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Abstract The aim of the study was to evaluate
the relationship between the Body Mass Index
(BMI) and the DMFT index, in 207 adolescents
aged 12 years old, from 8 public and private schools
of the central west area of São Paulo State. From
a sample of 380 12 year-old adolescents, both genders, 207 were examined. We used the index
DMFT, CBI for weight, measured of stature and
applied a questionnaire about alimentary habits,
characteristic anthropometrics and physical activity. Regarding body weight, 55.93% was normal, 35.59% had low weight, and 8.47% were
pre-obese in private schools. In the public schools,
52.03% had normal weight, 41.22% had low
weight, 4.73% were pre-obese and 2.03% were
obese, without significant difference (p=0.45). The
DMFT of public schools was 2.16, compared to
0.23 in private schools (p<0.05), with 39.2% of
caries-free individuals in public schools and
88.1% in private schools. There was no correlation between the increase in BMI and the increase in DMFT. There was negative correlation
between socioeconomic conditions and dental
caries. It was concluded that, even though the
pre-obese and obese groups presented a higher frequency of food ingestion, obesity was not correlated with the increase in dental caries. However,
the socioeconomic conditions were determinant
for this occurrence.
Key words Obesity, Adolescent, Dental caries,
Epidemiology, Body mass index

Resumo Objetivou-se avaliar a relação entre o
Índice de Massa Corporal (IMC) e o índice CPOD
em 207 adolescentes de 12 anos, de 8 escolas públicas e particulares da região centro-oeste do estado
de São Paulo. A amostra foi constituída por 380
adolescentes aos 12 anos, de ambos os gêneros, sendo examinados 207. Utilizou-se o índice CPOD,
IMC para peso, medida de estatura, e aplicou-se
questionário sobre hábitos alimentares, características antropométricas e atividade física. Quanto ao peso corpóreo, 55,93% apresentaram normal
(G4), 35,59% de baixo peso (G3), 8,47% de préobesos (G2), nas escolas particulares. Nas públicas, 52,03% apresentaram normal, baixo peso
41,22%, pré-obesos 4,73% e obesos (G1) 2,03%;
não houve diferença significativa (p=0,45). Verificou-se que o CPOD nas escolas públicas foi 2,16 e
nas particulares, 0,23 (p<0,05), sendo que 39,2%
das crianças estavam livres de cárie nas municipais e nas particulares, 88,1%. Não houve correlação do maior IMC com o incremento de CPOD.
Houve correlação negativa entre condições socioeconômicas e índice de cárie dentária. Concluiuse que os grupos pré-obesos e obesos, embora houvesse maior frequência de ingestão de alimentos,
não apresentaram correlação com o incremento
de cárie dentária, mas as condições socioeconômicas foram determinantes para essa ocorrência.
Palavras-chave Obesidade, Adolescente, Cárie
dentária, Epidemiologia, Índice de Massa Corporal

