana, facilitaram o acesso aos serviços 

odontológicos públicos. Outro aspecto importante da discussão sobre a perda de 

dente está relacionado à prática profissional, muitas vezes ainda centrada no 

modelo biomédico, reforçada por ciclos reparadores repetitivos e sem priorizar 

fatores de risco, prevenir doenças de saúde bucal e promover cuidados de saúde 

bucal. Outros aspectos referem-se à motivação pessoal, tanto em relação à 

demanda tardia de tratamento, ou seja, motivada por dor ou crenças que fazem os 

indivíduos escolherem a extração dentária e o baixo valor que atribuem aos dentes 

(Silva-Junior, Batista, Sousa, 2017).  

Dentição funcional é o número mínimo de dentes naturais que uma pessoa 

necessita para exercer a função de mastigação adequada sem auxílio de próteses 

(Hobdell et al., 2007). Pessoas com menos de 20 dentes naturais podem sofrer 

problemas mastigatórios, restrição de alimentos e ingestão de nutrientes (Ervin, Dye, 

2007, Sheiham et al., 1999). Já o edentulismo é a perda completa dos dentes 

naturais (Burt, Eklund, 1992).  

No Brasil, as desigualdades regionais apareceram em todas as faixas de 

idade, com os menores percentuais de perdas na região Sul e os maiores na região 

Norte. A média de dentes perdidos foi de 0,9 em adolescentes, 13,2 em adultos e 

25,8 em idosos de 65 a 74 anos. A proporção do componente perdido é de 15% em 

adolescentes, 65% em adultos (35-44 anos) e mais de 90% entre os idosos. A 

prevalência de perdas dentárias entre adolescentes foi de 17,4%, ± 8,1% entre os 



38  Revisão de Literatura 

 

estratos de maior renda e ± 30% entre os menos escolarizados. Entre os 

adolescentes, as mulheres, pardos e negros, os de menor renda e escolaridade 

apresentaram maiores perdas. Ausência de dentição funcional apresentou em 

aproximadamente 1⁄4 dos adultos, sendo superior nas mulheres, negros e pardos, 

de menor renda e escolaridade. A média de dentes perdidos em adultos declinou de 

13,5 em 2003 para 7,4 em 2010. Mais da metade da população idosa é edêntula, 

similar ao senso de 2003, com maiores prevalências de edentulismo em mulheres, 

de menores renda e escolaridade (Brasil, 2012). 

Afim de reestabelecer a função mastigatória de indivíduos com perda dentária 

pode ser indicado o uso de próteses. No levantamento nacional de 2010, 13,7% dos 

adolescentes necessitavam de próteses, sendo 29% na Região Norte e 9,2% na 

Região Sul. Necessitavam de prótese parcial em um dos maxilares 10,3% dos 

adolescentes examinados e 3,4% nos dois maxilares. Prótese total em um ou dois 

maxilares e prótese parcial com prótese total não foram observadas necessidades. 

Dentre os adolescentes 27% deles necessitavam de algum tipo de prótese em 2003, 

uma redução de 52%. Em adultos, 68,8% necessitavam de algum tipo de prótese, 

sendo 83,3% na Região Norte e 62,9% na Região Sul. Necessitavam de prótese 

parcial em um dos maxilares 41,3% dos examinados e 26,1% nos dois maxilares, 

0,6% de prótese total em um dos maxilares e 0,3% em dois maxilares, em prótese 

parcial com prótese total foram observadas 0,4%. Nota-se que 1,3% dos adultos 

necessitavam de prótese total em pelo menos um maxilar, em 2003 era de 4,4% 

uma redução de 70%. Nos idosos, 92,7% necessitavam de algum tipo de prótese, 

sendo 97,2% na Região Norte e 87,3% na Região Sul. Necessitavam de prótese 

parcial em um dos maxilares 34,2% dos idosos e 20,1% nos dois maxilares, 17,9% 

de prótese total em um dos maxilares e 15,4% em dois maxilares, em prótese parcial 

com prótese total foram observadas 5%. Observa-se que 1,3% dos idosos 

necessitavam de prótese total em pelo menos um maxilar, em 2003 era de 4,4% 

uma redução de 70%. Números bem próximos se comparados a 2003 (Brasil, 2010). 

Em São Paulo, exodontias eram necessárias em 6,80, 17,26 e 20,14%, em 

adolescentes (15 a 19 anos), adultos (35 a 44 anos) e idosos (65 anos ou mais), 

respectivamente, demonstrando o grave problema de demanda na atenção básica 

enfrentado pelos serviços de saúde (Brasil, 2010).  

  Um percentual de 59,01% dos idosos apresenta todos os sextantes perdidos, 

além de 31,91% que apresenta um ou mais sextantes perdidos. Além disso, o 
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percentual de indivíduos com todos os sextantes perdidos foi de 3,28 para adultos e 

59,01 para idosos, demonstrando a situação muito insatisfatória deste indicador para 

o grupo de 65 anos ou mais, evidenciando que quase a totalidade dos idosos 

quando apresenta dentes presentes, estes apresentam associação com algum 

problema periodontal (São Paulo, 2016).  

 As condições bucais dos indivíduos obesos não estão claramente 

evidenciadas na literatura científica, uma vez que esses indivíduos podem ter 

particulares relacionados ao metabolismo e a fatores psicossociais e ambientais. Ao 

se considerar que não há consenso científico referente à obesidade e problemas 

bucais, tornam-se relevantes investigações que possam relacionar desgaste 

dentário e perda dentária em indivíduos obesos pré e após a cirurgia bariátrica.   
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Este estudo observacional transversal e analítico teve por objetivo avaliar e 

comparar desgaste dentário e perda dentária entre grupos de indivíduos eutróficos, 

obesos mórbidos, operados com até 24 meses e com mais de 36 meses. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.2.1 Avaliar desgaste dentário e perda dentária entre grupos de indivíduos 

eutróficos, obesos mórbidos, operados com até 24 meses e com mais 

de 36 meses. 

3.2.2 Comparar as condições bucais entre grupos de indivíduos eutróficos, 

obesos mórbidos, operados com até 24 meses e com mais de 36 

meses. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este estudo observacional transversal e analítico foi desenvolvido no 

período de abril/2015 a abril/2017, com o objetivo de avaliar o desgaste dentário e a 

perda dentária em pacientes eutróficos, obesos mórbidos pré-cirúrgicos e pós 

cirúrgicos com menos de 24 meses e mais de 36 meses de cirurgia BGYR, 

assistidos por via Sistema Único de Saúde, no segundo andar do ambulatório de 

cirurgia do Hospital de Clínicas da UNICAMP – Campinas/SP, no período matutino 

das quartas-feiras. 

 

 

4.1 ASPÉCTOS ÉTICOS 

 

Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) no Hospital de Clínicas da UNICAMP – Campinas/SP, respeitando 

a Resolução 466/2012 do CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, e recebeu parecer 

de aprovação (CAAE nº: 73245517.0.0000.5404, 20/10/2017), Conforme Anexo A. 

Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 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 do indivíduo, conforme 

Anexo B. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

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

antropométrica; c) exame clínico da condição de desgaste dentário e perda dentária. 

 

4.2.1 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

O presente estudo foi realizado na cidade de Campinas, localizada na parte 

norte do estado de São Paulo, tendo uma área de superfície de 797,91 km2, 
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segundo o último censo do ano 2010 tem uma população de 1.080.113 e contando 

com os 19 municípios que a compõem é de 2,8 milhões de habitantes sendo assim o 

6,78% da população de São Paulo, sua população estimada em 2018 é de 

1.182.429 habitantes. O índice de desenvolvimento humano de Campinas, São 

Paulo no ano 2010 foi de 0,805 caindo na lista de ranking no lugar número 28° (Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010). 

Os pacientes que foram recrutados eram obesos mórbidos pré ou pós-

cirúrgico, além dos eutróficos, atendidos no ambulatório de Cirurgia Bariátrica do 

Hospital de Clínicas da Unicamp – Campinas, o qual tem parceria com a Faculdade 

de Odontologia de Bauru (FOB), desde 2016. A seleção da amostra se deu de forma 

aleatória, sendo que os pacientes agendados para avaliações médicas eram 

convidados a participar da pesquisa. Dessa forma, embora fosse uma amostra de 

conveniência houve cegamento por parte do investigador, o qual não tinha acesso 

às condições de saúde do paciente a ser incluído no presente estudo.  

Iniciadas em 1998, as atividades do Ambulatório de Cirurgia Bariátrica em 

Campinas, já realizaram mais de 1.200 cirurgias. Desse total, mais de 80% foram 

em mulheres entre 20 e 40 anos. A fila de espera para o procedimento é de cerca de 

2.000 pessoas, segundo o último levantamento. 

De acordo com o HC-UNICAMP, aproximadamente 50% dos obesos são 

diabéticos, quase 90% têm hipertensão e a idade média dos pacientes é por volta 

dos 40 anos.  

 

4.2.2 CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

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

coeficiente de confiança de 95%. Segundo Harrel (2001), respeitada a regra de que 

o número de casos, do menor grupo da regressão logística binária, dividido pelo 

número de variáveis independentes resulte numa quantidade não inferior a 20. A 

amostra foi composta por pacientes eutróficos, obesos mórbidos pré-cirúrgicos e pós 

cirúrgicos com menos de 24 meses e mais de 36 meses de cirurgia BGYR e idade 

entre 18 e 50 anos (eutróficos = 60, obesos = 60, <24 meses operado = 60, >36 

meses operado = 60). Houve o pareamento entre grupos por meio de gênero e 

idade (18 a 30 anos, 31 a 40 anos e 41 a 50 anos) entre os grupos de estudo. 

Conforme Tabela 1. 
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Tabela 1. Demonstração do número de pacientes pareados por gênero e idade entre os 
indivíduos obesos pré-cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 
36 meses pós-cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 

Sexo e Idade GO G24 G36 GC 

Feminino 18-30 7 7 7 7 
Feminino 31-40 22 22 22 22 
Feminino 41-50 19 19 19 19 
Masculino 18-30 4 4 4 4 
Masculino 31-40 4 4 4 4 
Masculino 41-50 4 4 4 4 

TOTAL 60 60 60 60 

 

 

4.2.3 DESENHO DO ESTUDO 

 

A amostra foi dividida em 4 grupos (n=240) pareados de acordo com gênero 

e idade (18 a 30 anos, 31 a 40 anos e 41 a 50 anos): 

- GO: grupo formado por 60 indivíduos obesos mórbidos. 

- G24: grupo formado por 60 indivíduos obesos mórbidos com até 24 meses 

após a cirurgia.  

- G36: grupo formado por 60 indivíduos obesos mórbidos com mais de 36 

meses de cirurgia. 

- GC: grupo formado por 60 indivíduos eutróficos. 

 

4.2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

GO: Indivíduos com IMC maior ou igual a 40 kg/m2, com idade entre 18 e 50 

anos que irão realizar cirurgia BGYR. 

G24: Indivíduos que realizaram cirurgia bariátrica no período de até 24 

meses, com idade entre 18 e 50 anos que só tenham realizada uma cirurgia BGYR. 

G36: Indivíduos que realizaram cirurgia bariátrica no período com mais de 

36 meses, com idade entre 18 e 50 anos que só tenham realizada uma cirurgia 

BGYR. 

GC: Indivíduos com IMC entre 18,5 kg/m2 e 24,99 kg/m2, com idade entre 18 

e 50 anos que não realizaram cirurgia BGYR, abordados no Hospital de Clínicas – 

UNICAMP, sendo acompanhantes ou funcionários. 
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4.2.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

GO, G24, G36 e GC: gestantes e/ou com câncer e/ou com complicações 

cirúrgicas e/ou estivessem tomando drogas imunossupressoras do Sistema Nervoso 

Central, que podem alterar os dados da coleta. 

 

4.2.6 TREINAMENTO E CALIBRAÇÃO DO EXAMINADOR (IDD) 

 

O treinamento de calibração do examinador para o índice de desgaste 

dentário-IDD (Sales-Peres, 2008) foi realizado antes de iniciar os exames clínicos. O 

treinamento de calibração foi conduzido por um examinador padrão, experiente em 

levantamentos epidemiológicos e as atividades foram divididas em teóricas e 

práticas, envolvendo exercícios de treinamento e calibração, compreendendo um 

total de seis períodos. Os primeiros períodos foram utilizados para explicação dos 

códigos, critérios e condutas adotados para o estudo. Após esse período foi iniciada 

a prática de exercícios, através da exposição visual de casos clínicos por parte do 

examinador padrão, em seguida foram realizadas as avaliações e possíveis 

discussões. Após esse exercício prático, foi realizada uma demonstração clínica 

sobre como devem ser feitos os exames e em seguida a calibração propriamente 

dita, com 10 voluntários selecionados na Faculdade de Odontologia de Bauru. Após 

as tomadas dos dados foi realizada uma discussão geral para certificar-se que o 

examinador se familiarizou com os procedimentos (Sales-Peres, 2008).  

