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RESUMO 

 

A hipertensão e a obesidade têm sido descritas como graves problemas de saúde 

pública, tendo uma prevalência de obesidade no Brasil de 20%. Além de causar 

problemas sistêmicos, a hipertensão e a obesidade podem afetar as condições 

bucais. Diante disso, o objetivo deste estudo foi identificar doença periodontal em 

indivíduos obesos hipertensos e não hipertensos, no pré e pós-cirurgia bariátrica 

(CB), com seguimento de 12 meses. A amostra foi composta por 70 indivíduos 

distribuídos em dois grupos: grupo obeso com hipertensão (G01=35) e grupo obeso 

sem hipertensão (G02=35), ambos os grupos foram avaliados no pré e pós cirurgia 

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

circunferência da cintura. O sangramento a sondagem foi realizado por meio do 

índice de sangramento gengival, da profundidade de sondagem e do nível de 

inserção clínica e recessão gengival. Foi analisado o fluxo salivar não estimulado e 

estimulado para mensurar o volume (mL/min). Foram adotados os testes de Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney, Qui-quadrado e Exato de Fisher (p<0,05). O gênero feminino 

foi o mais prevalente na amostra avaliada, em ambos os grupos avaliados 

(G01=85,3%; G02=80%). O modelo ajustado utilizando regressão logística mostrou 

que apenas a idade (p<0,0001) e a recessão gengival (p=0,0320) foram 

determinantes na diferença entre os hipertensos e não hipertensos. O período de 12 

meses (p=0,913), sexo (p=0,608), IMC (p=0,412), RCQ (p=0,577), profundidade 

média de bolsa (p=0,114), recessão máxima (p=0,236), escore de recessão 

(p=0,319), nível de inserção periodontal (p=0,486), escore de nível de inserção 

periodontal (p=0,074), cálculo (p=0,745), sangramento (p=0,172), fluxo salivar não 

estimulado (p=0,980), fluxo salivar estimulado (p=0,964) e escolaridade (p=0,448), 

não foram significativos. Concluiu-se que indivíduos obesos mórbidos com 

hipertensão arterial apresentam pior condição periodontal e que a CB não interferiu 

negativamente na saúde periodontal, dentro de cada grupo. 
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ABSTRACT 

 

Periodontal condition and arterial hypertension in morbidly obese patients 

before and after bariatric surgery: Prospective cohort study 

 

Hypertension and obesity have been described as serious public health problems as 

they have increased in alarming proportions both globally and nationally, with a 

prevalence of obesity in Brazil of 20%. In addition to causing systemic problems, 

hypertension and obesity can affect oral conditions. Therefore, the objective of this 

study was to identify periodontal disease in hypertensive and non-hypertensive 

obese individuals, before and after bariatric surgery (CB), with a follow-up of 12 

months. The sample consisted of 70 individuals divided into two groups: obese group 

with hypertension (G01 = 35) and obese group without hypertension (G02 = 35), both 

groups were evaluated before and after bariatric surgery. The anthropometric 

evaluation of the individuals was performed through BMI and waist circumference. 

Bleeding was performed by means of gingival bleeding index, depth of probing and 

level of clinical insertion and gingival recession. The non-stimulated and stimulated 

salivary flow was analyzed to measure the volume (mL / min). The Kruskal-Wallis, 

Mann-Whitney, Chi-square and Fisher Exact tests were used (p <0.05). The female 

gender was the most prevalent in the sample evaluated, in both groups (G01 = 

85.3%, G02 = 80%). The adjusted model using logistic regression showed that only 

age (p <0.0001) and gingival recession (p = 0.0320) were determinants of the 

difference between hypertensive and non-hypertensive individuals. (P = 0.368), 

mean BMI (p = 0,412), BMI (p = 0,412), WHR (p = 0.577), mean bursal depth (p = 

0,114), maximum recession (P = 0.745), bleeding (p = 0,172), non-stimulated 

salivary flow (p = 0,319), periodontal insertion level (p = 0,419), periodontal insertion 

level P = 0.980), stimulated salivary flow (p = 0.964) and schooling (p = 0.448), were 

not significant. It was concluded that morbidly obese individuals with arterial 

hypertension present worse periodontal conditions and that CB did not negatively 

affect periodontal health within each group.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo pesquisas, tanto em países desenvolvidos quanto em países de 

médio e baixo desenvolvimento, cerca de dois bilhões de pessoas são portadoras de 

sobrepeso (SEIDELL; HALBERSTADT, 2005). 

O perfil nutricional da população tem sofrido modificações com aumento 

significativo da obesidade, sendo considerada como a epidemia do século XXI e 

apresentando envolvimentos psicológicos, metabólicos, bioquímicos, alterações 

anatômicas e sociais (TAUBES, 1998). 

A obesidade é definida como uma doença inflamatória crônica multifatorial 

caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, em extensão 

tal que origina prejuízos à saúde dos indivíduos. Além disso, vem sendo considerada 

como o quinto fator de risco para mortes em todo o mundo (MERROUCHE et al., 

2007; KOPELMAN, 2000; WHO, 1998; WHO, 2013; KOLOTKIN; METER, 2001; 

YAMASHITA, 2013). 

A prevalência nas últimas décadas, em países desenvolvidos quanto em 

países de médio e baixo desenvolvimento, provocou grande preocupação, tornando-

a um problema de saúde pública (WHO, 2004; SEIDELL; HALBERSTADT, 2015; 

WHO, 2004). A elevação da taxa de obesidade na população favoreceu o 

aparecimento de comorbidades como problemas cardiovasculares, diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensão arterial, câncer, doenças pulmonares, dores osteoarticulares, 

apneia obstrutiva do sono e dislipidemias (SANTO; CECCONELLO, 2008; WHO 

2000; BALSIGER et al., 2000; KOPELMAN, 2000; ARONE, 2002). Alguns estudos 

relataram que a prevalência da obesidade pode aumentar em até 80% quando os 

pais são obesos e quando nenhum é obeso, o risco diminui para 75% (TRECCO, 

2006; SILVEIRA; ABREU, 2006). 

Dados indicam que a prevalência de hipertensão arterial no Brasil entre 

indivíduos de 18 anos ou mais varia de 23% a 25% respectivamente.  O Sudeste é a 

região com maior prevalência de hipertensão arterial (23,3%) seguido pelo Sul 

(22,9%) e Centro-Oeste (21,2%). O Nordeste e Norte tem as menores taxas, 19,4% 

e 14,5%, respectivamente (MALACHIAS et al., 2016). 
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A obesidade tem sido associada a vários efeitos adversos à saúde (BRAY, 

1985; PI-SUNYER, 1993). A relação entre obesidade e incidência de doença 

cardiovascular tem sido descrita na literatura (HUBERT et al., 1983; LEE et al., 

1993). Conforme relatos na literatura se tem encontrado uma relação entre o 

aumento do IMC e a prevalência de hipertensão arterial sistêmica (RABKIN et al., 

1997; HSU, MATHEWSON, RABKIN, 1977). 

Os fatores associados à obesidade são as alterações no perfil nutricional, 

avanço tecnológico e industrialização de produtos alimentícios (WHO, 2003; MOTTA 

et al., 2004; YAMASHITA, 2013). Além disso, outros fatores podem ser a 

incapacidade funcional, a redução na qualidade e expectativa de vida, influencia da 

genética, redução do gasto energético no trabalho e na rotina, (FRANCISCHI et al, 

2000; WANDERLAY; FERREIRA, 2010; MOTTA et al., 2004).    

As doenças associadas à obesidade podem-se classificar em duas 

categorias: uma que resulta de alterações metabólicas relacionadas ao excesso de 

gordura corporal e a segunda advém do aumento da massa corporal (GELONEZE et 

al., 2007) 

A saúde bucal constitui parte da saúde geral dos indivíduos, e é parte 

essencial para a sua qualidade de vida, que pode ser influenciada pela satisfação ou 

insatisfação do individuo com a saúde bucal e suas preocupações estão 

relacionadas ao conforto, função e estética (TESCH et al., 2007; PEREIRA, 2010). A 

obesidade pode interferir na condição bucal do indivíduo, como a doença periodontal 

(BASTOS et al., 2005; DE MOURA-GREC et al., 2012; PATARO et al., 2012; 

BONATO, 2014), cárie dentária (TRAEBERT et al., 2004; YAMASHITA, 2013), 

xerostomia (MODEER et al., 2010; YAMASHITA, 2013), erosão dentária (BICCAS et 

al., 2009) e hipersensibilidade dentinária (HELING et al., 2006).  

Muitos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento e progressão da 

doença periodontal. Os fatores controláveis incluem o tabagismo, o estresse, uma 

higiene oral precária e visitas não frequentes ao dentista, enquanto os fatores de 

risco não controláveis envolvem a hereditariedade, doenças sistêmicas e a idade 

(Weidlich, Cimões, Pannuti, Oppermann, 2008). 
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Morita et al. (2011) e Suvan et al. (2011) demonstraram a suscetibilidade de 

indivíduos obesos à doença periodontal. A obesidade pode estar associada à 

doença periodontal pelo aumento de suscetibilidade à infeção bacteriana. 

Entretanto, os mecanismos pelos quais o IMC elevado predispõe o organismo ao 

processo inflamatório crônica do periodonto, ainda não estão bem esclarecidos. 

Algumas investigações relatam uma associação entre obesidade e perda óssea 

alveolar (VERZELETTI et al., 2012; PATARO et al., 2012). 

Considera-se que a doença periodontal é um fator de risco independente para 

as doenças cardiovasculares, pois o periodonto está exposto às endotoxinas de 

muitas espécies de micro-organismos anaeróbios associados às doenças 

periodontais. Essas bactérias podem desenvolver bacteremia de baixa intensidade, 

liberar endotoxinas que afetam a integridade endotelial, o metabolismo das 

lipoproteínas plasmáticas, a coagulação sanguínea, a função das plaquetas, o 

aumento do nível de fibrinogênio e, ainda, a contagem de células brancas, sendo 

estes os fatores que podem levar ao desenvolvimento da doença cardiovascular 

aterosclerótica (Oliveira, Corrêa, Pereira, 2002). 

Estatisticamente, se tem encontrado associações significativas entre a 

doença periodontal, hipertensão e obesidade. Mas se precisam mais estudos para 

confirmar a fiabilidade dessa associação e elucidar o papel da inflamação na 

patogênese da periodontite como mecanismo desencadeante e mediador (MO et al., 

2016).  

O tratamento da obesidade visa eliminar o excesso de peso dos pacientes 

obesos e prevenir a volta de ganho de peso, assim como controlar os fatores das 

comorbidades, modificar o estilo de vida e melhorar a qualidade de vida. Esses 

tratamentos incluem atividades físicas regulares, modificação do comportamento, 

farmacoterapia e cirurgia bariátrica, que é indicada quando há insucesso do 

tratamento clínico prévio e quando a obesidade está associada a doenças crónicas, 

como hipertensão e diabetes (CHÁVEZ, 2007; ALMEIDA et al., 2011; FANDINO et 

al., 2004). 

O acompanhamento profissional dos pacientes antes e após a cirurgia 

bariátrica contribui como sucesso do tratamento e da manutenção da saúde dos 

indivíduos. Nos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia tem se observado alta 
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prevalência de alterações bucais como xerostomia, sensibilidade dentaria, cárie, 

periodontite entre outras (DE CARVALHO SALES-PERES et al, 2015; GARCIA DE 

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

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

Devido ao aumento na prevalência de pacientes obesos têm sido realizados 

estudos para avaliar a condição periodontal e hipertensão arterial desses pacientes. 

Entretanto, os achados disponíveis na literatura científica são discordantes. Por essa 

razão, novos estudos devem ser conduzidos para abordar este tema, uma vez que a 

saúde bucal é parte de saúde geral e é um elemento essencial para a qualidade de 

vida (TESCH et al., 2007).    

A presente pesquisa se justifica, tendo em vista que não há consenso da 

literatura científica respeito as condições periodontais e hipertensão em pacientes 

obesos mórbidos antes e após a cirurgia bariátrica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 OBESIDADE 

 

A obesidade é uma doença crónica caracterizada pelo acúmulo excessivo ou 

anormal de gordura que prejudica a saúde dos indivíduos, sendo considerada como 

um problema de saúde pública. (MERROUCHE et al., 2007; KOPELMAN, 2000; 

WHO, 1998; WHO, 2013; KOLOTKIN; METER, 2001; YAMASHITA, 2013). Segundo 

Buchwald e Willians, no ano 2004 1,7 bilhões de pessoas em todo mundo 

compareciam sobrepeso e obesidade, adjudicando 2,5 milhões de mortes por anos à 

obesidade.  

O crescimento da obesidade em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento é considerado alarmante, sendo uma doença epidêmica e um dos 

problemas atuais de saúde em todo mundo. A pandemia de obesidade em todo o 

mundo e a elevação em sua incidência em vários países colaborou para a morte de 

3 a 4 milhões de pessoas, além de perdas de até 4% nos anos de vida dos 

indivíduos e perda de capacidade funcional, o que pode levar a uma queda na 

probabilidade de vida da população (SALGADO JUNIOR et al., 2010; DORBROW et 

al., 2004; FRANCISCHI et al., 2000; FRANCSICHINI et al., 2000; GRACIANO, 1980; 

NG et al., 2014) (BOOTH et al., 2011; FERREIRA, 2006; SUTER     et al., 2006; 

MONDINI & MONTEIRO, 1998). Estima-se que de 2% a 8% dos gastos em 

tratamentos de saúde, em vários países do mundo, sejam destinados à obesidade 

(FANDINO et al., 2004). 

Cada vez mais a obesidade vem chamando a atenção da comunidade 

científica, por se mostrar uma condição multifatorial complexa e crônica, que envolve 

fatores comportamentais, psicológicos, sociais, culturais, metabólicos e genéticos 

(RAPHAEL, 2010; PINHEIRO et al., 2004).  

A obesidade envolve muitos fatores que atuam em diversos níveis, como são 

as mudanças no aporte de alimentos processados, de menor custo e ricos em 

nutrientes, condição multifatorial complexa e crônica, envolvendo fatores sociais, 
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psicológicos, comportamentais, culturais, econômicos, metabólicos e genéticos 

(SEIDELL; HALBERSTADT, 2015; RAPHAEL, 2010; PINHEIRO et al., 2004).  

Em meados do século XIX, o matemático belga Lambert Quetelet 

desenvolveu o índice de massa corpórea (IMC), que é uma das varias formas de 

mensuração da obesidade. Este índice tornou-se o padrão referencial para essa 

avaliação, tanto em âmbito individual como populacional (SANTO; CECCONELLO, 

2008; LIMA; SAMPAIO, 2007).  

O diagnóstico da obesidade ou adiposidade pode ser realizado por meio de 

modernas técnicas que compreendem exames de imagem como a ressonância 

magnética, obsormetria com raios X de dupla entrada (DEXA) e tomografia 

computadorizada, porém o emprego dessas técnicas pode ser dificultado pelo custo 

dos exames e falta dos equipamentos. Porem, como alternativas de tratamento para 

diagnostico apresentam-se a bioimpedância, ultrassonografia e emprego de medidas 

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

A OMS utiliza uma metodologia antropométrica para classificar a obesidade 

de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), que é o resultado do peso (Kg) 

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

mortalidade associada. A obesidade pode ser conferida quando o IMC encontra-se 

acima de 30Kg/m2. Existem 3 tipos de obesidade que são: 

• Obesidade grau I: quando o IMC encontra-se entre 30 e 34,9 Kg/m2. 

• Obesidade grau II: quando o IMC está entre 35 e 39,9 Kg/m2. 

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

Outros métodos antropométricos para identificação da obesidade como a 

relação cintura-quadril (RCQ) e circunferência da cintura (CC) que são indicadores 

da obesidade centralizada e estão associados de maneira diversa com os fatores de 

risco socieconômicos, comportamentais e bioquímicos, que atuam na etiologia da 

obesidade (MARTINS; MARINHO, 2003). 

Estudos evidenciam uma influencia genética no desenvolvimento da 

obesidade. Os controles de apetite e do comportamento alimentar sofrem influencia 

genética e hormonal. O componente genético igualmente atua sobre o gasto 

energético (FRANCISCHI et al., 2000). 
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Algumas das doenças crônicas e não infecciosas na sociedade moderna 

estão associadas à obesidade. Dentre dessas comorbidades, estão a diabetes 

mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial, artrite, refluxo gastroesofágico, 

arterosclerose, infertilidade e incontinência urinaria em mulheres, apneia do sono, 

disfunção da vesícula biliar, alguns tipos de câncer, problemas pulmonares, 

problemas psicossociais e econômicos e falta de habilidade para atividades diárias 

(FRANCISCHI et al., 2000; SINHA et al., 2002; MARCENES et al., 2003).  

 

 

2.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a mais prevalente de todas as 

doenças cardiovasculares e o principal fator de risco para a lesão cardíaca e 

cardiovascular, tendo participação em cerca de 50% das mortes por doença 

cardiovascular (PAIZAN; VILELA, 2009). 

É uma condição clínica multifatorial que se caracteriza por uma elevação 

sustentada dos níveis pressóricos. Essa doença pode estar associada a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada 

pela presença de fatores de risco como a obesidade abdominal, dislipidemia, 

intolerância à glicose e diabetes mellitus. Também tem uma associação com morte 

súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, doença arterial 

periférica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica fatal e não fatal (MALACHIAS 

et al., 2016).  

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, são hipertensos os 

adultos cuja pressão arterial sistólica atinge valores iguais ou superiores a 140 

mmHg, ou cuja pressão arterial diastólica seja igual ou maior que 90 mmHg, em 

duas ou mais ocasiões, na ausência de medicação antihipertensiva. Foram 

classificados como pressão arterial normal registros inferiores a 130/85 mmHg, e 

pressão arterial ótima valores inferiores a 120/80 mmHg (FUJITA et al., 2015; 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2007). 

A hipertensão arterial sistêmica é um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (WHO, 2002; WHO, 2010). No 



26  Revisão de Literatura 

 

mundo estima-se que há cerca de 800 milhões de pessoas com pressão arterial 

elevada, o que causa 7 milhões de mortes por ano (WHO, 2002; MACKAY; 

MENSAH, 2004). 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada como um fator de risco para a 

aterogênese e, como consequência para o desenvolvimento de processos 

isquêmicos cardíacos, cerebral, vascular periférico e renal, os quais estão 

associados ao consumo de alimentos industrializados, sedentarismo e obesidade 

(MARTINS et al., 2010; WHO, 2010; OLIVEIRA et al., 2013). Estima-se que no 

Brasil, perto do 22,3% a 43,9% da população adulta possui problemas de 

hipertensão, que na maioria dos casos pode estar relacionada com o sobrepeso 

(SBC; SBH; SBN, 2010). 

A hipertensão arterial sistêmica pode-se classificar segundo sua causa de 

base (primária ou secundária) e de acordo com os níveis tensionais: 

• Ideal: pressão sistólica < 120mmHG, pressão diastólica <80mmHG. 

• Pré-hipertensão: pressão sistólica 120-139mmHG, pressão diastólica 80-

89mmHG. 

• Hipertensão estagio 1: pressão sistólica 140-159mmHG, pressão 

diastólica 90-99mmHG. 

• Hipertensão estágio 2: pressão sistólica ≥160mmHG, pressão diastólica 

≥100mmH (CORRÊA et al., 2005). 

A hipertensão arterial primária representa aproximadamente 95% dos casos 

de hipertensão e se caracteriza por não possuir etiologia definida e tendo um 

importante componente genético e ambiental. A hipertensão arterial secundária 

corresponde cerca de 5% dos indivíduos hipertensos, apresenta etiologia definida e 

possibilidade de cura com tratamento da doença primaria (Staessen et al., 2003). 

Além dos problemas sistêmicos, estudos demostram uma possível conexão 

entre a hipertensão com a doença periodontal, devido a que a inflamação crônica 

também pode afetar os tecidos periodontais (JOSHIPURA et al., 2004; BOOS; LIP, 

2006; LI, 2006; RIVAS-TUMANYAN, 2013). Porém, o uso de medicamentos para 

controlar a hipertensão pode causar a diminuição do fluxo salivar (VON 

BULTZINGSLOWEN et al., 2007; ARAÚJO et al., 2013). 
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2.3 GENGIVITE E PERIODONTITE 

 

De acordo com autores, a gengivite é definida como a inflamação da gengiva, 

que se caracteriza pela alteração da cor, da forma, volume, textura e perda da 

característica harmônica do arco côncavo regular (FLEMMIG, 1995; TELES; TELES, 

2009; JAKUBOVICS; KOLENBRANDER, 2010). 