Para o cálculo do kappa, 10% dos pacientes analisados foram reavaliados 

em outro dia. Toda amostra foi avaliada por um único examinador, sendo que o 

Kappa encontrado intra-examinador foi de 0,96, demonstrando concordância 

excelente (Landis; Koch, 1977), 

A finalidade deste processo foi dar segurança na uniformidade de 

interpretação, compreensão e a aplicação dos critérios para as doenças e condições 

a serem observadas, analisadas e registradas nas fichas clínicas. 

 

4.2.7 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

A avaliação nutricional dos indivíduos foi realizada através da mensuração 

das medidas antropométricas peso e estatura, de acordo com as técnicas 
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preconizadas pela OMS (WHO, 2000), e a partir desses valores foi calculado o 

índice de massa corporal (IMC). Para a classificação do estado nutricional foi 

utilizado os pontos de corte definidos pela OMS (WHO, 2000), conforme descrito na 

tabela 2. 

 

 

 

 

Tabela 2. Classificação do estado nutricional através do IMC (WHO, 2000). 

Descrição IMC (kg/m
2

) 

Abaixo do peso < 18,50 

Adequado (Eutrofia) 18,50 – 24,99 

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

Obesidade classe I 30,00 – 34,99 

Obesidade classe II 35,00 – 39,99 

Obesidade classe III > 40,0 

 
 A Circunferência Cervical (CCe) foi obtida com fita métrica colocada na altura 

da cartilagem cricotireóidea, tendo como valores normais em homens 43 cm e em 

mulheres 38 cm. (Islam, 2010). 

As circunferências da cintura (CC) e quadril (CQ) foram obtidas obedecendo à 

padronização de Resta (2001), usando uma fita em centímetros (cm), aferidas com o 

indivíduo usando roupa fina, abdômen relaxado, em posição ortostática, com os pés 

juntos e braços ao lado do corpo. Para aferir as medidas da circunferência do 

quadril, foi medido o nível do ponto de maior circunferência da região glútea e para a 

aferição da cintura, foi aferido o ponto médio entre a crista ilíaca e o último arco 

costal. Para calcular a RCQ dividiu-se a circunferência da cintura (cm) pela 

circunferência do quadril (cm), sendo que se pode considerar alto risco à saúde, no 

masculino, RCQ acima de 0,95, risco moderado entre 0,90 e 0,95 e baixo risco 

menor que 0,90 e nas mulheres, alto risco seria valores maiores que 0,85, risco 

moderado entre 0,80 e 0,85 e baixo risco, menor que 0,80. (WHO, 2000). 

IMC= ______Peso (kg)______ 
         Altura (m) x Altura (m) 



52 Material e Métodos 

 

                

                 Circunferência da Cintura (CC) 

RCQ=  --------------------------------------------------- 

                 Circunferência do Quadril (CQ) 

 

4.2.8 TÉCNICA CIRÚRGICA  

A cirurgia da obesidade é o método mais eficiente de controle de peso em longo 

prazo (Martins MVDC, 2005).  Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados 

pela mesma equipe médica e adotando-se a mesma técnica, que foi a BGYR.  

 

4.2.8.1 BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX 

A cirurgia bariátrica (gastroplastia) mais realizada no Brasil e no mundo é o 

BGYR ou Cirurgia de Fobi-Capella, sendo considerada como padrão-ouro. Esta 

cirurgia apresenta baixo índice de complicações, tratamento de complicações já bem 

conhecido, ótima perda de peso (70% do excesso de peso), boa estabilidade do 

peso perdido e possibilidade de grande melhora na QV (Martins MVDC, 2005).  

O BGYR é uma cirurgia que limita a capacidade volumétrica do estômago, 

causada pela criação de uma bolsa de 20-40 ml, juntamente com a má absorção 

causada pela exclusão de cerca de 250 cm do intestino delgado diminuindo o 

trânsito de alimentos. Esta bolsa é ligada ao intestino delgado na região do jejuno, 

ultrapassando assim o duodeno, pelo que a ação das secreções pancreática e biliar 

é impedida. No BGYR, a extensão de intestino delgado afastada do processo de 

digestão/absorção é substancialmente inferior à das técnicas indutoras de 

malabsorção (switch duodenal e operação de Scopinaro). Ainda ressalta-se que 

vários hormônios gastrointestinais cuja liberação é afetada pelas alterações 

anatômicas cirúrgicas também foram incluídos nesse processo. O papel dos 

hormônios intestinais na obtenção e manutenção da perda de peso após a cirurgia 

bariátrica parece ser um ponto-chave na compreensão dos efeitos benéficos 

observados após esses procedimentos (Cazzo E, et al., 2016). 

Inicia-se o procedimento operatório identificando o ângulo duodenojejunal. A 

partir daí, medindo-se de 10 em 10 cm até completar 100 cm, determina-se o ponto 
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da anastomose da futura alça biliopancreática no jejuno, e seccionasse-o nesse 

ponto. Fica-se assim com dois segmentos intestinais: um de aproxidamente 100 cm 

que representa a alça biliopancreática e o outro que subirá para anastomose com a 

bolsa gástrica, de aproximadamente 120 cm. A seguir realiza-se 

enteroenteroanastomose teminolateral (terminal na alça biliopancreática e lateral na 

alça alimentar perfazendo o Y-de Roux). Para a realização da bolsa gástrica, que 

substituirá́ o estômago em sua forma original, acessa-se o omento menor criando 

janela retrogástrica. Procede-se a seguir o primeiro grampeamento para delimitar o 

comprimento do novo estômago, que é transversal ao eixo do órgão. Para 

determinar a largura desta bolsa gástrica um segundo grampeamento é feito no 

sentido do eixo do órgão em direção ao ângulo esofagogástrico, moldado por uma 

sonda de Fouchet 32F. Finaliza-se com a confecção da anastomose gastrojejunal 

terminolateral (terminal no estômago e lateral no jejuno). Todas as linhas de 

grampeamento são sobressuturadas (Nassif PAN, et al., 2014).  

 

4.2.9 EXAME CLÍNICO  

 

Os exames foram realizados no Hospital de Clínicas - UNICAMP, por um 

examinador, que foi o autor da pesquisa, devidamente calibrado. No primeiro 

momento foi realizada obtenção do histórico médico clínico de cada paciente, os 

quais posteriormente foram submetidos ao exame clínico com o auxílio de espelho 

intraoral e espátula de madeira, previamente esterilizados. Um exame visual sem a 

obtenção de imagens. 

O paciente com necessidade de tratamento odontológico não emergencial 

foi instruído verbalmente para procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ao qual 

pertence. Caso o tratamento não fosse fornecido pelo SUS, o mesmo foi instruído a 

procurar instituição-centro de ensino (cursos de especialização em odontologia) em 

Campinas ou na região em que reside. Em caso de tratamento odontológico 

emergencial o paciente foi instruído a procurar a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) da região em que reside. 
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4.2.9.1 DESGASTE DENTÁRIO  

 

Para o desgaste dentário foi adotado o índice, adaptado por Sales Peres 

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

Tabela 3. Este índice foi registrado em ficha específica, desenvolvida por Sales 

Peres (2008), para facilitar a tabulação dos dados. 

O exame para identificar desgaste dentário foi precedido por secagem das 

superfícies dentárias, o qual foi realizado com um aparelho transportável que contém 

duas seringas tríplices, facilitando o diagnóstico visual. Foi utilizada luz ambiente e 

complementada pelo auxilio de luz artificial. O valor atribuído ao desgaste dentário 

refere-se à pior condição apresentada por face e por dente, sendo posteriormente 

calculado o sextante. A média do indivíduo foi calculada somando-se a presença de 

desgaste por dente e fazendo a sua média. Os indivíduos que eram desdentados 

totais não entraram no cálculo do desgaste dentário.   

 

Tabela 3. Códigos, Critérios e Descrições do Índice de Desgaste Dentário (IDD). 

Código* Critério Descrição 

0 Normal Sem Evidência de Desgaste em Esmalte 

1 Incipiente Desgaste em Esmalte sem Envolvimento de Dentina 

2 Moderado Desgaste em Esmalte com Exposição de Dentina 

3 Severo Desgaste de Esmalte e Dentina com Exposição de 
Dentina Secundária ou da Polpa 

4 Restaurado Dente Recebeu Tratamento Restaurador Devido 
Desgaste 

9 Sem 
Registro 

Cáries extensas, Restauração Grande, Dente Fraturado 
ou Ausente 

*Dentes Permanentes 
 

4.2.9.2 PERDA DENTÁRIA  

 

Foi registrada presença ou ausência de dentes, para se identificar se regiões 

e arcos onde essas ausências se concentravam (Tabela 4). Foram agrupados em 

total de dentes perdidos, por arcada e por grupo de dentes (incisivos, caninos, pré-

molares e molares).  
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Tabela 4. Códigos e Descrições de Perda Dentária. 
Código Descrição 

0 Presença de Dente 

1 Ausência de Dente 

 

 

 4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Foram utilizadas as seguintes variáveis para análise estatística: 

Variáveis quantitativas: Obesidade (IMC), Idade, Perda de Peso (%), 

Relação Cintura/Quadril e Dentes Perdidos. 

Variáveis qualitativas: Sexo, Raça, Escolaridade, Classe econômica, 

Hipertensão, Diabetes, Triglicerídeos, Colesterol, Etilismo e Tabagismo. 

Foi aplicada a análise estatística descritiva para obter as frequências 

absolutas e relativas.  

Foi executada análise bivariada utilizando os testes Qui-Quadrado, Mann-

Wihitney, ANOVA, Tukey e Kruskal-Wallis. Para verificar a associação entre 

obesidade e os desfechos bucais (desgaste dentário e perda dentária) foi utilizado o 

modelo de regressão linear multivariada, calculando o Odds ratio (OR) e o intervalo 

de confiança (IC) de 95%. Sexo, raça, escolaridade, classe econômica, hipertensão, 

diabetes, triglicerídeos, colesterol, etilismo, tabagismo, IMC, idade, perda de peso 

(%), circunferência cervical e relação cintura/quadril foram incluídas como variáveis 

independentes na análise de regressão logística multivariada. As análises foram 

conduzidas utilizando-se o programa Statistica 25.0 para Windows, adotando-se 

para todos os testes um nível de significância de 5% (p<0,05).  
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5 RESULTADOS  

 

 

 Foram incluídos na amostra 240 indivíduos, distribuídos nos grupos GO, G24, 

G36 e GC para contemplar o pareamento entre os grupos, respeitando os critérios 

de inclusão e exclusão, conforme de demonstrado no fluxograma da Figura 1. 

Características Sociodemográficas, Comorbidades e Hábitos de Vida; Avaliação 

Antropométrica; Perda Dentária e Desgaste Dentário foram mensurados.  

 

Figura 1. Fluxograma do recrutamento e seleção da amostra. 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, COMORBIDADES E HÁBITOS 

DE VIDA  

 

 Embora houvesse mais mulheres na amostra, não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos considerando o gênero (p=0,682), 

etnia (p=0,135), escolaridade (p=0,108), triglicerídeos (p=0,078), utilização de fumo 

(p=0,568) e de álcool (p=0,712). Entretanto, o grupo obeso-pré apresentou menor 

classe econômica (p=0,012) do que os demais grupos. Além disso, esse grupo 

também mostrou maior proporção de hipertensão (p<0,001), diabetes (p<0,001) e 

colesterol (p=0,001). Conforme demonstrado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Características sociodemográficas, comorbidades e hábitos de vida entre os indivíduos 
obesos pré-cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 36 meses 
pós-cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 

VARIÁVEL CARACTERÍSTICA GO 
(n=60) 

G24 
(n=60) 

G36 
(n=60) 

GC 
(n=60) 

TOTAL 
(n=240) 

p 

Sexo Feminino 48 
(80%) 

48 
(80%) 

48 
(80%) 

48 
(80%) 

192 
(80%) 

1,000¥ 

 Masculino 12 
(20%) 

12 
(20%) 

12 
(20%) 

12 
(20%) 

48 
(20%) 

 

Raça Branca 33 
(55%) 

43 
(71,7%) 

42 
(70%) 

39 
(65%) 

157 
(65,4%) 

0,135¥ 

 Negra 12 
(20%) 

9 
(15%) 

8 
(13,3%) 

4 
(6,7%) 

33 
(13,8%) 

 

 Parda 15 
(25%) 

8 
(13,3%) 

10 
(16,7%) 

17 
(28,3%) 

50 
(20,8%) 

 

Escolaridade Fundamental 
Incompleto 

15 
(25%) 

9 
(15%) 

7 
(11,7%) 

8 
(13,3%) 

39 
(16,3%) 

0,108£ 

 Fundamental 
Completo 

2 
(3,3%) 

5 
(8,3%) 

9 
(15%) 

7 
(11,7%) 

23 
(9,6%) 

 

 Médio 
Incompleto 

7 
(11,7%) 

1 
(1,7%) 

4 
(6,7%) 

3 
(5%) 

15 
(6,3%) 

 

 Médio 
Completo 

30 
(50%) 

32 
(53,3%) 

27 
(45%) 

24 
(40%) 

113 
(47,1%) 

 

 Superior 
Incompleto 

2 
(3,3%) 

4 
(6,7%) 

4 
(6,7%) 

5 
(21,7%) 

15 
(6,3%) 

 

 Superior 
Completo 

4 
(6,7%) 

9 
(15%) 

9 
(15%) 

13 
(21,7%) 

35 
(14,6%) 

 

Classe 
Econômica 

Até 1 
salário 

15a 

(25%) 
9b 

(15%) 
11b 

(18,3%) 
11b 

(18,3%) 
46 

(19,2%) 
0,012£ 

 De 1 a 2 
salários 

34a 
(56,7%) 

23b 
(38,3%) 

27b 
(45%) 

22b 
(36,7%) 

106 
(44,2%) 

 

 De 2 a 3 
salários 

7a 
(11,7%) 

14b 
(23,3%) 

11b 
(18,3%) 

11b 
(18,3%) 

43 
(17,9%) 

 

 De 3 a 4 
salários 

2a 
(3,3%) 

8b 
(13,3%) 

5b 
(21,7%) 

9b 
(15%) 

24 
(10%) 

 

 De 4 a 5 
salários 

0a 
(0%) 

2b 
(3,3%) 

3b 
(5%) 

3b 
(5%) 

8 
(3,3%) 

 

 Acima de 5 
salários 

2a 
(3,3%) 

4b 
(6,7%) 

3b 
(5%) 

4b 
(6,7%) 

13 
(5,4%) 

 

Hipertensão Sem 
 

28 
(46,7%) 

51 
(85%) 

54 
(90%) 

55 
(91,7%) 

188 
(78,3%) 

<0,001¥ 

 Com 32a 
(53,3%) 

9b 
(15%) 

6b 
(10%) 

5b 
(8,3%) 

52 
(21,7%) 

 

Diabetes Sem 
 

45 
(75%) 

57 
(95%) 

59 
(98,3%) 

60 
(100%) 

221 
(92,1%) 

<0,001¥ 

 Com 15a 
(25%) 

3b 
(5%) 

1b 
(1,7%) 

0b 
(0%) 

19 
(7,9%) 

 

Triglicerídeos Sem 
 

55 
(91,7%) 

57 
(95%) 

59 
(98,3%) 

60 
(100%) 

231 
(96,3%) 

0,078¥ 
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 Com 5 
(8,3%) 

3 
(5%) 

1 
(1,7%) 

0 
(0%) 

9 
(3,8%) 

 

Colesterol Sem 
 

48 
(80%) 

55 
(91,7%) 

60 
(100%) 

56 
(93,3%) 

219 
(91,3%) 

0,001¥ 

 Com 12a 
(20%) 

5a 
(8,3%) 

0b 
(0%) 

4ac 
(6,7%) 

21 
(8,8%) 

 

Tabagismo Sem 
 

49 
(81,7%) 

54 
(90%) 

53 
(88,3%) 

52 
(86,7%) 

208 
(86,7%) 

0,568¥ 

 Com 11 
(18,3%) 

6 
(10%) 

7 
(11,7%) 

8 
(13,3%) 

32 
(13,3%) 

 

Etilismo Sem 
 

52 
(86,7%) 

52 
(86,7%) 

48 
(80%) 

51 
(85%) 

203 
(84,6%) 

0,712¥ 

 Com 8 
(13,3%) 

8 
(13,3%) 

12 
(20%) 

9 
(15%) 

37 
(15,4%) 

 

Grupos com mesma letra (a, b), não possuem diferença estatisticamente significativa entre si. 
¥ Teste do Qui-Quadrado e proporções. 
£ Teste de Mann-Wihitney.  
 
 
 
5.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  
 
 Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 

relação à idade (p=0,604). Houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em relação ao IMC (p<0,001). Obviamente, o IMC do grupo obeso pré foi 

significativamente maior do que aqueles dos grupos eutróficos, até 24 meses e após 

36m operados. Os eutróficos tinham IMC menor que os obesos até 24 meses e após 

36m operados, sendo que estes não diferiram entre si.  

 Houve diferenças estatisticamente significativas entre a % de perda de peso 

nos grupos (p<0,001) até 24 meses e após 36 meses operados. 

 Houve diferenças estatisticamente s significativas entre a relação cintura-

quadril (p<0,001) do grupo obeso pré foi significativamente maior do que aqueles 

dos grupos eutróficos, até 24 meses e após 36m operados.  Conforme demonstrado 

na Tabela 6 e Figura 2. 
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Tabela 6. Comparação de idade, IMC, % perda de peso e relação cintura-quadril entre os indivíduos 
obesos pré-cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 36 meses 
pós-cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 

VARIÁVEL GO (n=60)  
� dp 

G24 (n=60)    
� dp 

G36 (n=60)    
� dp 

GC (n=60)  
� dp 

p 

Idade 38,083a      
± 8,158 

37,900a         
± 7,852 

38,583a         
± 7,308 

36,700a      
± 8,110 

0,604§ 

IMC 49,604a      
± 7,774 

30,021b         
± 5,116 

29,034b        
± 6,743 

22,214c      
± 1,951 

<0,001§ 

% Perda 
Peso 

 40,552a         
± 10,703 

33,162b        
± 12,000 

 <0,001§* 

RCQ 0,910a        
± 0,095 

0,881b           
± 0,110 

0,844b          
± 0,094 

0,817b        
± 0,083 

<0,001§ 

Grupos com mesma letra (a, b, c), não possuem diferença estatisticamente significativa entre si.  
§ Teste ANOVA e Tukey. 
* Grupos com perda de peso mensurados pós-cirúrgico. 
 

 

 
Figura 2. Comparação de idade, peso, altura, IMC e % perda de peso entre os indivíduos obesos pré-
cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 36 meses pós-
cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). A linha central representa a mediana, a caixa o 1º e 3º quartis e as 
suíças os valores máximo e mínimo. 
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 A Tabela 7 abaixo mostra as diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre os grupos relativos à figura 3, sendo adotado o Kruskal-Wallis. 

 
Tabela 7. Comparação de circunferências cervical, de cintura, de quadril e relação cintura-quadril 
entre os indivíduos eutróficos (GC), obesos pré-cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-
cirúrgicos (G24) e operados após 36 meses pós-cirúrgicos (G36).  

Circ. cervical Circ. cintura Circ. quadril RCQ 

GC vs. GO <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

GC vs. G24 0.0476 <0.0001 <0.0001 0.0004 

GC vs. G36 >0.9999 <0.0001 <0.0001 0.4849 

GO vs. G24 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.637 

GO vs. G36 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0007 

G24 vs. G36 0.6961 >0.9999 >0.9999 0.147 

 
 
 

 
Figura 3. Comparação de circunferências cervical, de cintura, de quadril e relação cintura-quadril 
entre os indivíduos obesos pré-cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), 
operados após 36 meses pós-cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 
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5.3 AVALIAÇÃO DA PERDA DENTÁRIA  

 

 Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

considerando o total de dentes perdidos (p=0,686). Conforme demonstrado na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8. Comparação da perda dentária entre os indivíduos obesos pré-cirúrgicos (GO), operados 
até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 36 meses pós-cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 

VARIÁVEL GO (n=60)  
� dp 

G24 (n=60)    
� dp 

G36 (n=60)    
� dp 

GC (n=60)  
� dp 

p 

Dentes      
Perdidos 

3,700         
± 4,681 

2,783            
± 4,146 

3,700            
± 6,445 

3,033         
± 5,069 

0,686§ 

§ Teste ANOVA e Tukey. 

 
 Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

considerando o total dentes inferiores (p=0,4324) e superiores (p=0,3886) perdidos 

(Kruskal-Wallis). O número de dentes perdidos está representado na Figura 4. 

 

Figura 4. Comparação de número de dentes perdidos entre os indivíduos obesos pré-cirúrgicos (GO), 
operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 36 meses pós-cirúrgicos (G36) e 
eutróficos (GC). Cada ponto representa um elemento perdido. A barra central é a mediana e as 
suíças o 1º e 3º quartis. 
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 Da mesma forma, os dentes perdidos de acordo com o grupo (incisivos - 

p=0,5090, caninos - p=0,5382, pré-molares - p=0,6317 e molares - p=0,1800) 

também não mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, 

como demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5. Comparação de número de incisivos, caninos, pré-molares e molares perdidos entre os 
indivíduos obesos pré-cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 
36 meses pós-cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 
 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO DESGASTE DENTÁRIO  

 

 Pouco mais de um terço das faces totais avaliadas possuem desgastes 

(34,42%), em sua grande maioria nas faces oclusais e/ou incisivas. Conforme 

demonstrado na Tabela 9. 
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Tabela 9. Descrição do desgaste dentário total dos grupos entre as faces. 
DESGASTE n % 

SEM DESGASTE 2868 65,58 
COM DESGASTE O/I 1448 33,11 

COM DESGASTE V e L/P 57 1,31 
TOTAL 4373 100 

 

 Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 

relação ao desgaste dentário tanto por sextantes quanto total (p=0,448). Porém 

houve um desgaste maior entre os sextantes II e V que correspondem ser dos 

dentes anteriores superiores e inferiores. Conforme demonstrado na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Comparação do desgaste dentário total e por sextantes entre os indivíduos obesos pré-
cirúrgicos (GO), operados até 24 meses pós-cirúrgicos (G24), operados após 36 meses pós-
cirúrgicos (G36) e eutróficos (GC). 

LOCAL GO        
N �  DP  

G24        
N �   DP 

G36        
N �   DP 

GC        
N �   DP 

TOTAL       
N �   DP 

P ENTRE 
GRUPOS 

SEXTANTE I 59 
0,411a   
± 0,125 

59 
0,412ab  
± 0,121 

56 
0,425a   
± 0,119 

58 
0,378a    
± 0,077 

232 
0,406a     
± 0,113 

0,145§ 

SEXTANTE 

II 

59 
0,599b   
± 0,125 

59  
0,564c    
± 0,200 

56 
0,641b   
± 0,178 

57  
0,609c    
± 0,143 

231 
0,603c      
± 0,177 

0,133§ 

SEXTANTE 

III 

59 
0,415a   
± 0,125 

59 
0,385b   
± 0,095 

52 
0,411a   
± 0,127 

58 
0,381a   
± 0,083 

228 
0,398a     
± 0,122 

0,316§ 

SEXTANTE 

IV 

59 
0,444a   
± 0,125 

57 
0,460a   
± 0,150 

55 
0,449a   
± 0,129 

59 
0,448b   
± 0,160 

230 
0,450b      
± 0,161 

0,958§ 

SEXTANTE 

V 

59 
0,615b   
± 0,125 

59  
0,596c   
± 0,160 

58 
0,602b   
± 0,104 

59  
0,626c   
± 0,079 

235 
0,609c      
± 0,118 

0,508§ 

SEXTANTE 

VI 

59 
0,433a   
± 0,125 

59 
0,455a   
± 0,149 

57 
0,457a   
± 0,154 

58 
0,420ab 
± 0,132 

233 
0,441b     
± 0,146 

0,455§ 

TOTAL 59   
0,510    

± 0,105 

59   
0,498    

± 0,107 

58   
0,526    

± 0,099 

59   
0,505    

± 0,072 

235     
0,510      

± 0,097 

0,448§ 

Sextantes com mesma letra (a, b, c), não possuem diferença estatisticamente significativa entre si. 
§ Teste ANOVA e Tukey. 
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 Houve diferenças estatisticamente significativas entre quase todos os 

sextantes (p<0,001) quando comparados nos desgastes totais. Apenas a relação 

entre os sextantes I e III (p=0,995), II e V (p=0,953) e IV e VI (p=0,979) não 

obtiveram diferenças estatisticamente significativas. Conforme demonstrado na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11. Comparação do desgaste dentário total dos grupos entre os sextantes. 
SEXTANTES I II III IV V VI 

I x < 0,001 0,995 < 0,001 < 0,001 0,007 

II < 0,001 x < 0,001 < 0,001 0,953 < 0,001 

III 0,995 < 0,001 x < 0,001 < 0,001 < 0,001 

IV < 0,001 < 0,001 < 0,001 x < 0,001 0,979 

V < 0,001 0,953 < 0,001 < 0,001 x < 0,001 

VI 0,007 < 0,001 < 0,001 0,979 < 0,001 x 
Teste ANOVA e Tukey. 