Além disso, a gengiva pode apresentar-se brilhante com perda ou diminuição 

do pontilhado gengival, sangramento espontâneo ou sobre leve pressão 

acompanhado de presença de exsudato. Na gengivite não há perda do nível de 

inserção clínica e não há achados radiográficos que indiquem a perda óssea 

alveolar (FLEMMIG, 1995; TELES; TELES, 2009; JAKUBOVICS; KOLENBRANDER, 

2010). 

No entanto, a periodontite é caracterizada pelo processo patológico 

inflamatório que abrange os tecidos periodontais, tais como gengiva, e que ainda 

pode avançar com processos de destruição das estruturas que suportam os dentes 

(LINDHE; KARRING; LANG, 2005; CARRANZA et al., 2012).  

Esse conjunto de condições inflamatórias crônicas, provocadas pelo acúmulo 

de placa bacteriana, atinge o tecido gengival. A presença da doença periodontal 

pode ser avaliada por meio de diversos parâmetros, como são, a inflamação 

gengival, sangramento à sondagem, perda óssea alveolar, presença de bolsas 

periodontais e perda do nível de inserção clínica (DUMITRESCU; KAWAMURA, 

2010; EKE et al., 2012).  

A periodontite pode comprometer tanto os tecidos de suporte assim como os 

tecidos de sustentação dos dentes, sendo considerada como a principal causa de 

perda dentária em adultos (RIEP et al., 2009; CARRANZA et al., 2012).  

A periodontite é caraterizada pela perda óssea alveolar (TAKUTOMI et al., 

2015) e estudos mais recentes têm apontado que a presença da hipertensão pode 

danificar a densidade e a qualidade óssea (GOTOH et al., 2005; MUSSOLINO; 

GILLUM 2006; VESTERGAARD; REJNMARK; MOSEKILDE 2009; BASTOS 2010). 

A relação entre hipertensão e doença periodontal foi analisada em alguns estudos, 

demostrando que a doença periodontal, por ser uma fonte de espécies patogênicas. 
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Esses mediadores incidem na circulação sanguínea, causando uma inflamação que 

pode ocasionar o desenvolvimento de aterosclerose (LOOS et al., 2000; 

HOLMLUND; HOLM; LIND, 2006; TONETTI; VAN DYKE, 2013; VAN DYKE, VAN 

WINKELHOFF, 2013). Além disso, a presença de mediadores inflamatórios pode 

acrescentar a resposta inflamatória sistêmica e, como consequência, aumentar o 

risco para hipertensão e o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares 

(BASTOS 2010).  

Ao avaliar a condição periodontal de pacientes hipertensos, verificou-se que 

esses pacientes apresentaram maior proporção de lugares com placa bacteriana, 

sangramento gengival e sítios com perda de inserção clínica do que os pacientes 

não hipertensos (VIDAL et al., 2011; RIVAS-TUMANYAN et al., 2013). Entretanto, 

essa relação ainda não está bem estabelecida, pois nos estudos de Rivas-

Tumanyan et al. (2012) e Ollikainen et al. (2014) descobriram que não há 

associação entre condição periodontal e hipertensão (RIVAS-TUMANYAN et al., 

2012; OLLIKAINEN et al., 2014). 

Diversos estudos mostraram que a doença periodontal tem uma prevalência 

de 76% em indivíduos obesos na faixa etária entre 18 e 34 anos (AL-ZAHRANI et 

al., 2003). Ao avaliar as causas biológicas da relação entre doença periodontal e 

obesidade, conferiu-se que o metabolismo tecidual e celular de indivíduos obesos é 

modificado a nível sistêmico, de forma que leva a uma mudança no desenvolvimento 

da doença periodontal (NASCIMENTO et al., 2013; SAPORITI et al., 2014). Além 

disso, analisando a associação entre obesidade e a periodontite consta que o 

aumento dos níveis da obesidade, idade, tabagismo, diabetes e hipertensão estão 

associados com a prevalência de periodontite (PATARO et al., 2012). 

A periodontite vem sendo considerada durante varias décadas como uma 

condição inflamatória local, mas com os avanços das pesquisas científicas, 

confirmou-se que essa condição tem um impacto sistêmico. Porém, a atenção 

direcionada para os problemas que a periodontite pode causar, tem aumentado, 

como por exemplo, o caso das doenças cardiovasculares (LOOS et al., 2000; 

HOLMLUND; HOLM; LIND, 2006; TONETTI; VAN DYKE, 2013; VAN DYKE, VAN 

WINKELHOFF, 2013; SHENKEIN; LOOS, 2013). 
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Um estudo que avaliaram a condição periodontal de pacientes obesos 

submetidos à cirurgia bariátrica apontou que a doença periodontal teve um 

acréscimo depois da cirurgia bariátrica, o que pode aumentar o risco de doença 

cardiovascular. As bactérias periodontopatogênicas mostraram alterações durante 

os três períodos (pré-operatório, 6M e 12M) e a P. gingivalis foi a bactéria que mais 

teve influencia para o aumento da doença periodontal (SALES-PERES et al., 2015). 

Os microrganismos aeróbios gram-positivos facultativos, em sua normalidade, 

estão aderidos ao biofilme dentário e, como consequência, colonizam a superfície 

dentária. Esses microrganismos formam os complexos amarelo, verde e roxo e não 

estão inteiramente relacionados à doença periodontal (SOCRANSKI et al., 1998; LI 

et al., 2013). Porém, o acúmulo de biofilme à margem gengival pode provocar a 

quebra do equilíbrio da relação microbiota-hospedeiro (CURTIS; SLANEY, ADUSE-

OPOKU, 2005) e, consequentemente, produzir uma reação inflamatória.  

A propagação de bactérias anaeróbias e gram-negativas do complexo laranja 

(Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia e Prevotella nigrescens) ocorre 

devido à ausência de oxigênio. Esse complexo precede o aparecimento do 

complexo vermelho (P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola), danificando os tecidos 

periodontais (SOCRANSKY et al., 1998; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005; LI et al., 

2013). Além disso, a presença de bactérias do complexo vermelho e, em certa 

extensão do complexo laranja, tem apresentado uma relação direta com o nível de 

inserção clínica, profundidade de sondagem e sangramento gengival (SOCRANSKY 

et al., 1998; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005; LI et al., 2013).  

O P. gingivalis é comumente achado em placas subgengivais em indivíduos 

com doença periodontal (TAMURA, et al., 2005), sendo associada com a perda 

óssea alveolar, bolsas profundas e perda de inserção clínica em pacientes com 

periodontite crônica (CHAVES et al., 2000; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005). As 

bactérias T. forsythia e T. denticola foram encontradas em maior número em 

pacientes com periodontite severa e bolsas periodontais profundas (SAKAMOTO et 

al., 2002; YOSHIDA et al., 2004; CORTELLI et al., 2011). 
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2.4 SALIVA 

 

A saliva é um fluido produzido maioritariamente pelos três pares de glândulas 

salivares (parótidas, sublinguais e submandibulares) e as glândulas menores 

(linguais, bucais e palatinas), e têm um rol importante na saúde oral. O componente 

mais abundante é agua (98.4-99.0%), e o resto são sólidos (0.6-1.0%): inorgânicos e 

orgânicos (eletrólitos, muco, enzimas, detritos da alimentação e compostos 

derivados da circulação sanguínea) (CHIAPPIN et al., 2007; PFAFFE et al., 2011; 

RATHNAYAKE et al., 2013; BEN; THOMSON, 2014).  

O fornecimento arterial da glândula parotida é da artéria carótida externa e 

seus ramos terminais (artérias superficiais, temporais e maxilar), nas quais se divide 

no corpo da glândula parotida. Os ramos das artérias facial e lingual fornecem as 

glândulas submandibular e sublingual. A drenagem venosa é na veia jugular externa 

da glândula parotida e nas veias lingual e facial das glândulas submandibular e 

sublingual. Os vasos linfáticos da glândula parótida drenam para os nós cervicais 

superficiais e profundos através dos nós parótidos, enquanto os linfáticos 

submandibulares e sublinguais drenam para os nós submandibulares e, em seguida, 

para os nós cervicais profundos (DRAKE et al., 2010). As duas divisões do sistema 

nervoso autônomo inervam as glândulas salivares. As fibras simpáticas se originam 

no gânglio cervical superior e seguem o curso da artéria carótida externa para as 

glândulas. As fibras parassimpáticas - que surgem nos núcleos salivares no pons e 

na medula - são realizadas pelos nervos facial e glossofaríngeo (SCOTT; SYMONS, 

1977; DRAKE et al, 2010). 

A produção de saliva normalmente acontece após estímulos psíquicos, 

mecânicos, biológicos, químicos e físico-químicos (ARANHA, 1996).  

A secreção diária oscila entre 500 e 700 ml., com um volume medio na boca 

de 1,1 ml. Sua produção esta controlada pelo sistema nervoso autónomo. Em 

repouso, a secreção oscila entre 0,25 e 0,35 ml/m e provém sobre todo das 

glândulas submandibulares (65 a 70%). Ante estímulos sensitivos, eléctricos ou 

mecânicos, o volume pode chegar até 3 ml/m e provém das glândulas parótidas que 

contribuem com mais do 50% do total da secreção. O maior volume salival se 

produz antes, durante e depois das comidas, alcança seu pico máximo ao redor do 
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meio dia e diminue durante a noite e durante o sono (OYETOLA et al., 2015; SMITH 

et al., 2013). 

A falta de secreção normal da saliva se define como xerostomia. Que é uma 

condição clinica que pode ser resultado de condições sistémicas tais como artrite 

reumática, síndrome de Sjogren, doenças das glândulas salivais e diabetes mellitus 

(IQTIDAR et al., 2017). 