 
 
 
5.5  ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA DO DESGASTE DENTÁRIO 
 
 
 Houve diferenças estatisticamente significativas do desgaste dentário para 

idade (p=0,000) e perda dentária (p=0,001). Conforme demonstrado na Tabela 12. 
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Tabela 12. Análise de regressão linear múltipla para desgaste dentário com as demais variáveis. 
Modelo Coeficientes não 

ajustados 

Coeficientes 

ajustados 

t p Intervalo de Confiança de B 

(95%) 

B Erro Beta 
  

Mínimo Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Constante) 0,282 0,062 
 

4,519 0,000 0,159 0,404 

GO -0,010 0,032 -0,046 -0,318 0,751 -0,073 0,053 

G24 -0,009 0,017 -0,043 -0,548 0,585 -0,043 0,025 

G36 0,013 0,017 0,059 0,781 0,435 -0,020 0,047 

Idade 0,005 0,001 0,427 6,566 0,000 0,004 0,007 

Gênero 0,024 0,017 0,094 1,450 0,149 -0,009 0,057 

Negro -0,020 0,016 -0,073 -1,234 0,218 -0,053 0,012 

Pardo 0,003 0,014 0,011 0,189 0,850 -0,026 0,031 

Escolaridade 0,001 0,004 0,011 0,170 0,865 -0,007 0,009 

Classe 

Econômica 

0,005 0,005 0,072 1,127 0,261 -0,004 0,015 

Hipertensão 0,002 0,016 0,009 0,123 0,902 -0,030 0,034 

Diabetes 0,019 0,025 0,052 0,774 0,440 -0,030 0,069 

Triglicerídeos -0,041 0,034 -0,081 -1,202 0,231 -0,108 0,026 

Colesterol -0,006 0,023 -0,019 -0,272 0,786 -0,052 0,039 

Tabagismo 0,004 0,017 0,016 0,268 0,789 -0,028 0,037 

Etilismo -0,003 0,016 -0,013 -0,217 0,828 -0,034 0,028 

IMC 0,000 0,001 0,047 0,375 0,708 -0,002 0,002 

RCQ -0,019 0,069 -0,020 -0,280 0,780 -0,155 0,116 

Dentes 

Perdidos 

0,006 0,002 0,220 3,327 0,001 0,002 0,009 

Na análise de efeito dos grupos, o grupo controle foi a referência. Na análise de efeito da raça a 
branca foi a referência. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados do presente estudo evidenciaram que indivíduos submetidos à 

cirurgia BGYR apresentam mais desgaste dentário nas superfícies incisais/oclusais. 

Na amostra estudada, independente do tempo de cirurgia, estado de normalidade ou 

obesidade, pode-se observar maior desgaste dentário em dentes anteriores. Fato 

este que vai ao encontro dos achados da literatura (Serra-Negra et al., 2009; Gama 

et al., 2013; Seraidarian, Assunção, Jacob, 2001; Silva, Castisano, 2009). Já a perda 

dentária não variou entre os grupos estudados. 

 Neste estudo, houve maior participação de mulheres, raça branca, 

escolaridade média incompleta e classe econômica até 2 salários mínimos, sem 

diferenças significativas entre os grupos. Estes achados vão ao encontro de outros 

estudos, os quais verificaram que cerca de 80% da população que se submete à 

cirurgia bariátrica são mulheres (Harris, Barger, 2010; Moura-Grec, 2012). 

Entretanto, a prevalência de obesidade no Brasil é semelhante entre os gêneros 

(Brasil, 2016). A justificativa para este fato se pauta possivelmente pela maior 

cobrança da sociedade em relação aos padrões estéticos para as mulheres em 

associação com preocupação de melhorar a QV.  

 As condições sistêmicas destes pacientes foram comparadas, quanto a 

hipertensão, diabetes, alteração de triglicerídeos, colesterol e hábitos de tabagismo 

e etilismo. Hipertensão arterial, Diabetes Mellitus e colesterol foram 

significativamente mais presentes nos pacientes do GO (p<0,05), achados 

semelhantes os de Moura-Grec et al. (2014). A obesidade é considerada fator de 

risco para o desenvolvimento da diabetes, isso tem sido atribuído às concentrações 

de ácidos graxos livres que estão envolvidos na associação entre a gordura 

abdominal e resistência à insulina (Cnop et al., 2002). 

A avaliação antropométrica é o método de investigação para obesidade 

baseado na medição das variações físicas e na composição corporal global. Vem 

sendo apontada como o melhor parâmetro para avaliar o estado nutricional (WHO, 

2003). A cirurgia bariátrica é considerada como um tratamento eficiente na perda de 

peso, visto que a perda estimada pelo Consenso da Sociedade Americana de 

Cirurgia Bariátrica é de 65% a 70% do excesso de peso e cerca de 35% do IMC 
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(Buchwald, 2005), o que melhora as condições sistêmicas como observado no 

presente estudo. 

 No presente estudo foram identificadas diferenças significativas para 

avaliação antropométrica entre os grupos GO e GC e, entre os grupos G24 e G36 

não houve diferenças significativas. Vale ressaltar que os pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica não apresentaram diferenças entre 24 meses ou mais de 36 

meses de operados. Após a cirurgia bariátrica, alguns comportamentos passam a 

ser adotados, os quais interferem diretamente na perda de peso e causam impacto 

significativo nos pacientes operados. Ocorre tanto o desenvolvimento de mudanças 

positivas no comportamento, incluindo a cessação de comportamentos negativos ou 

o aumento de comportamentos positivos, o que afetam a quantidade de perda de 

peso. No entanto, pode alterar vários desses comportamentos, tais como iniciar a 

autoponderação e parar de comer quando está satisfeito ou comer continuamente 

durante o dia, como aditivo. Em relação à literatura foi demonstrado que, após 

cirurgia bariátrica, ocorre redução na ingestão de calorias (Kruseman et al., 2010) e 

gordura (Meany et al., 2014), melhor adesão dietética (Chevallier  et al., 2007), 

reduzindo a ingestão de lanches, diminuindo os desejos de comida e uma menor 

prevalência de alimentos pastosos (Kofman et al., 2010). Fatos que corroboram para 

a maior perda de peso. Esses fatores parecem justificar os achados do presente 

estudo, nos grupos após a cirurgia bariátrica. As demais condições e hábitos não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos estudados.  

 Dentre as condições bucais, as perdas dentárias estão longe de serem 

solucionadas na população brasileira. O levantamento epidemiológico brasileiro 

(Brasil, 2010) para a faixa etária de 35-44 anos evidenciou que entre 2003 e 2010 

houve redução de dentes perdidos em adultos diminuiu de 13,5 para 7,4, 

respectivamente. Fato este que evidencia que 7,3% dos adultos apresentavam 

elementos dentários ausentes. Já a necessidade de prótese na população nessa 

faixa etária foi de 68,8%. Neste estudo, observou-se que houve em média perda 

dentária de 3,3 em adultos, número este inferior ao encontrado no último 

levantamento epidemiológico brasileiro (Brasil, 2010). Dentre os grupos estudados, o 

eutrófico foi o que apresentou menor percentual de perda dentária e o obeso o 

menor status social. Este achado vai ao encontro dos dados observados por 

Yamashita et al. (2015), que verificou maior perda dentária e pior status 

socioeconômico entre os pacientes obesos analisados. 
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 A população de maior nível socioeconômico apresentou melhor manejo 

sanitário, alimentação saudável e atividade física, enquanto o inverso parece ocorrer 

naqueles que estão em menor status, como aumento do consumo de alimentos de 

origem animal, gordura saturada, açúcar e menor tempo para atividade física 

(Matsudo, 2016). 

Uma das justificativas da redução das perdas em adultos observada, 

possivelmente seja a combinação da melhoria das condições socioeconômicas, em 

especial da educação, e do sistema de saúde como a exposição à fluoretação de 

águas e massificação do uso de dentifrícios fluoretados. Indivíduos mais pobres e 

menos escolarizados residem em localidades com menores coberturas de 

fluoretação de águas e de serviços odontológicos, escovam menos frequentemente 

seus dentes. (Peres et al., 2013), consomem mais açúcar, alimentos de origem 

animal, gordura saturada, açúcar e têm menor tempo para atividade física (Marmot 

et al., 1997). Todos esses fatores contribuem para aumento da prevalência e 

progressão da cárie dentária e da doença periodontal e, consequentemente, das 

perdas dentárias delas resultantes. Dessa forma, as populações mais vulneráveis 

devem ter cuidados prioritários, ao lado das medidas universais (Peres et al., 2013). 

 A ausência de dentes pode desencadear algum grau de disfunção (Ribeiro et 

al., 2002) e que a reabilitação é capaz de atuar positivamente na diminuição da 

severidade destes distúrbios nesses pacientes (Gil, Nakamae, 1999). 

Vários fatores podem influenciar a ocorrência de desgaste dentário, como 

refluxo gastroesofágico, bruxismo, pH salivar e idade (Pataro et al., 2012). No 

presente estudo, houve maior prevalência de desgaste nos dentes anteriores e na 

face incisal, o que indica a ocorrência de atrição. Este fenômeno pode ser causado 

pelas superfícies de contato envolvendo esmalte e dentina, sendo um resultado do 

processo adaptativo, foi demonstrado por meio da tomografia ótica. Fato que pode 

ser explicado pela alta presença de hábitos parafuncionais, como o bruxismo, que 

apresenta forças verticais excessivas de longa duração e forças de fricção 

horizontais (Mercut et al., 2017).  O bruxismo tem sido reportado como uma 

manifestação física do estresse e da ansiedade (Sutin et al., 2010) e esta, por sua 

vez, está intimamente relacionada à obesidade (Atlantis, Goldney, Wittert, 2009). 

Existem dois fenótipos circadianos distintos para o bruxismo: bruxismo do sono e 

bruxismo acordado, que são considerados entidades separadas devido à suposta 

diferença em sua etiologia e variância fenotípica. As causas propostas recentemente 
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de bruxismo parecem ser uma combinação de fatores genéticos e ambientais, com a 

epigenética fornecendo uma estrutura robusta para investigar essas interações. 

Ambos os tipos de bruxismo estão associados a certos transtornos determinados 

epigeneticamente, como a síndrome de Rett, síndrome de Prader-Willi e síndrome 

de Angelman, e essas associações sugerem uma ligação mecanicista entre 

desregulação epigenética e bruxismo. Estudos futuros deverão investigar a 

correlação do bruxismo com distúrbios do sono, resposta ao estresse alterada e 

psicopatologia (Čalić e Peterlin, 2015). 

Quanto à superfície de desgaste, neste estudo o desgaste em esmalte foi 

mais prevalente no GC (eutrófico) e em dentina no G24 e G36 (24M e 36M após a 

cirurgia). Estes resultados se assemelham aos da Yamashita, onde o desgaste foi 

maior em dentina no obeso e maior em esmalte no eutrófico (Yamashita et al., 

2015).   

O desgaste erosivo ocorre nas oclusais e em superfícies lisas, de acordo com 

Grippo et al. (2004) esta lesão surge devido a desmineralização química com a 

participação de fatores físicos, como a fricção e muitas vezes o estresse. Recente 

revisão global demonstrou que apenas em pacientes com doença do refluxo 

gastroesofágico e distúrbios alimentares associados ao vômito, pode ser encontrado 

um claro impacto na prevalência da erosão (Schlueter, Luka, 2018). Aliado a este 

fato, pessoas que consomem alimentos e bebidas ácidas, há risco maior de 

apresentar erosão. Dentre as manifestações extraesofágicas em pacientes com 

DRGE, a halitose pode ser um dos sintomas (Marsicano et al., 2013).  

Deve-se ressaltar que o desgaste causado pela erosão pode promover 

desgaste maciço e ponde estar relacionado a outros tipos de desgastes (Mercut et 

al., 2017).  

Muitos autores têm considerado a abrasão como um fenômeno natural, o qual 

poderia se tornar excessivo com estivesse associado com a fricção e erosão. 

(Sperber, 2017; Wood et al., 2008).  

 A regressão linear para o desgaste dentário mostrou que houve associação 

significativa com idade e perda dentária, nos grupos estudados. Isso reforça a 

evidência científica que o desgaste se agrava com a idade e pode ser mais um fator 

para perda dentária. Por outro lado, a perda de alguns dentes pode sobrecarregar os 

dentes presentes, principalmente em casos de bruxismo, causando mais desgaste 
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ou sua progressão. Estudos futuros deverão ser conduzidos para entender a via de 

ocorrência deste desfecho em pacientes obesos pré e pós-cirurgia bariátrica.   

Os benefícios da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida 

incluem perda de peso significativa e durável e, melhora ou remissão de 

comorbidades relacionadas à obesidade, incluindo diabetes tipo 2, hiperlipidemia, 

hipertensão, doença cardíaca, apneia obstrutiva do sono e depressão. Entretanto, a 

saúde bucal após o procedimento cirúrgico se altera, podendo sofrer aumento na 

incidência de cárie dentária, doenças periodontais e desgaste dentário como 

relatado (Cummings, Pratt, 2015). 

Algumas limitações no presente estudo merecem consideração. Incialmente, 

por ser um estudo de corte transversal, não permitindo que seja feita relação de 

causalidade. Outro ponto foi o fato de se tratar de uma amostra de conveniência 

restrita ao local do estudo, dificultando a generalização dos achados. Como o 

desgaste se acumula durante um longo período, estudos longitudinais poderiam 

fornecer evidências mais conclusivas sobre o papel e a interação de diferentes 

fatores de risco para o desenvolvimento do desgaste. Para uma compreensão 

completa da progressão do desgaste dentário, são necessários mais estudos 

clínicos em longo prazo e que sejam considerados os efeitos de dietas acídicas de 

longa duração ou o consumo excessivo de alimentos ácidos durante um 

determinado período de tempo. Além da análise dos dois tipos de bruxismo e suas 

implicações na ocorrência do desgaste. Pesquisas futuras de seguimento devem se 

concentrar em especificar os hábitos comportamentais, de higiene e consumo de 

produtos ácidos. 

 Como pontos fortes do presente estudo, ressaltam-se as implicações clínicas 

para pacientes obesos e bariátricos, que se pautam no acompanhamento 

odontológico desde o pré-operatório, para proporcionar melhor recuperação e 

adaptação mastigatória durante todo o pós-operatório, contribuir no tratamento e na 

prevenção das lesões da cavidade bucal.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

 Pode-se concluir que o desgaste dentário foi mais prevalente entre os 

pacientes submetidos à cirurgia by-pass gástrico, independente do período de pós-

operatório, sendo que as superfícies incisais dos dentes anteriores superiores e 

inferiores foram as mais acometidas. Já a perda dentária não mostrou diferenças 

significativas entre os grupos. O desgaste dentário esteve associado à idade e 

número de dentes perdidos.   
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ANEXO 
 
 

Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP. 
 

 

UNICAMP - CAMPUS CAMPINAS  

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Desgaste dentário e perdas dentárias em pacientes eutróficos, portadores de  

obesidade mórbida e submetidos à cirurgia bariátrica Pesquisador: EVERTON CAZZO  

Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 73245517.0.0000.5404 
Instituição Proponente: Hospital de Clínicas - UNICAMP Patrocinador Principal: Financiamento 
Próprio  

DADOS DO PARECER  

Nu ́mero do Parecer: 2.341.011  

Apresentação do Projeto:  

Introdução: Obesidade caracteriza-se pelo acúmulo acentuado de tecido adiposo subcutâneo, sendo 
muitas vezes associada a outras doenças (Ribeiro et al., 2006). A obesidade é classificada de acordo 
com o índice de massa corporal (IMC) de 18,5 a 24,9 kg/m2 normal (eutrófico); 25 a 29,9 kg/m2 
sobrepeso; 30 a 34,9 kg/m2 obesidade grau I; 35 a 39,9 kg/m2 obesidade grau II e acima de 40 
kg/m2 obesidade grau III (obesidade mórbida) (Branco et al. 2011).O impacto da obesidade na 
morbimortalidade, por desencadear doenca̧s cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, 
osteoartrite, síndrome de apneia do sono, entre outras, representa um importante problema de saúde 
pública (Kopelman, 2000).O bypass gástrico Y de Roux (RYGB) produz perda de peso rápida e 
manutenção de perda em pacientes obesos mórbidos, tendo sucesso no controle das comorbidades 
e no aumento da qualidade de vida (Moura-Grec et al., 2014; Arasaki et al., 2005; Bouldin et al., 2006; 
Shikora, 2007). Entretanto, o reganho de peso ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes e 
constitui uma questão preocupante (Meguid et al., 2008). O reganho de peso pode estar relacionado 
a causas tais como, psiquiátricas, inatividade física, endocrinopatias, não seguimento do regime 
alimentar, condições médicas, sociais e econômicas (Karmali et al., 2013). Dentre os precedimentos 
cirúrgicos para tratar a obesidade, a técnica Gástrica Bypass em Y de Roux, é o mais utilizado. Essa 
técnica ignora os sítios primários de reabsorção de cálcio, isolando assim esta região, não permitindo 
que o bolo alimentar entre em contato com ele, por sua vez, dificultando a absorção deste mineral. 
Portanto, os indivíduos que se  
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submetem a cirurgia podem apresentar níveis insuficientes de cálcio e vitamina D, o que pode levar à 
um aumento da produção do hormônio da paratireoide, conduzindo à reducã̧o de vitamina D e 
aumento da reabsorção óssea. Ao longo do tempo, este fenômeno pode também influenciar os 
padrões de perda óssea alveolar, o que poderia conduzir à rogressão da doença periodontal (Pataro 
et al., 2012).O excesso de peso, obesidade, reganho de peso e aumento da circunferência abdominal 
podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da periodontite ou agravamento das condições 
periodontais (Keller et al., 2015; Jagannathachary et al., 2010; Ritchie, 2007).A cirurgia bariátrica tem 
sido relacionada às melhoras nas condicõ̧es sistêmicas e agravamento nas condições de saúde 
bucal, especificamente no aumento da doença periodontal (Sales-Peres et al., 2015) e do desgaste 
dentário (Moura-Grec et al., 2014; Marsicano, 2008; Pataro et al., 2012). Além disso, a cárie dentária 
pode ser agravada por deficiências nutricionais e dietéticas (Moura-Grec et al., 2012). Outra 
manifestação na condição bucal é a erosão dentária, a qual se relaciona ao refluxo gastroesofágico 
(Moura-Grec et al., 2012; Barron et al., 2003; Biccas et al., 2009) e à xerostomia (Modeer et al., 
2010). A ocorrência de doenca̧ periodontal, desgaste dentário, incidência de cárie e bruxismo 
(Marsicano et al., 2011; Pataro et al., 2010; Sales-Peres et al., 2015: Sales-Peres et al., 2016) tem 
sido relacionada à má absorcã̧o de nutrientes devido a alterações anatômicas no trato gastrointestinal 
(Rubio et al., 2007), mudança significativas nos hábitos alimentares (Malinowski, 2006) e ocorrência 
de vômitos frequentes (Elder, 2007). A manutencã̧o da saúde bucal adequada em pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica contribui para o sucesso da cirurgia, resguardando os benefícios 
promovidos e minimizando os efeitos colaterais (Moura-Grec et al., 2012). Desgaste 
DentárioDesgaste dentário é a perda gradual de substância do elemento dental, sem o envolvimento 
do processo carioso, sem interferência da ação de microrganismos nem de traumas, ocorre tanto no 
esmalte quanto na dentina, podendo evoluir para o comprometimento pulpar. Alterações no estilo de 
vida, dieta e comportamento, têm papel fundamental no desgaste dentário (Kelleher et al., 2012; Lee 
et al., 2012; Gans, Lussi, 2008). Segundo Litonjua et al. (2003), o desgaste dentário é a perda de 
tecido dentário duro devido aos processos de erosão, atrição, abrasão e abfração. O desgaste 
dentário é o resultado clinicamente visível de um processo multifatorial, com envolvimento de fatores 
químicos e mecânicos, qua causa a perda do tecido dentário. Entretanto, não existe consenso em 
estudos quanto a classificação ou a etiologia dos diferentes tipos de desgaste dentários (Smith, 
Knight,1984; Lussi.,1996; Litonjua et al., 2003; Van’t Spijker et al., 2009; Addy, Shellis, 2006; Bartlett 
et al., 2008; de Carvalho Sales-Peres et al., 2013). A superfície dentária pode sofrer desgaste como 
resultado do processo natural ou desencadeado por alterações, as quais os dentes estão expostos. 
Este  
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UF: SP Município: CAMPINAS 
Telefone: (19)3521-8936 Fax: (19)3521-7187 E-mail: cep@fcm.unicamp.br  

Pa ́gina 02 de 15  

  



Anexos  103 

 

 