Baseando-se nos seus componentes, a saliva adota propriedades tais como 

lubrificante, eliminação de sustâncias não desejadas, digestão, neutralização de 

ácidos ou bases, proteção contra a desmineralização e papel antimicrobiano 

(LAGERLÖF; OLIVEBY, 1994). A saliva total se produz e secreta nas glândulas 

salivares que se encontram na cavidade bucal, e tem como característica ser um 

fluido aquoso e transparente. 

A saliva tem varias funções, e a principal delas é a proteção dos tecidos 

moles e duros. Além disso, a saliva possui uma grande variedade de substâncias 

antimicrobianas, que são eficazes no combate das bactérias e de fatores 

quimioprotetores, que colaboram com a neutralização de danos microbianos, 

deixando assim as toxinas ambientais menos nocivas (TURNER; SHIP, 2007). 

Também, a saliva tem como função a solubilização dos alimentos, permitindo a 

criação do bolo alimentar e sua deglutição, mantem o equilíbrio da microflora oral, 

tem propriedades remineralizantes do esmalte, contribui para a digestão através de 

enzimas como a α-amilase e também facilita a percepção das papilas gustativas 

(CHIAPPIN et al., 2007; RATHNAYAKE et al., 2013; LIMA et al., 2010; LEVINE, 

1993). 

A estabilidade da cavidade oral e a integridade da mucosa, se obtém 

mediante a estrutura-função da mucina, cálcio, fosfato, agua e eletrólitos. A 

produção salival media depende do conteúdo de agua presente no corpo, quando a 

quantidade é baixa a falta de secreção salival provoca sensação de sede o que 

contribui ao mantimento do equilíbrio hídrico (JUAREZ; CELÍA, 2015). 

A função principal da mucina MUC5B é proteger os tecidos duros e moles 

mediante a criação de uma capa de gel molecular contra bactérias e deterioro 
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químico e/o físico. A MUC7, tem uma alta afinidade para os microorganismos, 

envolvendo e aglutinando bactérias, fungos e vírus (PRAMANIK et al., 2010). 

A amilase é uma proteína abundante na saliva. Sua função principal é a 

atividade endoglicosidase. Além disso, a amilase participa na formação da película 

adquirida na superfície dentaria e se une às bactérias, porém, ao promover a adesão 

bacteriana da amilase às superfícies dentárias, realiza exclusão imune e adesão nas 

superfícies dos dentes, das bactérias cariogênicas e periodontopatogênicas 

(OKAHASHI et al., 2011). 

Analisando o aumento da prevalência da obesidade e da hipertensão na 

população e o número limitado de estudos para esclarecer a relação entre 

hipertensão e doença periodontal, são fundamentais novas pesquisas para 

esclarecer essa questão. Além disso, alguns pontos continuam inexplicáveis na 

literatura, tais como a relação entre hipertensão, doença periodontal, perda óssea 

alveolar e presença de bactérias periodontopatogênicas em pacientes obesos. 

Diante do exposto, torna-se indispensável avaliar estas condições em pacientes 

obesos mórbidos, principalmente aqueles que são atendimentos no Sistema Único 

de Saúde (SUS), os quais apresentam maior risco às comorbidades.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo observacional longitudinal de coorte prospectivo teve por objetivo 

avaliar as condições periodontais e hipertensão arterial em pacientes obesos 

mórbidos antes e 12 meses após a cirurgia bariátrica. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.1.1 Avaliar a profundidade de sondagem em obesos mórbidos com e sem 

hipertensão, antes e 12 meses após da cirurgia bariátrica. 

3.1.2 Avaliar a recessão gengival em obesos mórbidos com e sem 

hipertensão, antes e 12 meses após da cirurgia bariátrica. 

3.1.3 Avaliar a presença e ausência de sangramento e cálculo em obesos 

mórbidos com e sem hipertensão, antes e 12 meses após da cirurgia 

bariátrica. 

3.1.4 Avaliar a perda de inserção clínica em obesos mórbidos com e sem 

hipertensão, antes e 12 meses após da cirurgia bariátrica. 

3.1.5 Avaliar a quantidade de dentes ausentes em obesos mórbidos com e 

sem hipertensão, antes e 12 meses após da cirurgia bariátrica. 

3.1.6 Avaliar o fluxo salivar não estimulado e estimulado em obesos 

mórbidos com e sem hipertensão, antes e 12 meses após da cirurgia 

bariátrica. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este estudo observacional longitudinal de coorte foi desenvolvido no período 

de dezembro/2015 a abril/2017, com objetivo de avaliar as condições periondontais 

e hipertensão arterial de indivíduos obesos mórbidos pré e pós à cirurgia bariátrica 

(12 meses), assistidos por via do Sistema Único de Saúde, na Fundação Hospital 

Amaral Carvalho, em Jaú-SP.   

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos do Hospital Amaral Carvalho, respeitando a Resolução 

466/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, e recebeu parecer de aprovação 

(CAAE n°50987315.5.000.5434, 04/12/2015). Posteriormente à aprovação, os 

pacientes que aceitarem participar da pesquisa, receberão explicações detalhadas 

dos objetivos a partir da leitura da Carta de Esclarecimento e em seguida assinarão 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo inclui a descrição de 

como os pacientes serão examinados, garantido o sigilo da informação e 

desautorizando qualquer forma de coação ou pressão pela sua participação. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

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

avaliação antropométrica c) exame clínico da condição periodontal e coleta do fluxo 

salivar não estimulado e estimulado. 

 

4.2.1 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra deste estudo foi composta por pacientes assistidos pelo Sistema 

Único de Saúde, por meio do Departamento Regional de Saúde VI (DRS VI - Bauru). 



40  Material e Métodos 

 

O DRS VI abarca 68 municípios do centro-oeste paulista, dentre de esses pode ser 

citado os municípios de Bauru, Jaú, Botucatu e Lins. 

A Fundação Hospital Amaral e Carvalho, situada no município de Jaú-SP, 

efetua atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos em pacientes com obesidade 

mórbida desde o ano 2010. Até o ano 2015 tinha cadastrado 800 pacientes, 

semanalmente 06 novos casos de pacientes com obesidade mórbida ou com 

obesidade agravado pelas comorbidades são atendidos pelo hospital, principalmente 

demandando o tratamento cirúrgico desta doença via Sistema Único de Saúde. O 

hospital tem uma media de 04 a 06 cirurgias bariátricas a cada mês e tem sido 

operado perto de 350 pacientes desde o começo das atividades. 

A Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) tem parceria com a Fundação 

Hospital Amaral Carvalho de Jaú para efetuar avaliações odontológicas dos 

pacientes obesos mórbidos candidatos a cirurgia bariátrica desde março de 2011, 

com uma equipe multidisciplinar (médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros 

entre outros) que atendem aos pacientes. Em torno de 880 pacientes com 

obesidade mórbida (abril 2017) foram encaminhados à FOB pela Fundação Hospital 

Amaral Carvalho, os quais foram avaliados para receber atendimento odontológico. 

Em dito estudo, os pacientes foram avaliados pré-cirúrgico e pós-cirúrgico de 

doze meses, sendo este período importante para os pacientes pelas mudanças 

fisiológicas após a cirurgia bariátrica, de acordo com estudos (CELIK et al, 2015; 

PATARO et al, 2012; WANG et al, 2009) (Figura 1) 
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Figura 1. Amostra avaliada nos tempos inicial e após 12 meses da cirurgia bariátrica, por grupos. 
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Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Estado de São Paulo. Regionais de Saúde. Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/informacoes-de-saude/regionalizacao-no-
estado-de-sao-paulo/regionalizacao_2016_mapa.jpg. Acesso em: 16 de maio de 2017. 

 
Figura 2 – Estado de São Paulo, segundo Departamento de Saúde, 2016. 

 

 

4.2.2 CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

Para realização de análise univariada, para o cálculo do tamanha da amostra 

de todas as variáveis foram considerados a probabilidade de erro do tipo 1 Alpha em 

5%, erro do tipo 2 Beta em 20% e a razão de tamanho de amostras entre os grupos 

igual a 1. O estudo prévio realizado por Freitas (2015) foi utilizado como base e 

desta forma, os respectivos valores de diferença entre médias (DM), desvio padrão 

(DP) e tamanho mínimo da amostra calculado (N) foram: profundidade de sondagem 

(DM=0,4; DP=0,6; N=34); recessão gengival e perda de inserção clínica (DM=0,46; 

DP=0,67; N=34); presença de sangramento e cálculo (DM=21; DP=33; N=34); e 

dentes ausentes (DM=2; DP=2,8; N=32). Em relação ao volume salivar, foi utilizado 

como base de cálculo o estudo de Yamashita (2017) cujos parâmetros foram 
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DM=21, DP=33 e N=35. Para realização de análise de regressão logística 

multivariada, respeitou-se a regra de no mínimo 10 casos por variável independente 

a ser inserida no modelo inicial (Norton et al., 1996).  

O recrutamento dos participantes dos grupos de obesos (GO1 E GO2) foi feito 

por meio de um convite de participação voluntária às pacientes que são 

normalmente atendidas na Clínica da Pós-graduação, Área de Saúde Coletiva, 

Disciplinas I e II de Prática Clinica Aplicada à Pacientes Portadores de Transtornos 

Alimentares e Obesidade, na Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de 

São Paulo. Estes pacientes foram referenciados do ambulatório de cirurgia bariátrica 

do Hospital Amaral Carvalho, localizado no município de Jaú.  

Os exames clínicos e bucais foram realizados em dois momentos, na fase 

pré-operatória e pós-operatória de doze meses após a cirurgia bariátrica, A coleta de 

dados e os exames bucais iniciou em dezembro do 2015 e se estendeu até abril de 

2017. 

 

4.2.3 DESENHO DO ESTUDO  
 

A amostra, foi dividida em dois grupos (n=70):  

O Grupo 1 (GO1) sendo conformado por 35 pacientes adultos, obesos 

mórbidos (IMC ≥ 35 Kg/m2) pré e pós cirúrgico com hipertensão, atendidos pelo 

Ambulatório de Gastrenterologia e Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Amaral 

Carvalho de Jaú-SP. 

O Grupo 2 (GO2) sendo conformado por 35 pacientes adultos, obesos 

mórbidos (IMC ≥ 35 Kg/m2) pré e pós cirúrgico sem hipertensão, atendidos pelo 

Ambulatório de Gastrenterologia e Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Amaral 

Carvalho de Jaú-SP. 