UNICAMP - CAMPUS CAMPINAS  

Continuac ̧ão do Parecer: 2.341.011  

processo é contínuo e gradativo (Lussi et al., 2011; Lussi, 2006a; Bartlett, 2003). As perdas de 
estruturas dentárias não controladas ou estabilizadas podem necessitar ações reparadoras, na 
maioria das vezes ligada a quadros de sensibilidade dentinária, alterações das funções dos dentes 
e/ou comprometimento estético (Van’t Spijker et al., 2009). O processo de desgaste é cumulativo ao 
longo da vida. Portanto deve- se detectar o mais precocemente possível essas lesões, quer seja na 
dentição decídua ou permanente, afim de evitar sua progressão ou de preveni-las (Harding et al., 
2010). Desgaste dentário pode ocorrer pela exposição do elemento dental à substância ácida, 
desgaste por erosão, como também por fatores de origem física ou mecânica, tais como nos 
desgastes por atrição e abrasão (Imfeld, 1996). Devido a sua origem multifatorial, essas alterações 
podem ocorrer ao mesmo tempo no mesmo dente, intensificando suas manifestações clínicas e 
dificultando o diagnóstico (Van’t Spijker et al., 2009). Tanto a atrição quanto a abrasão, ambas são 
ocasionadas por fatores mecânicos, porém a atrição ocorre com a perda de tecido dentário 
decorrente do contato dentário patológico, como ocorre nos casos de bruxismo (Addy, Shellis, 2006; 
Litonjua et al., 2003). Estudos revelaram que o estresse é a causa direta de hábitos parafuncionais e 
que pode resultar no desgaste dentário (Michalak et al.,2013). Já abrasão é desencadeada por 
hábitos orais (escovação) e por substâncias abrasivas (dentifrício) (Litonjua et al., 2003). A erosão e ́ 
causada por meio de um processo químico, sem o envolvimento de bactérias (Lussi, 2006). Para 
Imfield (1996), o desgaste dentário por abrasão é a perda de tecido causada pelo uso de objetos ou 
substâncias repetidamente colocadas em contato com os dentes, não incluindo o contato oclusal. As 
alterações por desgaste abrasivo podem aparecer de forma difusas ou localizada (Kelleher et al., 
2012). Abrasão dentária se localiza na região cervical e é caracterizada por sulcos ou fendas 
horizontais, geralmente mais largas que profundas, ocasionados por força extrema da escovação 
nesta região, podendo estar relacionado com a frequência das escovações, tempo, abrasividade do 
dentifrício, cerdas que compõem as escovas e técnica empregada (Hattab, Yassin, 2000). Outra 
forma de abrasão pode estar relacionada com a atividade laboral. É comum observar uma vala na 
superfície incisal superior ou inferior do elemento dentário. Costureiras que têm o hábito de segurar 
alfinete entre os dentes e sapateiros que seguram pregos entre os dentes (Grippo et al., 2004; 
Litonjua et al., 2003). Hábitos de fumar cachimbo e onicofagia estão associados à abrasão (Grippo et 
al., 2004; Lee et al., 2012). Desgaste dentário por atrição é a perda de substância do elemento dental 
a partir de contatos oclusais em oposicã̧o à denticã̧o ou restaurações, contato “dente a dente”, sem 
interferência de um terceiro elemento, de origem fisiológica ou patológica. O desgaste de origem 
fisiológica se dá pelo contato dos dentes durante degluticã̧o, fonação e mastigação. O desgaste de 
origem patológica pode ser  
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decorrente de parafunções, como no caso do bruxismo, oclusão traumática ou maloclusão (Lee et al., 
2012; Lussi, 2006b; Grippo et al., 2004; Litonjua et al., 2003). No desgaste dentário por atriça ̃o 
observa-se superfícies oclusais iguais e correspondentes em dentes opostos, porém em oclusões 
traumáticas ou maloclusão, as superfícies vestibular e lingual também estão envolvidas. A atrição 
dental avançada é a perda do esmalte em uma ou mais áreas, clinicamente apresenta facetas dentais 
grandes, planas, lisas, brilhantes deixando a dentina exposta ao meio bucal tendo o aspecto de cor 
amarelada ou castanha (Lussi, 2006b). O desgaste dentário causado por atrição em adolescentes 
pode aumentar as lesões com a idade, presenca̧ ou defeito de restaurações e maloclusão de classe II 
de Angle, isolamente ou associadas (Casanova-Rosado et al., 2005). Abfração é o desgaste no 
contorno da junção cemento-esmalte. As lesões são observadas em um único dente, resultantes de 
forças oclusais excêntricas que levam à flexão dental, causando microfraturas, as quais se propagam 
perpendicularmente ao longo do eixo do dente. As lesões têm forma de cunha na região cervical 
(Grippo et al., 2004). Wood et al. (2008) descreveram a abfração como “lesão cervical não cariosa”. 
Sarode e Sarode (2013) considera este termo errôneo, uma vez que as lesões cervicais podem 
apresentar várias etiologias, das quais a abfração pode ser a principal. A erosão é uma 
desmineralizacã̧o parcial do esmalte e/ou da dentina causada por ácidos intrínsecos e extrínsecos. O 
desgaste erosivo pode ser seguido por desafio mecânico, gerando efeito sinérgico entre erosão e 
abrasão dentária, o que causa perda acelerada de tecido duro dentário segundo Huysmans, Chew e 
Ellwood (2011). O desgaste dentário por erosão é a perda da estrutura dentária, esmalte e/ou 
dentina, devido a processos químicos não bacteriológicos, podendo ser de origem intrínseca, como 
refluxo gástrico, ou extrínseca como relacionados à dieta, à medicação, estilo de vida e fatores 
ambientais (Lussi et al., 2011; Imfeld, 1996). A erosão pode ser entendida como desmineralização 
com perda de superfície dentária, causada exclusivamente por exposição prolongada aos ácidos. 
Shellis et al. (2011) sugeriram uma modificação na definição de Huysmans, Chew e Ellwood (2011), 
tendo em vista que a perda de esmalte resulta de um processo de desmineralização prolongado sem 
o envolvimento da abrasão. Outro motivo para a alteração se pauta nos processos erosivos in vivo 
por ocorrem de forma breve. Dessa forma, é pouco provável que a principal causa da perda da 
estrutura dentária seja causada apenas pelo processo erosivo por si só. O primeiro sinal clínico do 
desgaste dentário por erosão é a perda do brilho do esmalte da superfície dentária, principalmente na 
juncã̧o cemento-esmalte, progredindo para concavidades rasas. Com a frequente exposição aos 
ataques ácidos, estas superfícies podem apresentar um anel de esmalte circundando a região 
gengival do dente. Isto pode ser explicado como resposta protetora dos fluidos gengivais cervicais ao 
ataque ácido,  
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ou devido ao biofilme dentário, o qual pode atuar como barreira protetora da superfície ao desafio 
ácido (Bartlett, 2005; Kelleher et al., 2012). As cúspides aparecem arredondadas ou em forma de 
concha e as restaurações de amálgama projetam-se acima do nível das superfícies oclusais (Lussi, 
1996). A erosão pode ser de origem intrínseca e extrínseca. Os ácidos intrínsecos são decorrentes do 
estômago de pacientes que apresentam bulimia nervosa, anorexia e problemas gastro-esofágicos 
(Bartlett, 2006). A xerostomia pode ter influência no aparecimento do desgaste, devido a diminuição 
na liberação de saliva responsável pelo equilíbrio do pH (tamponamento dos ácidos) (Hara et al., 
2006). Os ácidos de origem extrínseca são originados de alimentos, bebidas, medicamentos e 
produtos ácidos advindos do ambiente de trabalho (Lussi, Jaeggi, Zero, 2004). Os ácidos extrínsecos 
são considerados os principais fatores relacionados com a erosão dentária devido a mudanças dos 
hábitos dietéticos da populacã̧o, que tem consumido com maior frequência bebidas ácidas, como 
refrigerantes e sucos de fruta (Lussi, 2006). O ácido intrínseco, geralmente, ocasionado por vômitos e 
regurgitações, produz desgaste na superfície lingual e oclusal dos elementos dentários. Os dentes 
inferiores são mais protegidos do ataque ácido pela sobreposição da língua e efeitos protetores da 
saliva. O ácido extrínseco chega à cavidade bucal através de meio externo e resulta em desgaste 
erosivo nas superfícies vestibulares e oclusais dos dentes (Spear, 2008; Spear 2009). A erosão 
ocorre devido à dissolucã̧o dos cristais pelos íons hidrogênio derivados dos ácidos, ou pela ligação 
dos ânions como complexo de cálcio (Featherstone, Lussi, 2006; Zero, Lussi, 2005). No esmalte, os 
ácidos dissolvem a área interprismática ou os prismas de esmalte. Na dentina esse processo ainda 
não é totalmente compreendido, por ser mais complexo. Ainda na dentina, a desmineralização inicia- 
se na interface entre a dentina inter e peritubular, com a extração dos minerais. A dentina peritubular 
é degradada, e os túbulos dentinários tornam-se mais largos. Uma camada superficial de matriz 
orgânica desmineralizada pode ser detectada, seguida por uma zona parcialmente desmineralizada, 
até o interior da dentina sadia ser alcanca̧da (Meurman, Drysdale, Frank, 1991). O aumento da 
expectativa de vida da populacã̧o aliada ao declínio na prevalência da cárie dentária nos países 
industrializados contribuiu para a manutenção de maior número de elementos dentais em adultos e 
idosos (Nunn, 1996). Mais superfícies dentárias ficam expostas, podendo sofrer desgaste (Addy, 
Shellis, 2006; Jaeggi, Lussi, 2006; Lussi, 2006). Com o controle da cárie dentária e a permanência 
por mais tempo do elemento dentário na cavidade bucal (Marthaler, 2004), o desgaste dentário 
passou a ser um fenômeno importante, despertando atenção da comunidade científica (Huew et al., 
2012; Mulic et al., 2010; Lussi et al., 2006). Independentemente da idade da população examinada os 
desgastes dentários são frequentemente encontrados nos grupos etários  
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mais jovens, levando a danos nos dentes permanentes ainda durante a infância, comprometendo a 
dentição da criança e levando a restaurações e/ou procedimentos cada vez mais complexos (Lussi, 
Jaeggi, 2006c; Taji, Seow, 2010). Fatores comportamentais importantes que aumentam o risco ao 
desenvolvimento de lesões de erosão podem ser de pacientes que apresentam refluxo 
gastroesofágico, alcoolismo crônico e distúrbios psicossomáticos, como anorexia ou bulimia (Bartlett, 
2006) o consumo de algumas medicações ou de drogas ilícitas (Lussi et al., 2006; Lussi, Jaeggi, 
2008; Magalhaes et al., 2009c). Traebert e Moreira, (2001) analisou os padrões modernos 
socioculturais da imagem corporal "ideal", podendo resultar na alteração da percepção da 
autoimagem, principalmente de jovens, elevando o risco de distúrbios alimentares, como a anorexia e 
bulimia nervosas. A saliva é considerada o mais importante fator para a prevenção da erosão devido 
às suas propriedades, dentro dos fatores biológicos. Ela tem uma ação direta sobre o agente erosivo 
limpando, diluindo, neutralizando os ácidos e realizando ação de tamponamento, desempenha um 
importante papel na formação da película adquirida, reduz a desmineralização e melhora a 
remineralizacã̧o fornecendo cálcio, fosfato e flúor para o esmalte e dentina erodidos. A sua proteção 
começa antes do início do ataque ácido, com o aumento do fluxo salivar devido a estímulos extra 
bucais, como visão (Christensen, Navazesh, 1984) e olfato (Engelen et al., 2003; Lee, Linden, 1992). 
O aumento do fluxo salivar aumenta a capacidade de remineralização da superfície dental 
(Eisenburger et al., 2001; Rios et al., 2006b; Rios et al., 2008a). Secretada por três pares de 
glândulas salivares maiores e pelas glândulas salivares menores (Sreebny, 2000), a saliva é 
constituída por componentes orgânicos e inorgânicos. Os componentes inorgânicos incluem o 
bicarbonato que está relacionado à capacidade tampão da saliva e o cálcio e fosfato que permitem a 
manutenção da integridade mineral do dente. Os componentes orgânicos incluem proteínas e 
glicoproteínas que influenciam em alguns aspectos da saúde oral dentre as proteínas salivares, a 
estaterina mantém a supersaturação dos sais de cálcio e fosfato (Buzalaf, Hannas, Kato, 2012). 
Siqueira et al. (2010) encontraram histatina intacta na película adquirida, sendo atribuída a ela 
propriedades antidesmineralizantes, quando fosforiladas. A formação da película adquirida, devido 
sua permeabilidade seletiva, impede o contato direto do ácido como o dente (Hara, Lussi, Zero, 2006; 
Meurman, Frank, 1991; Zahradnik, Moreno, Burke, 1976), diminuindo a dissolução da hidroxiapatita. 
Espessura, composição e tempo de maturação da película influenciam na proteção ao dente 
(Amaechi et al., 1999; Zero, Lussi, 2005). Para Amaechi et al. (1999) a espessura da película 
adquirida varia entre os indivíduos e dentro das arcadas dentárias, o que explicaria a sítio-
especificidade encontrada na erosão dentária. A qualidade da saliva está relacionada através da 
concentração de seus componentes orgânicos e inorgânicos (Cheaib, Lussi,  
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2011; Karlinsey et al., 2012). A quantidade de saliva pode ser diminuída por doenças das glândulas 
salivares (síndrome de Sjögren), terapias de radiação na região de cabeça e pescoço e medicações, 
ou aumentadas por estimulação com o uso de chicletes (Magalhaes et al., 2009c). Perda Dentária: A 
perda dentária é um dos principais problemas bucais, devido à sua alta prevalência, aos danos 
estéticos, funcionais, psicológicos e sociais que acarreta ao indivíduo (Barbato et al., 2007, De Marchi 
et al., 2012, Sanders et al., 2007). O acúmulo de doenças bucais ao longo da vida, os aspectos 
culturais e a decisão de extrair o dente como opção de tratamento odontológico contribui para o alto 
índice de perda dentária, o qual em grande parte poderia ser evitado (Gilbert, Duncan, Shelton, 2003; 
Kay, Blinkhorn, 1996). As perdas dentárias constituem-se em marca de desigualdade social, visto que 
os grupos sociais situados na base da pirâmide socioeconômica apresentam maior número de perdas 
dentárias do que grupos mais abastados (Barbato et al., 2007, Bernabé, 2011, Burt et al., 1992, 
Gilbert, 2003, Haugejorden, 2003). Denticã̧o funcional é o número mínimo de dentes naturais que 
uma pessoa necessita para exercer a função de mastigação adequada sem auxílio de próteses 
(Hobdell et al., 2007). Pessoas com menos de 21 dentes naturais podem sofrer problemas 
mastigatórios, restrição de alimentos e ingestão de nutrientes (Ervin, Dye, 2007, Sheiham et al., 
1999). Já o edentulismo é a perda completa dos dentes naturais (Burt, Eklund, 1992). No Brasil, as 
desigualdades regionais apareceram em todas as faixas de idade, com os menores percentuais de 
perdas na região Sul e os maiores na região Norte. A média de dentes perdidos foi de 0,9 em 
adolescentes, 13,2 em adultos e 25,8 em idosos de 65 a 74 anos. A proporção do componente 
perdido é de 15% em adolescentes, 65% em adultos (35-44 anos) e mais de 90% entre os idosos. A 
prevalência de perdas dentárias entre adolescentes foi de 17,4%, ± 8,1% entre os estratos de maior 
renda e ± 30% entre os menos escolarizados. Entre os adolescentes, as mulheres, pardos e negros, 
os de menor renda e escolaridade apresentaram maiores perdas. Ausência de dentição funcional 
apresentou em aproximadamente 14 dos adultos, sendo superior nas mulheres, negros e pardos, de 
menor renda e escolaridade. A média de dentes perdidos em adultos declinou de 13,5 em 2003 para 
7,4 em 2010. Mais da metade da população idosa é desdentada, similar ao senso de 2003, com 
maiores prevalências de edentulismo em mulheres, de menores renda e escolaridade (SBBrasil, 
2010). Afim de reestabelecer a função mastigatória de indivíduos com perda dentária pode ser 
indicado o uso de próteses. No levantamento nacional de 2010, 13,7% dos adolescentes 
necessitavam de próteses, sendo 29% na Região Norte e 9,2% na Região Sul. Necessitavam de 
prótese parcial em um dos maxilares 10,3% dos adolescentes examinados e 3,4% nos dois 
maxilares. Prótese total em um ou dois maxilares e prótese parcial com prótese total não foram 
observadas necessidades. Dentre  
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os adolescentes 27% deles necessitavam de algum tipo de prótese em 2003, uma redução de 52%. 
Em adultos, 68,8% necessitavam de algum tipo de prótese, sendo 83,3% na Região Norte e 62,9% 
na Região Sul. Necessitavam de prótese parcial em um dos maxilares 41,3% dos examinados e 
26,1% nos dois maxilares, 0,6% de prótese total em um dos maxilares e 0,3% em dois maxilares, em 
prótese parcial com prótese total foram observadas 0,4%. Nota-se que 1,3% dos adultos 
necessitavam de prótese total em pelo menos um maxilar, em 2003 era de 4,4% uma redução de 
70%. Nos Idosos, 92,7% necessitavam de algum tipo de prótese, sendo 97,2% na Região Norte e 
87,3% na Região Sul. Necessitavam de prótese parcial em um dos maxilares 34,2% dos idosos e 
20,1% nos dois maxilares, 17,9% de prótese total em um dos maxilares e 15,4% em dois maxilares, 
em prótese parcial com prótese total foram observadas 5%. Observa- se que 1,3% dos idosos 
necessitavam de prótese total em pelo menos um maxilar, em 2003 era de 4,4% uma redução de 
70%. Números bem próximos se comparados a 2003 (SBBrasil, 2010). Ao se considerar que não ha ́ 
evidências científicas sólidas referente à obesidade e as condicõ̧es bucais, tornam-se relevantes 
investigações que possam relacionar desgaste dentário e perda dentária em indivíduos obesos pré e 
pós cirurgia bariátrica.  
Hipótese: Ocorre alteração nas condicõ̧es bucais após a cirurgia bariátrica. 
Metodologia Proposta: 
Aspectos Éticos: Este projeto será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos (CEP) do hospital em que será obtida a amostra. Os pacientes serão selecionados para a 
análise após a aprovação pelo Comitê. Os pacientes só participarão da pesquisa após assinatura do 
Termo de consentimento livre e esclarecido. Neste termo será descrito ao sujeito como ele será 
examinado, garantindo o sigilo da informacã̧o e desautorizando qualquer forma de coação ou pressão 
pela participação voluntária por parte desse indivíduo. 
Desenho do estudo: Este estudo será do tipo observacional transversal e analítico. Local da 
realização do estudo: O estudo será realizado na cidade de Campinas localizada na parte norte do 
estado de São Paulo, tendo uma área de superfície de 797,91 km2, segundo o censo do ano 2010 
tem uma população de 1.080.113 e contando com os 19 municípios que a compõem é de 2,8 milhões 
de habitantes sendo assim o 6,78% da população de São Paulo (Atlas do Desenvolvimento Humano 
no Brasil, 2010).O índice de desenvolvimento humano de Campinas, São Paulo no ano 2010 foi de 
0,805 caindo na lista de ranking no lugar número 28 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 
2010). 
Amostra: Os pacientes a serem recrutados serão obesos mórbidos do ambulatório de Cirurgia 
Bariátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp. Iniciadas em 1998, o Ambulatório de Cirurgia  
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Bariátrica em Campinas já realizou mais de 1.200 cirurgias. Desse total, mais de 80% foram em 
mulheres entre 20 e 40 anos. A fila de espera para o procedimento é de cerca de 2.000 pessoas, 
segundo o último levantamento. De acordo com o HC-UNICAMP, aproximadamente 50% dos obesos 
são diabéticos, quase 90% têm hipertensão e a idade média dos pacientes é por volta dos 40 anos. 
Composição da Amostra: A amostra será composta por pacientes eutróficos, obesos de classe III pré 
e pós cirurgia bariátrica (Y de Roux) e com idade entre 18 e 40 anos. Para o cálculo da amostra, 
considerou-se o poder do teste de 80% e o coeficiente de confiança de 95%. A amostra será 
composta por 240 pacientes (eutróficos=60, obesos=60, 6m operado=60, 12m operado=60), 
respeitada a regra de que o número de casos, do menor dos dois resultados da regressão logística 
binária, dividido pelo número de variáveis independentes resulte numa quantidade não inferior a 20 
(Harrel, 2001). Pareamento entre grupos será realizado por meio do gênero e idade entre os grupos 
de estudo. Critérios de inclusão: Pacientes com IMC entre 40 kg/m2 e 49,9 kg/m2. Pacientes com 
idade entre 18 e 40 anos. Pacientes que só tenham realizada uma cirurgia bariátrica (Roux- en-Y). 
Critérios de exclusão: Pacientes grávidas. Pacientes com câncer. Pacientes com complicações 
cirúrgicas. Pacientes que tomem medicamentos (antibióticos, antihistamínicos, sedativos, xaropes, 
homeopatia ou outras drogas imunossupressoras do Sistema Nervoso Central) que puderem 
mascarar os dados da coleta. Grupos de estudo Grupo 1 (GO): 60 pacientes obesos mórbidos. Grupo 
2 (G6M): 60 pacientes obesos mórbidos 6 meses após a cirurgia. Grupo 3 (G12M): 60 pacientes 
obesos mórbidos 12 meses após a cirurgia. Grupo 4 (GC): 60 pacientes eutróficos. Calibração do 
examinador: O treinamento de calibracã̧o do examinador será realizado antes de iniciar os exames 
clínicos. O treinamento de calibracã̧o será conduzido por um examinador padrão, experiente em 
levantamentos epidemiológicos e as atividades serão divididas em teóricas e práticas, envolvendo 
exercícios de treinamento e calibração, compreendendo um total de seis períodos. Os primeiros 
períodos serão utilizados para explicacã̧o dos códigos, critérios e condutas adotados para o estudo. 
Após esse período será iniciada a prática de exercícios, através da exposição visual de casos clínicos 
por parte do examinador padrão, em seguida serão realizadas as avaliações e possíveis discussões. 
Após esse exercício prático, será realizada uma demonstração clínica sobre como devem ser 
realizados os exames e em seguida a calibração propriamente dita será realizada. Após as tomadas 
dos dados será realizada uma discussão geral para certificar-se que a examinadora se familiarizou 
com os procedimentos (Sales-Peres, 2008). Os dados serão tabulados para o cálculo do Kappa intra-
examinadora (Landis; Koch, 1977).  