A figura 3 descreve a distribuição dos pacientes em cada grupo, também 

os tempos de avaliação aos quais os participantes foram submetidos. 
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Figura 3 – Composição da amostra respeito aos grupos e os tempos de avaliação. 
 

4.2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Para o grupo bariátrico pré e pós cirúrgico com hipertensão de 12 meses: 

GO1 

Os critérios de inclusão desse estudo foram: presença de hipertensão arterial 

sistêmica ou uso de medicamentos anti-hipertensivos, idade entre 18-60 anos, 

presença de no mínimo seis dentes em boca, e IMC ≥ 35 kg/m². 

Para o grupo bariátrico pré e pós cirúrgico sem hipertensão de 12 meses: 

GO2 

Os critérios de inclusão desse estudo foram: ausência de hipertensão, idade 

entre 18-60 anos, presença de pelo menos seis dentes em boca, e IMC ≥ 35kg/m². 

 

4.2.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO PARA TODOS OS GRUPOS 

 

Os critérios de exclusão deste estudo foram: presença de diabetes, estar 

grávida ou amamentando e ter sido submetido à quimioterapia ou radioterapia (há 

menos de um ano) e utilizando medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios e 

imunossupressores, os quais podem mascarar os dados na coleta (Sales-Peres et 

al., 2015). 

 

4.2.6 TREINAMENTO E CALIBRAÇÃO DO EXAMINADOR 

 

Os exames clínicos desta pesquisa foram realizados por um examinador que, 

antes de iniciar a avaliação, passou por um processo de calibração. O processo de 

calibração foi conduzido por um examinador padrão (S.H.C.S.P), experiente em 
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G02 
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levantamentos epidemiológicos, sendo que as atividades teórico-práticas 

envolveram exercícios de treinamento e de calibração, compreendendo um total de 

seis períodos.  

No primeiro período de treinamento foi ministrada aula teórica de 4 horas, 

onde se buscou a padronização inicial quanto aos códigos, critérios e condutas de 

exames adotadas no estudo. Depois o avaliador iniciou os exercícios práticos, 

começando pela exposição visual de casos clínicos por parte do examinador padrão 

em sala de aula, avaliando e discutindo as condições de saúde bucal, que foi 

observada no trabalho de campo e, logo, um período de quatro horas onde foi feita 

uma demonstração clinica sobre como seria realizado o exame. Posteriormente as 

tomadas dos dados, houve discussão ampla para certificar-se de que o examinador 

estava familiarizado com os procedimentos (Sales-Peres, 2008). 

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 e registradas nas fichas clínicas. 

 

4.2.7 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

Para a avaliação antropométrica dos indivíduos foi utilizada as medidas 

antropométricas: peso, estatura, circunferência da cintura, circunferência do quadril 

e a circunferência cervical de acordo com as técnicas preconizadas pela OMS 

(WHO, 2000). E a partir desses valores será calculado o índice de massa corporal 

(IMC), a relação cintura/quadril (RCQ). 

Para a avaliação do IMC foram utilizados estadiômetro e balança, 

devidamente calibrada. Foi pedido aos indivíduos a retirar os sapatos para a aferição 

das medidas de peso e altura. A altura foi aferida em metros (m) indivíduos 

descalços, mantendo-se em posição ereta e olhando para o infinito, com as costas e 

a parte posterior dos joelhos encostados à parede. O peso foi aferido em 

quilogramas (kg), mediante o emprego de balanças tipo Filizola, com capacidade 

máxima de 300 kg, com resolução de 0,01 kg. Todos os indivíduos estavam 

descalços, trajando roupas leves, na posição ereta no centro da plataforma da 
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balança e com os braços soltos ao longo do tronco. A condição nutricional foi 

definida de acordo com os pontos de corte 

preconizados pela OMS (Tabela 1). 

 

 

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

Baixo peso <18,5 

Normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obesidade grau I 30,0 a 34,9 

Obesidade grau II 35,0 a 39,9 

Obesidade grau III ≥40 

 

A circunferência cintura e a circunferência do quadril foram obtidas 

respeitando à padronização da WHO (2000), foi usada uma fita métrica inelástica, 

apropriada para indivíduos obesos, em centímetros (cm), as circunferências foram 

medidas com o indivíduo usando roupas finas, em posição ortostática, abdômen 

relaxado, braços ao lado do corpo e os pés juntos. Para a mensuração da 

circunferência da cintura, foi medida posicionando a fita métrica no meio da distância 

entre o rebordo costal inferior e crista ilíaca, esses pontos anatômicos são 

recomendados pela I Diretriz Brasileira de Diagnostico e Tratamento da Síndrome 

Metabólica e da OMS (DBDTSM, 2004; Iribarren et al., 2006) e para as medidas da 

circunferência do quadril, foi aferida no ponto de maior circunferência da região 

glútea. A relação da cintura/quadril (RCQ) esta associada coma gordura localizada 

na região visceral. Para o cálculo deve-se dividir a circunferência da cintura (cm) 

pela circunferência do quadril (cm). As normas da RCQ serão estabelecidas 

utilizando o Anthropometric Standardization Reference Manual, de acordo com o 

gênero e idade. (Heyward, 2004). Conforme descrito na tabela 2. 

 

Circunferência da Cintura (CC) 

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

Circunferência do Quadril (CQ) 

IMC= ______Peso (kg)______ 

         Altura (m) x Altura (m) 
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Quadro 2 – Classificação Razão Cintura/Quadril para mulheres  
 

Idade Baixo Moderado Alto Muito Alto 

20-29 <0,71 0,71 – 0,77 0,78 – 0,82 >0,82 

30-39 <0,72 0,72 – 0,78 0,79 – 0,84 >0,84 

40-49 <0,73 0,73 – 0,79 0,80 – 0,87 >0,87 

50-59 <0,74 0,74 – 0,81 0,82 – 0,88 >0,88 

60-69 <0,76 0,76 – 0,83 0,84 – 0,90 >0,90 
Fonte: Heyward, 2004. 
 
 
Quadro 3 – Classificação Razão Cintura/Quadril para homens. 
 

Idade Baixo Moderado Alto Muito Alto 

20-29 <0,83 0,83 – 0,88 0,89 – 0,94 >0,94 

30-39 <0,84 0,84 – 0,91 0,92 – 0,96 >0,96 

40-49 <0,88 0,88 – 0,95 0,96 – 1,00 >1,00 

50-59 <0,90 0,90 – 0,96 0,97 – 1,02 >1,02 

60-69 <0,91 0,91 – 0,98 0,99 – 1,03 >1,03 
Fonte: Retirado Heyward e Stolarczyk (2000) adaptado de Bray e Gray (1988). 

 

4.2.8 AVALIAÇÃO BUCAL 

 

Foram avaliadas no exame bucal a coleta do fluxo salivar e a condições 

periodontais. Esses exames foram realizados por um único examinador previamente 

calibrado e devidamente paramentado. Foram utilizados espelhos bucais nº 5 plano 

e sondas periodontais Carolina do Norte - 15 previamente esterilizados. 

 

4.2.8.1 PARÂMETROS PERIODONTAIS  

 

No exame periodontal foi realizada a avaliação da profundidade de 

sondagem, que corresponderá a distancia da margem gengival ao ponto mais apical 

do fundo do sulco/bolsa. A mensuração foi realizada com a sonda periodontal 

manual milimetrada tipo Carolina do Norte – 15 (Maxter, Marília, SP, Brasil) com 

uma leve pressão o mais paralelo possível ao longo do eixo do dente em 6 sítios de 

cada dente (distovestibular, centro da face vestibuar, mesiovestibular, distolingual, 

centro da face lingual e mesiolingual). Os dados foram registrados na ficha clinica e 

foi registrada também a presença de cálculo e sangramento por dente. 
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4.2.8.2 ÍNDICE DE SANGRAMENTO À SONDAGEM  

 

O ISG refere-se à ausência ou presença de sangramento após a sondagem 

do sulco gengival com a sonda periodontal por cada dente, mesmo sem 

características clínicas visíveis de alterações marginais. Foi considerado ISG 

positivo quando ocorreu sangramento em até 10 segundos após a sondagem 

(Ainamo, Bay, 1975). 

 

4.2.8.3 NÍVEL DE INSERÇÃO CLÍNICA 

 

O nível de inserção clínica foi avaliado com a mesma sonda periodontal e 

representado pela distância em milímetros da junção cemento-esmalte ao o fundo 

de sulco gengival/bolsa nos 6 sítios correspondentes à sondagem de cada dente. A 

recessão gengival foi avaliada pela distância da margem gengival à junção cimento-

esmalte (mm), utilizando a sonda periodontal paralelamente ao longo eixo do dente.  

 

 

 

Figura 4 - Fórmula para obtenção do nível de inserção clínica. 
 

4.2.8.4 ÍNDICE DE CÁLCULO 

 

A presença de cálculo foi registrada por meio da presença ou ausência de 

cálculo por dente, qualquer quantidade visualizada foi registrada e expressos em 

escore médio, relativo ao número de dentes presentes.  

 

4.2.8.5 COLETA DO FLUXO SALIVAR 

 

A coleta de fluxo salivar foi realizado em todos os participantes entre as 9:00 

e 11:00 seguindo o ritmo circadiano.  Os indivíduos foram previamente orientados a 

estarem em jejum durante um período de 2h antes da coleta bem como ter realizado 

a escovação dentária também 2h antes da coleta. Os indivíduos estavam 

posicionados de maneira sentada e relaxada. 

NIC = PS + R 

NIC 
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O fluxo salivar sem estímulo, foi obtido por meio de expectoração, os 

pacientes foram orientados a cuspir toda a saliva produzida no copo plástico 

descartável de 50 ml durante um período de cinco minutos e depois foi obtido a 

medição com seringa plástica milimetrada descartável de 10ml, dita medição foi 

registrada na ficha clinica da pesquisa. 

No caso do fluxo salivar estimulado foi realizado durante seis minutos dos 

quais no primer minuto de estimulação foi utilizando um pedaço de látex de 1cm o 

paciente mastigava e descartar ou engolia a saliva, depois desse minuto os cinco 

minutos restante o paciente continuava mastigando e descartando a saliva num 

copo plástico descartável de 50 ml, depois foi obtida a medição com seringa plástica 

milimetrada descartável de 10ml, dita medição que também foi registrada na ficha 

clinica da pesquisa. 

 
Figura 5 Sequencia realizada para a coleta do volume da saliva: não estimulada e estimulada 
(ml/min). 
 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados e tabulados foram organizados em arquivos do programa 

Excel – Microsoft Office 2011 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA). A 

apresentação dos resultados foi elaborada de uma parte descritiva, sob a forma de 

tabelas e gráficos, na qual os dados (variáveis) foram apresentados na forma de 

mínimo, máximo, média e desvio-padrão. Ao respeito da análise estatística foi 

inicialmente submetido ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade e ao 

teste de Bartlet para observar homogeneidade das variáveis. Como não 
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apresentaram distribuição normal ou variâncias similares, as variáveis foram 

submetidas aos testes de Kruskal-Wallis ou de Mann-Whitney. Os testes do Qui-

quadrado e Exato de Fisher foram utilizados para observar as frequências de 

distribuição entre os dois grupos.  

Também foram utilizadas outras metodologias de analise estatístico para dar 

resposta aos objetivos deste estudo utilizou-se além de técnicas básicas de análise 

exploratória como média, mediana, desvio padrão, frequência absoluta e relativa. 

As variáveis independentes foram: Hipertensão (HT), Relação Cintura/Quadril 

(RCQ), Fluxo Salivar Não Estimulado (FSNE), Fluxo Salivar Estimulado (FSE), 

Grupo (G). A variável dependente será “Condição Periodontal” (favorável=1 ou 

desfavorável=0), que foi resultante da análise das variáveis Profundidade De 

Sondagem (PS), Índice de Sangramento Gengival (ISG), Índice de Cálculo (IC), 

Nível de Inserção Clínica (NIC). 

Todos os testes consideraram um nível de significância de 5% e foram 

realizados pelos pacotes estatísticos BioEstat 5.0 e GraphPad Prism 7.0. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Ao inicio foram pré-selecionados 97 pacientes obesos cadastrados no serviço 

de Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Amaral Carvalho, 47 portadores de 

Hipertensão e 50 sem hipertensão. Os candidatos que não atingiam com a 

quantidade mínima de elementos dentários ou eram edêntulos, ou por algum outro 

motivo impossibilitaram a inclusão no presente estudo, foram excluídos G01=7 

G02=12. No tempo pré-operatório foram incluídos 40 pacientes no grupo G01 e 38 

indivíduos no grupo G02. Os pacientes que participaram tanto para o grupo G01 e 

grupo G02 foram acompanhados novamente após 12 meses da Cirurgia Bariátrica. 

As perdas ao decorrer deste estudo foram por causa da desistência em se submeter 

à Cirurgia Bariátrica (03), dispensa do paciente pela equipe de Cirurgia Bariátrica por 

não cumprir com o protocolo (02), indivíduos compareceram ao retorno de 12 meses 

(02). 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, COMORBIDADES, 

MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E HÁBITOS DE VIDA   

 

De ambos gêneros, o gênero feminino foi o mais prevalente na amostra 

avaliada, tanto entre os dois grupos de obesos (G01 85,3% - G02 80%). Os dados 

sobre escolaridade, tabagismo, etilismo e medicamento psiquiátrico estão descritos 

na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas, comorbidades, medicamentos psiquiátricos e hábitos de 
vida entre os indivíduos obesos hipertensos (G01), obesos não hipertensos (G02). 
 

 G01 G02 P 

Género 
Feminino 
Masculino 

 
85,3 (30) 
14,7 (5) 

 
80 (28) 
20 (7) 

 
0,75* 

Idade 
Anos 

 
41 (38 - 47) 

 
33 (27 - 40) 

 
0,0034*** 

Escolaridade 
Fundamental Incompleto 
Fundamental Completo 

Médio Completo 
Superior Completo 

 
28,6 (10) 
17,1 (6) 
45,7 (16) 
8,6 (3) 

 
14,3 (5) 
20 (7) 

57,1 (20) 
8,6 (3) 

 
 

0,50* 

Tabagismo 
Não 
Sim 

 
100 (35) 

----- 

 
91,4 (32) 

8,6 (3) 

 
0,24** 

Etilismo 
Não 
Sim 

 
94,3 (33) 
5,7 (2) 

 
97,1 (34) 

2,9 (1) 

 
0,61** 

Medicamento Psiquiátrico 
Não 
Sim 

 
100 (35) 

---- 

 
100 (35) 

---- 

 
 ---- 

% (n); *Qui-quadrado (p>0,05); **Teste Exato de Fisher (p>0,05); ***Teste Mann-Whitney (p<0,05). 

 

Foi observada diferenças significativas entre os dois grupos quanto à idade 

(p<0,05). Não houve diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) entre os dois 

grupos para as variáveis gênero, escolaridade, tabagismo, estilismo e medicamento 

psiquiátrico descrito na Tabela 1. 
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5.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

Dita avaliação antropométrica foi realizada na primeira etapa da pesquisa (Pre 

Cirurgia Bariátrica). Sendo avaliado os itens (IMC, CC, CQ e RCQ) (p>0,05). 

 

Tabela 2. Medidas antropométricas aferidas entre os indivíduos obesos hipertensos (G01), obesos 
não hipertensos (G02). 

 

 G01 G02 P* 

IMC 49,67 (45,3 – 52,7) 50,43 (44,71 – 55,25) 0,70 

CC 123 (115,5 – 133,5) 125 (115 – 136) 0,68 

CQ 144 (134,5 – 154,9) 148 (136-157) 0,21 

RCQ 0,85 (0,82 – 0,93) 0,86 (0,78 – 0,93) 0,75 

*Teste de Mann-Whitney 

 

Não houve diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) entre os dois 

grupos para nenhuma das variáveis (IMC, CC, CQ, RCQ) descritas na Tabela 2. 

 

 

5.3 CONDIÇÕES PERIODONTAIS BOLSA PERIODONTAL 

 

Entretanto, respeito às condições periodontais, notou-se diferença 

significativa entre os grupos G01 e G02 em quanto aos sulcos periodontais por sítios 

vestibulares e linguais entre 0 a 3 mm. Por outra parte, não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os períodos inicial e 12 meses após da Cirurgia 

Bariátrica para as demais variáveis, mas os hipertensos apresentaram maior 

porcentagem de profundidade de que os indivíduos não hipertensos. 

Os obesos não hipertensos apresentaram maior prevalência da condição 

normal referentes às bolsas periodontais, a recessão gengival e o nível de inserção 

clinica o que significa que os pacientes hipertensos têm uma condição pior. Não 

houve diferenças significativas dentre os grupos inicial e pós cirúrgicos, o que 

significa que a cirurgia bariátrica não interferiu negativamente na condição 

periodontal, o que interfere na condição previa do paciente. Se o paciente for para 
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cirurgia com uma condição periodontal ou qualquer condição bucal deficiente, essa 

condição vai ser agravada. A colaboração do cirurgião dentista antes da cirurgia 

bariátrica independente de eles ser pacientes hipertensos ou não é de extrema 

relevância, porque deve-se manter o paciente numa condição saudável pós cirurgia 

bariátrica.  

 

Tabela 3. Condições periodontais/bolsa periodontal dos indivíduos obesos hipertensos (G01) e não 
hipertensos (G02) antes e após a cirurgia bariátrica. 
 

 G01 G02  

Bolsa 

periodontal 

Inicial Após 12 meses Inicial Após 12 

meses 

P* 

Média geral de 

profundidade 

1,66  

(1.36 – 2) 

1,67  

(1,4 - 2,05) 

1,64  

(1,43 - 1,91) 

1,74 

(1,55 – 1,92) 

0,77 

Vestibular  

0 a 3 mm 

72 

(60 – 80) a 

71 

(54 – 81) a 

80 

(66 – 84) b 

78 

(67 – 84) b 

0,0133 

Vestibular 

4 a 5 mm 

0 

(0 – 3) 

0 

(0 – 3) 

0  

(0 – 1) 

0  

(0 – 1) 

0,61 

Vestibular 

>6 mm 

0 

(0 – 0) 

0 

(0 – 0) 

0  

(0 – 0) 

0  

(0 – 0) 

0,50 

Lingual 0 a 3 

mm 

71 

(56 – 81) a 

70 

(52 – 81) a 

80  

(68 – 84) b 

78 

(69 – 83) b 

0,0073 

Lingual 4 a 5 

mm 

0  

(0 - 2,5) 

0 

(0 – 3) 

0 

(0 – 2) 

0 

(0 – 1) 

0,99 

Lingual >6 mm 0 

(0 – 0) 

0 

(0 – 0) 

0 

(0 – 0) 

0 

(0 – 0) 

0,90 

 
*Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (Kruskal-Wallis) (p<0,05). 
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5.4 CONDIÇÕES PERIODONTAIS RECESSÃO GENGIVAL 

 

 

A recessão gengival é mostrada na seguinte Tabela 4, os indivíduos 

hipertensos apresentaram maior numero de sítios com recessão do que os não 

hipertensos, mesmo assim, não havendo diferenças estatisticamente significantes 

entre os tempos 

 

Tabela 4. Condições periodontais/recessão gengival dos indivíduos obesos hipertensos (G01) e não 
hipertensos (G02) antes e após a cirurgia bariátrica. 
 

 G01 G02  

Recessão 

Gengival 

Inicial Após 12 meses Inicial Após 12 meses P 

Média (mm) 0,07  

(0 - 0,22) 

0,06 

(0 – 0,2) 

0 

(0 - 0,04) 

0 

(0 - 0,13) 

0,15 

Vestibular  

0 a 3 mm 

75  

(64,5 - 81) 

75 

(59 - 81) 

81 

(69 - 84) b 

81 

(72 - 84) b 

0,0428 

Vestibular 

4 a 5 mm 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

1,00 

Vestibular 

>6 mm 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0,06 

Lingual 0 a 3 mm 73 

(63 - 81) 

73 

(60 - 81) 

81 

(69 - 84) b 

81 

(69 - 84) b 

0,0390 

Lingual 4 a 5 mm 0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0,59 

Lingual >6 mm 0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0,11 

 
*Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (Kruskal-Wallis) (p<0,05). 
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5.5 CONDIÇÃO PERIODONTAL NÍVEL DE INSERÇÃO CLÍNICA 

 

O nível de inserção clínica periodontal é apresentado na Tabela 5. Os 

indivíduos não hipertensos apresentaram melhor nível de inserção ao respeito com 

os hipertensos, conforme as demais variareis foi estatisticamente não significante. 