Exame clínico Os exames serão realizados por um examinador, que será o autor da pesquisa,  
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previamente calibrado. Cada participante será colocado numa cadeira odontológica, no primeiro 
momento será feito a obtenção do histórico médico clínico, depois serão submetidos ao exame clínico 
com o auxílio de espelho intraoral e sonda periodontal, previamente esterilizados. 
Desgaste Dentário: Para o desgaste dentário será adotado o índice, adaptado por Sales Peres 
(2008). O exame para identificar desgaste dentário será precedido por secagem das superfícies 
dentárias que será realizada com um aparelho transportável que contém duas seringas tríplices, 
facilitando o diagnóstico visual. Será utilizada luz ambiente e também auxilio de luz artificial.  

Perda Dentária: Será registrado a presenca̧ ou ausência de dentes 
Uso e necessidade de prótese dentária: O uso e a necessidade de prótese dentária, os quais levam 
em consideracã̧o a presenca̧ de espaços protéticos e sua reabilitação. Os dois índices não são 
excludentes, ou seja, um mesmo indivíduo pode estar usando e, ao mesmo tempo, necessitar de 
prótese(s). Serão registrados e considerados o uso e necessidade de prótese para os arcos superior 
e inferior segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997. 
Impacto das condições bucais na qualidade de vida: O impacto das condições bucais nas atividades 
diárias destes indivíduos será avaliado por meio do instrumento OHIP 14 (Slade, 1997). A aplicação 
deste indicador será realizada através de entrevista, no mesmo dia e imediatamente após o exame 
clínico. 
Avaliação Antropométrica: A avaliação nutricional dos indivíduos será realizada através da 
mensuração das medidas antropométricas peso e estatura, de acordo com as técnicas preconizadas 
pela OMS (WHO, 2000), e a partir desses valores será calculado o índice de massa corporal (IMC). 
As medidas de circunferências abdominal e cervical serve para demonstrar o conteúdo de gordura no 
corpo, valores acima do estabelecido pela OMS indicam riscos cardiovasculares aumentados. 
Análise estatística: Será aplicada a análise estatística descritiva para obter as frequências absolutas e 
relativas. Para verificar a associacã̧o entre obesidade e os desfechos bucais (desgaste dentário e 
perda dentária) será usado o modelo de regressão logística multivariada, calculando o Odds ratio 
(OR) e o intervalo de confiança (IC) de 95%. Idade, Gênero, Peso, Altura, IMC, perda de peso (%), 
circunferência abdominal e cervical e relacã̧o cintura/quadril serão incluídas como covariáveis na 
análise de regressão logística multivariada, quando obtiverem p<0,02. As análises serão conduzidas 
utilizando-se o programa Statistica 12.0 para Windows, adotando-se para todos os testes um nível de 
significância de 5%. 
A pesquisa será realizada no HC/Unicamp (coleta de dados) e na FOB-USP (demais etapas). 
No arquivo “projeto” o cronograma prevê 24 meses para finalizacã̧o da pesquisa, iniciando-se em  
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outubro de 2017 e finalizando em setembro de 2019. No arquivo 
“PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_826572.pdf” o cronograma também prevê 24 
meses, iniciando-se em 02/10/2017 e finalizando em 02/09/2019. Foi apresentado em anexo ao 
arquivo do projeto o modelo da ficha de OHIP – 14.  

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo Primário: Avaliar as condicõ̧es bucais antes e após a cirurgia bariátrica. Objetivo Secundário: 
• Avaliar desgaste dentário e perda dentária em eutróficos, obesos e bariátricos.• Comparar as 
condições bucais em pacientes eutróficos, obesos e bariátricos.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Segundo informação prestada pelos pesquisadores, quanto aos riscos: Não há riscos previstos. 
Quanto aos benefícios: Avaliacã̧o odontológica gratuita e periódica para os pacientes.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

Trata-se de estudo observacional, transversal, com participantes e com acesso a arquivos, que 
envolverá cerca de 240 indivíduos adultos jovens, oriundos do ambulatório de Cirurgia Bariátrica do 
Hospital de Clínicas da Unicamp. O pesquisador responsável é o Prof Dr Everton Cazzo, da FCM-
UNICAMP. Também participam da pesquisa o mestrando em Odontologia em Saúde Coletiva 
Fabiano Duarte da Costa Aznar, a orientadora Profa. Dra Silvia Helena de Carvalho Sales Peres e o 
Co-orientador Prof. Dr.Elinton A Chaim, os três últimos da Faculdade de Odontologia de Bauru – 
USP. A pesquisa tem como título “Desgaste dentário e perdas dentárias em pacientes eutróficos, 
portadores de obesidade mórbida e submetidos à cirurgia bariátrica” e está classificada na grande 
área de Ciências da Saúde, com propósito em Saúde Coletiva / Saúde Pública, não tendo sido 
classificada como área temática especial. A Instituição Proponente é o HC- UNICAMP. Segundo as 
Informações Básicas do Projeto, a pesquisa tem orçamento estimado em R$ 759,50 para aquisição 
de materiais de consumo, financiados pelos próprios pesquisadores. Tem início previsto para 
02/01/2018 (calibração) e término em previsto para 02/09/2019. Prevê-se a abordagem de 240 
pessoas, possivelmente pacientes do ambulatório de cirurgia bariátrica do HC. A proposta está 
inserida no curso de Mestrado do aluno Fabiano Duarte, cujo início ocorreu em 04/04/2016 e a 
previsão de término é em 04/04/2019.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Foram apresentados e considerados os seguintes documentos na avaliacã̧o da resposta de 04/10/17: 
Informações sobre o protocolo registradas na Plataforma Brasil: (Nome:  
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UF: SP Município: CAMPINAS 
Telefone: (19)3521-8936 Fax: (19)3521-7187 E-mail: cep@fcm.unicamp.br  

Pa ́gina 11 de 15  



112 Anexos 

 

 

UNICAMP - CAMPUS CAMPINAS  

Continuac ̧ão do Parecer: 2.341.011  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_826572.pdf de 04/10/17). 
Projeto Detalhado (nome: projetofabianoaznar.pdf de 04/10/2017). 
Cronograma: (arquivo “Cronograma.pdf” e arquivo 
“PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_826572.pdf “, ambos de 04/10/17) Situação do 
aluno de Pós-graduação: arquivo “fichadoaluno.pdf”, de 04/10/2017. 
Resposta ao parecer: Arquivo “OFICIOCEPUNICAMP.pdf”, de 04/10/2017 
TCLE ajustado: arquivo “TCLEfabianoaznar.pdf”, de 04/10/2017.  

Recomendaço ̃es:  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequaço ̃es:  

Não há mais pendências por resolver. 
Pendência 1 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 os pesquisadores reapresentaram o arquivo projeto 
(projetofabianoaznar.pdf de 04/10/2017), que descreve ser a amostra “composta por 240 pacientes 
(eutróficos=60, obesos=60, -24m operado=60, +36m operado=60)” e que serão envolvidos na etapa 
de treinamento/calibração “10 voluntários selecionados na Faculdade de Odontologia de Bauru”. Isto 
traz o número total de participantes na pesquisa para 250 indivíduos. Pendência 2 (atendida)- Em 
resposta de 04/10/17 os pesquisadores reapresentaram o arquivo projeto (projetofabianoaznar.pdf de 
04/10/2017), que descreve o local de realização da pesquisa como o Hospital de Clínicas da 
UNICAMP. Pendência 3 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 os pesquisadores reapresentaram o 
arquivo projeto (projetofabianoaznar.pdf de 04/10/2017), no qual se descreve que “os Eutróficos 
serão abordados no Hospital de Clínicas – UNICAMP, sendo acompanhantes ou funcionários”. 
Pendência 4 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 os pesquisadores reapresentaram o arquivo do 
projeto (projetofabianoaznar.pdf de 04/10/2017), no qual se descreve que “o paciente com 
necessidade de tratamento odontológico não emergencial será instruído verbalmente para procurar a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) a qual pertence. Caso o tratamento não seja fornecido pelo SUS, o 
mesmo será instruído a procurar instituição-centro de ensino (cursos de especialização em 
odontologia) em Campinas ou na região em que reside. Em caso de tratamento odontológico 
emergencial o paciente será instruído a procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região 
em que reside”. Pendência 5 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 os pesquisadores ajustaram o 
texto na Plataforma Brasil e agora o texto sobre benefícios informa que “o participante da pesquisa 
terá a real situação de sua saúde bucal e será informado verbalmente da necessidade de tratamento 
(se necessário) de restaurações devido aos desgastes dentários e/ou próteses dentárias pela falta de 
dentes”. Pendência 6 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 os pesquisadores informaram que 
eventuais participantes com dor dental  
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serão encaminhados aos serviços públicos de atendimento. Pendência 7 (atendida)- Em resposta de 
04/10/17 os pesquisadores reapresentaram o arquivo do projeto (projetofabianoaznar.pdf de 
04/10/2017), no qual se informa que a pesquisa será iniciada (em sua etapa de calibracã̧o) em janeiro 
de 2018 e finalizada em setembro de 2019. O mesmo é informado na Plataforma Brasil. Em carta 
resposta os pesquisadores confirmaram que a pesquisa ainda não foi iniciada e que só será iniciada 
após a aprovacã̧o pelo sistema CEP-CONEP. Pendência 8 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 os 
pesquisadores reapresentaram o arquivo do projeto (projetofabianoaznar.pdf de 04/10/2017), no qual 
se informa que não serão realizados exames de imagem. Pendência 9 (atendida)- Em resposta de 
04/10/17 os pesquisadores apresentaram o arquivo “fichadoaluno.pdf” que informa o início do curso 
(04/04/2016) e a data máxima para depósito (04/04/2019), presumidamente a data máxima para 
término do curso de mestrado do aluno Fabiano. Pendência 10 (atendida)- Em resposta de 04/10/17 
os pesquisadores apresentaram o modelo ajustado de TCLE a ser aplicado aos participantes.  