 

Tabela 5. Condição periodontal/nível de inserção clinica dos indivíduos obesos hipertensos (G01) e 
não hipertensos (G02) antes e após a cirurgia bariátrica. 
 

 G01 G02  

Nível de 

inserção 

clínica 

Inicial Após 12 

meses 

Inicial Após 12 

meses 

P 

Média Geral 1,8  

(1,56 - 2,08) 

1,74 

(1,49 - 2,03) 

1,69  

(1,45 - 2,02) 

1,8 

(1,63 - 2,09) 

0,56 

0 a 3 mm 140,5 

(108 - 155) a 

138,5 

(107 - 156) a 

158 

(133 - 167) b 

156 

(130 - 167) b 

0,0076 

4 a 5 mm 4,5 

(1 – 8,5) 

3 

(1 - 8) 

1 

(0 - 6) 

1 

(0 - 5) 

0,17 

6 a 8 mm 0 

(0 - 1) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 1) 

0 

(0 - 0) 

0,76 

9 a 11mm 0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0,81 

³ 12 mm 0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0 

(0 - 0) 

0,55 

 
*Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (Kruskal-Wallis) (p<0,05). 

 

A quantidade de dentes com nível de inserção clinica entre 0 a 3 mm foi 

menor nos não hipertensos, não havendo diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos ou períodos para as demais medidas.  
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5.6 PERDAS DENTÁRIAS ENTRE OS INDIVÍDUOS OBESOS HIPERTENSOS 

(G01) E OBESOS NÃO HIPERTENSOS (G02) AVALIADOS NO PERÍODO INICIAL 

E APÓS 12 MESES DA CIRURGIA BARIÁTRICA. 

 

Tabela 6. Perda dentária entre os indivíduos obesos hipertensos (G01) e obesos não hipertensos 
(G02) antes e após a cirurgia bariátrica.  
 

 G01 G02  

Variáveis Inicial Após 12 

meses 

Inicial Após 12 meses P 

Dentes 

Ausentes  

3 

(1 - 6) a 

3 

(1 - 7) a 

1 

(0 - 4) b 

1 

(0 - 4) b 

0,0216 

Dentes 

Avaliados 

25 

(22 - 27) a 

25 

(21 - 27) a 

27 

(25 - 28) b 

27 

(24 - 28) b 

0,0062 

Dentes com 

cálculo 

8 

(1 - 13) 

5 

(3 - 9) 

4 

(0 - 9) 

5 

(1 - 9) 

0,55 

Cálculo % 37,8 

(5,3 - 50) 

21,1 

(12,5 - 38,5) 

14,8 

(0 – 44,4) 

17,9 

(4,4 – 35,7) 

0,51 

Dentes com 

sangramento 

7,5 

(2 - 15) ab 

11,5 

(5 - 17) a 

5 

(0 - 12) b 

12 

(3 - 16) a 

 0,0196 

Dentes (ISG) 32,7 

(9,3 - 64,1) ab 

52,9 

(24 - 70,4) b 

17,9 

(0 – 42,9) a 

42,9  

(15,4 – 67,9) b 

0,0091 

Fluxo salivar 

não 

estimulado 

(ml/min) 

0,32 

(0,2 - 0,52) 

0,48 

(0,28 - 0,64) 

0,42 

(0,24 - 0,6) 

0,44 

(0,3 – 0,62) 

0,08 

Fluxo salivar 

estimulado 

(ml/min) 

0,75 

(0,57 - 1,15) 

0,8 

(0,52 - 1,2) 

0,8 

(0,56 - 1,12) 

0,8 

(0,62 - 1,2) 

0,68 
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Tabela 6 mostra que houve mais dentes ausentes nos pacientes hipertensos, 

sendo que a condição de sangramento gengival (%) foi maior no período após 12 

meses para ambos grupos, não havendo diferenças estatisticamente significantes 

entre eles. 

Os indivíduos hipertensos apresentaram maior numero de dentes perdidos, o 

que denota uma capacidade mastigatória pior, além disso, maior porcentagem de 

sangramento o que significa que além de tudo ele vai ter uma reação inflamatória 

local e vai ter mais gengivite do que o paciente não hipertenso. Sendo que o 

sangramento piorou aos 12 meses em ambos dos grupos. Conclui-se que se eles 

apresentam sangramento antes da cirurgia e não tratam, apos a cirurgia vai piorar. 

Depois da cirurgia os pacientes têm que melhorar a técnica de higienização bucal 

porque essa inflamação gengival e sangramento está diretamente relacionado à falta 

de higiene. Isso pode ser explicado pelo aumento do número de refeições que o 

paciente faz; o paciente apos a cirurgia vai se alimentar umas 6 vezes em pequenas 

porções e muitas vezes deixa de higienizar, e esse acúmulo de placa ao longo do 

período faz com que tenha desenvolvimento de gengivite. Por tanto, o paciente apos 

a cirurgia deve ter uma supervisão odontológica ou ate ser sometido a profilaxia 

profissional considerando o risco que ele tem de desenvolver a gengivite. 

Os hipertensos têm menor numero de dentes, por tanto eles têm menor 

capacidade mastigatória, e preferem comida pastosa do que alimentos rígidos 

porque os dentes que eles têm não permitem a mastigação desse tipo de alimentos.  

Um modelo ajustado utilizando regressão logística mostrou que apenas a 

idade (p<0,0001) e a recessão gengival (p=0,0320) foram determinantes na 

diferença entre os hipertensos e não hipertensos. O período de 12 meses (p=0,913), 

sexo (p=0,608), IMC (p=0,412), RCQ (p=0,577), profundidade média de bolsa 

(p=0,114), recessão máxima (p=0,236), escore de recessão (p=0,319), nível de 

inserção periodontal (p=0,486), escore de nível de inserção periodontal (p=0,074), 

cálculo (p=0,745), sangramento (p=0,172), fluxo salivar não estimulado (p=0,980), 

fluxo salivar estimulado (p=0,964) e escolaridade (p=0,448) não foram importantes 

no modelo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo avaliou as condições periodontais e hipertensão arterial em 

pacientes obesos mórbidos antes e 12 meses após a cirurgia bariátrica. Não houve 

diferenças significativas na doença periodontal entre os pacientes do grupo 

hipertenso e não hipertenso após a cirurgia bariátrica. Embora no pré-cirúrgico os 

indivíduos obesos e hipertensos apresentassem pior condição periodontal.  

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, COMORBIDADES, 

MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E HÁBITOS DE VIDA   

 

Os grupos apresentaram distribuição semelhante quanto ao gênero, uma vez 

que em ambos os grupos, G1 e G2 (Tabela 1), o gênero feminino esteve presente 

em 80% ou mais da amostra. Fato este, que destaca que os homens não procuram 

os serviços de saúde na mesma proporção que as mulheres, sendo que estas 

parecem ter maior preocupação com a saúde (GOMES et al., 2011).  

Os hábitos nocivos avaliados neste estudo foram o tabagismo e o estilismo 

não encontrando diferenças significativas entre os grupos avaliados (Tabela 1). Este 

resultado deve ser observado com cuidado, uma vez que para poderem ser 

submetidos à cirurgia bariátrica pelo SUS, não podem fazer uso de tabaco.  

O estilo de vida pode influenciar na saúde dos indivíduos obesos, contribuindo 

para o surgimento de algumas doenças (DA CUNHA e DA CUNHA JUNIOR, 2006). 

A obesidade tem sido associada com o autocuidado e a autoestima. Quanto maior a 

adiposidade do individuo menor é a sua percepção sobre si mesmo, e 

psicologicamente podem interferir nos hábitos alimentares, de higiene e na 

qualidade de vida do individuo (JAGIELSKI et al., 2014). 
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6.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

O índice antropométrico serve para avaliar o crescimento e para caracterizar 

o estado nutricional da população (ANJOS, 1988). Para avaliar a obesidade, neste 

estudo foi utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC) devido a sua objetividade de 

medida, facilidade de realização e possibilidade de comparação com um padrão de 

referencia de manuseio relativamente simples (DOUEK; LEONE, 1995). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para 

nenhumas das variáveis descritas (IMC, CC, CQ, RCQ) (Tabela 2). 

A obesidade e o sobrepeso são conhecidos por serem determinantes 

importantes para níveis elevados de pressão sanguínea. O ganho de peso esta 

fortemente relacionado com o aumento da pressão sanguínea (Pischon et al., 2007). 

Wolf et al., (1997) compararam indivíduos obesos com indivíduos de peso normal e 

os obesos apresentaram risco de hipertensão 5 vezes maior, sendo que 2-3 dos 

casos de hipertensão puderam ser atribuídos ao excesso de peso. Entretanto, nos 

resultados deste estudo não houveram diferenças estatisticamente significantes 

(p>0,05) entre os dois grupos para nenhuma das variáveis (IMC, CC, CQ, RCQ) 

descritas na Tabela 2. 

Vários estudos a longo prazo têm investigado o papel da obesidade no risco 

de desenvolvimento de doença cardiovascular. Se tem encontrado uma associação 

significativa entre a obesidade e o desenvolvimento de hipertensão arterial 

sistêmica, aumentando o risco de hipertensão 1,4 vezes entre os homens e 

mulheres com aumento do IMC em comparação com aqueles que tinham IMC 

normal (MANCINI et al., 2010; CERCATO et al., 2000). 

A obesidade tem sido relacionada fortemente com a doença periodontal e sua 

progressão. Estudos prévios reportam uma associação positiva entre hipertensão e 

doença periodontal (Holmlund et al., 2006, Al-Emadi et al., 2006, Engström et al., 

2007). Vários estudos têm proposto uma associação entre obesidade e periodontite, 

é dizer, a inflamação no tecido periodontal pode ser um fator predisponente para a 

obesidade (Joshipura et al., 1996). Quando há perda dentaria evolui-se para a 

dificuldade de mastigação. Porem, uma mastigação ineficiente, junto com uma 

inadequada deglutição, resultante da redução da produção de saliva como pelo uso 
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de prótese mal ajustada, induzem ao paciente à escolha de alimentos fáceis de 

mastigar, como açucares, gorduras e carboidratos com alto conteúdo de calorias 

(Boesing et al., 2009, Joshipura et al., 1996). 

 

 

6.3 CONDIÇÕES PERIODONTAIS BOLSA PERIODONTAL 

 

O acumulo de placa bacteriana nas superfícies dentárias está associado com 

a presença de alterações bucais, como a presença de sangramento gengival e de 

cálculo dentário, e consequentemente à doença periodontal em alguns casos 

(IRIGOYEN-CAMACHO et al, 2014; FRANCHINI et al, 2011). Os pacientes 

avaliados nesse estudo apresentaram higiene bucal inadequada, coincidindo assim 

com o exposto na literatura científica, onde se mostra uma forte associação entre a 

doença periodontal e a obesidade (SUVAN et al., 2011; MATHUR et al., 2011). 

Vários estudos demonstraram associação entre o aumento de periodontite ao 

aumento do IMC (Al-Zahrani et al., 2003; Dalla Vecchia et al., 2005; Kongstad et al., 

2009; Haenle et al., 2006; Reeves et al., 2006; Linden et al., 2007; Haffajee et al., 

2009; Khader et al., 2009). Outra possibilidade se pauta nas citocinas e hormônios 

que derivam do tecido adiposo e podem exercer um papel fundamental nessa 

associação (Shuldiner et al., 2001). Existem pesquisas científicas que demonstraram 

a relação entre obesidade e condição bucal, especialmente a relativa à doença 

periodontal, a qual parece ser um fator de risco significativo para doenças 

cardiovasculares, e que fatores sistêmicos podem estar envolvidos de forma 

simultânea na origem das duas doenças (Orofino et al., 2009).  

Deve-se considerar que a hipertensão vem sendo considerada como fator de 

risco para doença periodontal. Neste estudo, notou-se diferenças significativas entre 

os grupos em quanto aos sítios periodontais vestibulares e linguais, tanto no pré no 

como pós cirúrgico (RIVAS-TUMANYAN, 2013).  Entretanto, não houve diferenças 

significativas entre os períodos inicial e 12 meses após a cirurgia bariátrica nas 

demais variáveis avaliadas. Entretanto, os obesos hipertensos apresentaram maior 

porcentagem de profundidade de sondagem do que os indivíduos não hipertensos 

(Tabela 3)  
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6.4 CONDIÇÕES PERIODONTAIS RECESSÃO GENGIVAL 

 

Os indivíduos obesos e hipertensos apresentaram maior recessão gengival, o 

que demonstra mais severidade da doença periodontal. Baseado em estudos da 

literatura, a doença periodontal tem mostrado associação significativa com 

marcadores biológicos de disfunção endotelial e dislipidemia, que podem 

potencialmente mediar a associação entre doença periodontal e cardiovascular 

(JOSHIPURA et al, 2004). Estudos demonstram a possibilidade de associação 

biológica entre doença periodontal e obesidade, por esta influenciar tanto na 

resposta do hospedeiro quanto numa possível relação microbiológica, de modo que 

o tratamento do paciente deve contar com uma equipe multidisciplinar, incluindo o 

cirurgião dentista (BERTOLINI et al., 2010, BORGES, et al., 2013). Neste estudo, os 

pacientes hipertensos apresentaram maior número de sítios com recessão do que 

os pacientes que não apresentavam hipertensão (Tabela 4).  

 

 

6.5 CONDIÇÃO PERIODONTAL NÍVEL DE INSERÇÃO CLÍNICA 

 

Neste estudo, os indivíduos não hipertensos apresentaram melhor nível de 

inserção clínica ao respeito com os hipertensos, tendo valores estatisticamente não 

significativos (Tabela 5). Entretanto, outros estudos demonstram que pacientes 

hipertensos apresentam maior proporção de lugares com placa bacteriana, 

sangramento gengival e sítios com perda de inserção clinica do que os pacientes 

não hipertensos (VIDAL et al., 2011; RIVAS-TUMANYAN et al., 2013).  

 

 

6.6 PERDAS DENTÁRIAS ENTRE OS INDIVÍDUOS OBESOS HIPERTENSOS 

(G01) E OBESOS NÃO HIPERTENSOS (G02) AVALIADOS NO PERÍODO INICIAL 

E APÓS 12 MESES DA CIRURGIA BARIÁTRICA. 

 

A literatura evidencia que o aumento de peso predispõe o individuo a 

problemas bucais tais como periodontite e consequentemente a perda dentaria 

(MATHUS-VLIEGEN et al., 2007). Neste estudo, houve mais dentes ausentes nos 

pacientes hipertensos, sendo que a condição de sangramento gengival (%) foi maior 
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no período após 12 meses para ambos grupos, não havendo diferenças 

estatisticamente significantes entre eles. As perdas dentarias parecem estar 

associadas à obesidade, devido às pobres condições de saúde bucal e como 

consequência da doença periodontal nestes indivíduos (MATHUS-VLIEGEN et al., 

2007). Segundo Vidal et al., (2016), indivíduos portadores de hipertensão arterial 

primária, apresentam prevalência de doença periodontal mais elevada do que as 

descritas na literatura em indivíduos com pressão arterial normal. Entretanto, Murad 

et al., (2012), evidenciaram que os índices de placa visível, sangramento à 

sondagem, profundidade de bolsa à sondagem e nível clinico de inserção não 

tiveram diferenças estatísticas. Indivíduos metabolicamente descompensados 

podem ter maior inflamação gengival, maior perda de inserção periodontal e maior 

perda óssea, porém maior perda dentária, quando comparados com pacientes com 

bom controle metabólico (MURAD et al., 2012). Dessa forma, pacientes obesos 

hipertensos estão mais expostos a sofrem perdas dentárias, como encontrado no 

presente estudo.  

Se tem relacionado altos níveis de deficiência de ferro após a cirurgia. O 

estado nutricional de um individuo pode ser afetado pela perda total ou parcial dos 

dentes. Foratori et al., 2016 avaliaram os níveis de ferritina sérica antes e apos a 

cirurgia bariátrica e obtiveram como resultado que após a cirurgia, os níveis de 

ferritina sérica foram maiores em pacientes edêntulos quando comparados com os 

pacientes pré-cirurgia bariátrica.  

Neste estudo o fluxo salivar esteve reduzido nos pacientes obesos mórbidos 

hipertensos e não hipertensos antes e após a cirúrgica bariátrica., De acordo com 

Sanches et al (2007), uma desidratação pode acontecer logo após a cirurgia 

bariátrica, pois esses pacientes ingerem uma baixa quantidade de líquidos, em 

virtude da redução no tamanho do estômago. Essa desidratação poderia levar à 

redução do fluxo salivar nessa população.  

 

 

6.7 IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

A associação entre problemas orais e cirurgia bariátrica requerem a inclusão 

do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar de cuidados para pacientes com 
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obesidade mórbida, candidatos para esse tratamento, a fim de proporcionar 

cuidados completos, garantindo resultados satisfatórios após a cirurgia bariátrica. 

Estudos sugerem que a periodontite pode contribuir ao controle deficiente da 

pressão arterial. A associação entre a periodontite e a hipertensão é de muita 

importância devido a que a progressão da doença cardiovascular está afetada pelo 

grau de controle da pressão arterial alcançado pelos indivíduos com hipertensão 

(RIVAS et al., 2013). Segundo Anh et al., (2015) a hipertensão mostrou resultados 

significativos quanto a relação com a periodontite. Essa associação foi maior nas 

mulheres no rango de 30-59 anos de idade.  

Se tem revelado que a obesidade tem um efeito sobre o periodonto devido a 

que a obesidade e a doença periodontal compartilham fatores de risco, porém se 

recomenda um enfoque para a prevenção e tratamento destas doenças 

(NASCIMENTO et al., 2017). Estudos demonstraram prevalência de periodontite de 

70.69% ate 91.66% antes e apos a cirurgia bariátrica. Haffajee e Socransky (2009) 

encontraram casos de doença periodontal em 70% de uma população com 

obesidade. 

No entanto, nenhuma investigação formal foi publicada respeito à condição 

periodontal de indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. Além disso, ate o 

momento não há relatos com relação aos efeitos desse procedimento cirúrgico sobre 

a saúde periodontal (PATARO et al., 2012). 

O bypass gástrico induz a perda de peso na maioria dos pacientes com 

obesidade mórbida e diminui a resposta inflamatória (de Moura-Grec et al., 2014). 

Entretanto, a redução da inflamação sistêmica, devido à cirurgia bariátrica, não 

parece afetar a progressão da doença periodontal. Fato este, que deveria contribuir 

para a redução da periodontite, o que não ocorre. Tendo em vista o aumento no 

número de P. gingivalis (SALES-PERES et al., 2015) e do sangramento 

periodontal(SALES-PERES et al., 2016), após a cirurgia bariátrica.  

A cirurgia bariátrica exige novos hábitos alimentares, tais como comer mais 

vezes ao dia e em pequenas porções, o que requer novos hábitos de higiene bucal, 

para reduzir os fatores de risco às doenças bucais.   
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O cirurgião dentista deverá deter o conhecimento a acerca da relação entre a 

obesidade e as condições bucais, no pré e no pós-operatório, uma vez que os 

hábitos nutricionais saudáveis podem contribuir na manutenção dos benefícios 

alcançados sistemicamente com a cirurgia bariátrica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Baseado nos resultados encontrado no presente estudo longitudinal 

prospectivo pode-se concluir que indivíduos obesos mórbidos com hipertensão 

arterial apresentaram pior condição periodontal que os obesos mórbidos sem 

hipertensão, não encontrando diferenças entre o pré e o pós-cirúrgico (12M) dentro 

de cada grupo.  

Indivíduos obesos com hipertensão apresentaram maior prevalência de 

recessão gengival significativamente. 

•  Indivíduos obesos com hipertensão mostraram maior profundidade de 

sondagem, porcentagem de sítios com sangramento, cálculos, número de 

dentes ausentes e perda de inserção clínica, mas não foram significativas.  

• O volume de fluxo salivar estimulado ou não estimulado não apresentou 

diferenças significativas entre os grupos de estudo.  

• A cirurgia bariátrica parece não interferir negativamente na condição 

periodontal, mas sim a condição bucal no pré cirúrgico. 
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