Considerações Finais a critério do CEP:  

- O participante da pesquisa deve receber uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
na íntegra, por ele assinado (quando aplicável).  

- O participante da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 
cuidado (quando aplicável).  

- O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado. Se o 
pesquisador considerar a descontinuação do estudo, esta deve ser justificada e somente ser 
realizada após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que o aprovou. O pesquisador deve 
aguardar o parecer do CEP quanto à descontinuacã̧o, exceto quando perceber risco ou dano não 
previsto ao participante ou quando constatar a superioridade de uma estratégia diagnóstica ou 
terapêutica oferecida a um dos grupos da pesquisa, isto é, somente em caso de necessidade de ação 
imediata com intuito de proteger os participantes.  

- O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso 
normal do estudo. É papel do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento 
adverso grave ocorrido (mesmo que tenha sido em outro centro) e enviar notificação ao CEP e a ̀ 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – junto com seu posicionamento.  
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- Eventuais modificacõ̧es ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e 
sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas e aguardando a 
aprovação do CEP para continuidade da pesquisa. Em caso de projetos do Grupo I ou II 
apresentados anteriormente à ANVISA, o pesquisador ou patrocinador deve enviá-las também à 
mesma, junto com o parecer aprovatório do CEP, para serem juntadas ao protocolo inicial.  

- Relatórios parciais e final devem ser apresentados ao CEP, inicialmente seis meses após a data 
deste parecer de aprovação e ao término do estudo.  

-Lembramos que segundo a Resolução 466/2012 , item XI.2 letra e, “cabe ao pesquisador apresentar 
dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento”.  

-O pesquisador deve manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 
responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa.  
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento  Arquivo  Postagem  Autor  Situação 

Informações Básicas 
do Projeto  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_826572.pdf  

04/10/2017 
23:55:11  

 Aceito  

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador  

projetofabianoaznar.pdf  
04/10/2017 
23:54:32  

fabiano 
duarte da 
costa aznar  

Aceito  

Cronograma  Cronograma.pdf  
04/10/2017 
23:53:49  

fabiano 
duarte da 
costa aznar  

Aceito  

Outros  fichadoaluno.pdf  
04/10/2017 
23:50:04  

fabiano 
duarte da 
costa aznar  

Aceito  

Outros  OFICIOCEPUNICAMP.pdf  
04/10/2017 
23:48:50  

fabiano 
duarte da 
costa aznar  

Aceito  

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência  

TCLEfabianoaznar.pdf  
04/10/2017 
17:03:21  

fabiano 
duarte da 
costa aznar  

Aceito  

Orçamento  orcamento.pdf  
19/09/2017 
11:05:51  

Silvia Helena 
de Carvalho 
Sales Peres  

Aceito  
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UF: SP Município: CAMPINAS 
Telefone: (19)3521-8936 Fax: (19)3521-7187 E-mail: cep@fcm.unicamp.br  

Pa ́gina 14 de 15  

  



116 Anexos 

 

 

UNICAMP - CAMPUS CAMPINAS  

Continuac ̧ão do Parecer: 2.341.011  

Outros  LattesFabiano.pdf  
18/09/2017 
16:30:45  

Silvia Helena de 
Carvalho Sales 
Peres  

Aceito 

Outros  SilviaLattes.pdf  
18/09/2017 
16:29:53  

Silvia Helena de 
Carvalho Sales 
Peres  

Aceito 

Declarac ̧ão de 
Instituição e 
Infraestrutura  

autorizacao_Aznar.pdf  
10/08/2017 
12:40:30  

EVERTON 
CAZZO  

Aceito 

Declarac ̧ão de 
Pesquisadores  

comprovante_vinculo_unicamp_prof.pdf 
10/08/2017 
12:34:08  

EVERTON 
CAZZO  

Aceito 

Folha de Rosto  Fab.pdf  
29/06/2017 
09:32:40  

Silvia Helena de 
Carvalho Sales 
Peres  

Aceito 

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  

CAMPINAS, 20 de Outubro de 2017  

Assinado por:  

Renata Maria dos Santos Celeghini (Coordenador)  
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Hospital de Clínicas UNICAMP- Campus Campinas  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título da pesquisa: Desgaste dentário e perdas dentárias em pacientes eutróficos, portadores de 
obesidade mórbida e submetidos à cirurgia bariátrica 
Nome do(s) responsável(is): Fabiano Duarte da Costa Aznar, Prof. Dr. Everton Cazzo, Prof. Dr. Elinton 
Adami Chaim e Profa. Dra. Silvia Helena de Carvalho Sales-Peres  

Número do CAAE: 73245517.0.0000.5404   

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este documento, 
chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos como 
participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador.  

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver perguntas 
antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se preferir, pode 
levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. 
Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se você não aceitar participar ou retirar sua 
autorização em qualquer momento.  

Justificativa e objetivos:  

O projeto tem por objetivo avaliar desgaste dentário e perda dentária em pacientes eutróficos, 
obesos Classe III pré-cirurgicos e pós cirúrgicos com menos de 24 meses e mais de 36 meses de 
cirurgia bariátrica (Y de Roux). A Obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial, podendo 
ser endócrina, metabólica, genética, ambiental e psicológica. A cirurgia bariátrica é considerada uma 
alternativa viável para aqueles pacientes que já tentaram tratamento clínico e não obtiveram 
resultados satisfatórios. O desgaste dentário pode ser causado por processos de erosão, atrição, 
abrasão e abfração. A perda dentária acarreta danos estéticos, funcionais, psicológicos e sociais. Ao 
se considerar que não há evidências científicas sólidas referente à obesidade e as condições bucais, 
tornam-se relevantes investigações que possam relacionar desgaste dentário e perda dentária em 
indivíduos obesos pré e pós cirurgia bariátrica. Caso deseje desistir da participação nesta pesquisa, 
estará livre para fazê-lo a qualquer momento.  

Procedimentos:  

A participação dos voluntários será compreendida por entrevista e exame realizada num único 
momento, com duração não superior a 15 minutos, nas dependências do Hospital de Clínicas - 
UNICAMP, onde serão realizadas questões de ordem médica, afim de analisar a presença de 
hipertensão, diabetes, triglicérides, colesterol, tumores, gravidez, tabagismo, etilismo e uso de 
medicamentos, estando os participantes livres para optarem por não responder a determinadas 
questões. A seguir, o voluntário será mensurado nos valores de peso, altura, comprimento de 
circunferência cervical, cintura e quadril, com fita métrica, seguido de aplicação de um questionário 
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de 14 perguntas (OHIP 14), o qual medirá o grau de satisfação bucal relacionado a qualidade de vida, 
será feito também exame clínico bucal para análise de desgaste dentário e perda de dentes com o 
uso de espelho bucal e espátula de madeira. O seu tratamento será exatamente o mesmo caso você 
participe ou não deste estudo. Dados do estudo, como hipertensão, diabetes, colesterol e 
triglicérides coincidirá com a coleta de sangue para os exames rotineiros, de forma a não ser prevista 
punção venosa exclusivamente para fins científicos ou acadêmicos.  

Rubrica do pesquisador:______________ Rubrica do participante:______________ Página 1 de 3  

 

Página 1 de 3  

 

Hospital de Clínicas UNICAMP- Campus Campinas  

Desconfortos e riscos: 
Você não deve participar deste estudo se para mulheres, se estiver grávida, e para  

ambos os gêneros se estiver com câncer, com complicações cirúrgicas no caso de pacientes pós 
cirúrgicos ou q estejam tomando medicamentos (antibióticos, anti-histamínicos, sedativos, xaropes, 
homeopatia ou outras drogas imunossupressoras do Sistema Nervoso Central) que pudem mascarar 
os dados da coleta.  

Esta pesquisa praticamente não oferece riscos, devido os exames serem apenas observacionais, no 
qual analisaremos os desgastes dentários e a perda de dentes com espelho clínico e espátula de 
madeira e aferiremos as medidas de peso, altura, circunferências cervical, cintura e quadril que serão 
medidas por fita métrica, aplicação de questionário e perguntas sobre a saúde, no qual estas 
informações coincidirá com a coleta de sangue para os exames rotineiros, de forma a não ser 
prevista punção venosa exclusivamente para fins científicos ou acadêmicos.  

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que necessite de 
atendimento médico, ficará a cargo dos pesquisadores responsáveis e orientador, que orientará ou 
providenciará sua devida assistência. Seu tratamento e acompanhamento médico independem de 
sua participação neste estudo.  

Benefícios:  

O participante da pesquisa terá a real situação de sua saúde bucal e será informado verbalmente da 
necessidade de tratamento (se necessário) de restaurações devido aos desgastes dentários e/ou 
próteses dentárias pela falta de dentes.  

Acompanhamento e assistência:  

O participante com necessidade de tratamento odontológico não emergencial será instruído 
verbalmente para procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) a qual pertence. Caso o tratamento não 



Anexos  119 

 

seja fornecido pelo SUS, o mesmo será instruído a procurar instituição-centro de ensino (cursos de 
especialização em odontologia) em Campinas ou na região em que reside. Em caso de tratamento 
odontológico emergencial o paciente será instruído a procurar a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) da região em que reside.  

Sigilo e privacidade:  

Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação será dada 
a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados 
desse estudo, seu nome não será citado.  

Ressarcimento e Indenização:  

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua participação no estudo. 
Quaisquer custos que os voluntários venham a apresentar em virtude da participação neste 
protocolo, bem como no caso de haver dano ao participante, serão ressarcidos pelo investigador, 
logo que apresentados e comprovados. Você terá a garantia ao direito à indenização diante de 
eventuais danos decorrentes da pesquisa; Haverá ressarcimento de despesas (como transporte, 
alimentação, diárias, etc) que venham a ser geradas pelo protocolo de pesquisa, que serão pagas 
através de valores em espécie pelos pesquisadores responsáveis mediante comprovação. O estudo 
será realizado dentro do cronograma previsto para seu tratamento independente da participação na 
pesquisa, respeitando suas consultas e procedimentos previamente agendados.  

Rubrica do pesquisador:______________ Rubrica do participante:______________ Página 2 de 3  
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Hospital de Clínicas UNICAMP- Campus Campinas  

 

Contato:  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores Fabiano 
Duarte da Costa Aznar, telefone: (14) 981648666, email: fabianoaznar@usp.com, Faculdade de 
Odontologia de Bauru – USP, Bauru – SP, situada à Alameda Octávio Pinheiro Brisolla n° 9-75 CEP: 
17012-901, telefone: (019) 3521 7056 ou Everton Cazzo e Elinton Adami Chaim no telefone (019) 
3521 7056 ou no Departamento de Cirurgia da FCM-Unicamp, localizado na R. Alexander Fleming, 
s/n; Cidade Universitária Zeferino Vaz; Campinas-SP. Se você tiver perguntas com relação a seus 
direitos como participante do estudo clínico, também pode entrar em contato com uma terceira 
pessoa imparcial no Ambulatório de Gastrocirurgia do HC – Unicamp (Fone: (19) 3521-7615).  
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Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, 
você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNICAMP 
das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs na Rua: Tessália Vieira de Camargo, 126; CEP 13083-
887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19) 3521-7187; e- mail: cep@fcm.unicamp.br.  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), tem por objetivo desenvolver a 
regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas pesquisas. Desempenha um 
papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) das instituições, além de assumir 
a função de órgão consultor na área de ética em pesquisas  

Consentimento livre e esclarecido:  

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 
previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar:  

Nome do(a) participante e telefone para contato:  

______________________________________________________ Data: ____/_____/______. 
(Assinatura do participante)  

Responsabilidade do Pesquisador:  

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 
elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante. Informo que 
o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me a utilizar 
o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste 
documento ou conforme o consentimento dado pelo participante.  

______________________________________________________ Data: ____/_____/______. 
(Assinatura do pesquisador)  

Rubrica do pesquisador:______________ Rubrica do participante:______________ Página 3 de 3  
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