TEMAS LIVRES FREE THEMES

Prevalência de sobrepeso e obesidade e fatores associados
em adolescentes na região centro-oeste do estado de São Paulo
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Introdução
A situação nutricional da população é essencial
para aferir a evolução das condições de saúde e
de vida, considerando seu caráter multicausal,
relacionado ao grau de atendimento das necessidades básicas. O papel da dieta no desenvolvimento da cárie dentária já está bem estabelecido.
No entanto, a avaliação da prevalência do sobrepeso e obesidade e os respectivos fatores associados têm sido pouco estudados.
Há uma tendência de ascensão das prevalências de sobrepeso e de obesidade, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Aspectos singulares da transição nutricional ocorrida neste século são encontrados em
cada país e região do mundo, contudo são elementos comuns: o declínio no dispêndio energético, uma dieta rica em gordura (particularmente as de origem animal), açúcar e alimentos refinados, porém reduzida em carboidratos complexos e fibras1.
A presença da desnutrição, deficiência de micronutrientes, excesso de peso e outras doenças
crônicas não transmissíveis coexistindo nas mesmas comunidades e, muitas vezes no mesmo
domicílio, caracteriza a transição nutricional2. O
padrão de transição epidemiológica coexiste em
países onde predominam óbitos por doenças
cardiovasculares, a prevalência de obesidade é alta,
enquanto em países com elevadas taxas de desnutrição predominam os óbitos por doenças infecciosas3. Esse fenômeno é traduzido em um dos
maiores desafios para as políticas públicas no
momento e exige um modelo de atenção à saúde
pautado na integralidade do indivíduo com uma
abordagem centrada na promoção da saúde4. As
doenças crônicas não transmissíveis são as que
mais demandam ações, procedimentos e serviços de saúde, proporcionando uma sobrecarga
no serviço público.
Moraes et al.5 analisaram diferentes estudos
nos quais foi observada a tendência de aumento
da obesidade em áreas urbanas de países pobres.
Ela estava relacionada, principalmente, ao incremento da renda, em contraste como os países
situados em níveis mais avançados de desenvolvimento, onde o aumento da renda resultou em
tendência de declínio da obesidade.
Na Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) de 2002-2003, verificou-se uma prevalência de baixo peso de 2,8% e 5,4% entre homens e
mulheres, respectivamente. Ressalta-se que, segundo a OMS6, prevalência de baixo peso até 5%
é considerada aceitável para países em desenvol-

vimento. Entre os adolescentes, os resultados
demonstraram frequências relativamente baixas
de déficits ponderais, alcançando 3,7%7.
O outro lado da transição nutricional da população brasileira refere-se às prevalências crescentes do excesso de peso e de obesidade. Como
consequência dos novos e piores hábitos alimentares, os brasileiros engordaram ao longo das
últimas três décadas7. Os inquéritos populacionais têm mostrado um aumento expressivo do
problema entre os homens e as mulheres nas diferentes regiões brasileiras, alcançando 41% de
excesso de peso e 8,8% de obesidade4.
Nas famílias brasileiras, de todas as classes e
de todas as regiões, persiste o alto consumo de
açúcar, principalmente de refrigerantes, sendo
baixo o consumo de frutas e hortaliças, mas alto
o de gordura. O problema do excesso de peso
não é mais exclusividade das pessoas com renda
mais elevada; há mais gordos que magros na
população de baixa renda. Entre os 20% dos indivíduos mais pobres do país, 27% dos homens
estão com peso acima do adequado e 9,5% com
falta de peso. Por sua vez, entre as mulheres de
baixa renda, 38,2% estão com excesso de peso e
6,6% com peso inferior ao recomendado.
Na população adulta, a obesidade aumenta
o risco de adoecer e de morrer, e nas crianças
vêm se convertendo em um problema que terá
profundas repercussões em Saúde Pública. A
obesidade infantil é um tema que, recentemente,
vem ganhando destaque, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, pois as crianças que apresentaram sobrepeso poderão tornar-se adultas com excesso de peso8.
Dentro do processo de transição nutricional,
pode-se destacar também a possível correção do
déficit estatural. O emprego do exame antropométrico na avaliação do estado nutricional de indivíduos é amplamente recomendado pelos organismos internacionais e nacionais de saúde, por
ser prático e de menor custo9.
O Índice de Massa Corporal (IMC), embora
apresente em adolescentes importante variação
com a idade e com a maturidade sexual, tem sido
considerado como bom indicador de obesidade
em adolescentes. No presente estudo foi adotado o termo sobrepeso para se referir tanto a sobrepeso como ao excesso de gordura corporal,
assim como tem sido feito por outros autores
que definiram em conjunto “sobrepeso e obesidade” em adolescentes com base no IMC10 e baixo peso quando o IMC estiver menor que 18,50.
Vários estudos evidenciaram que o problema
do sobrepeso/obesidade nos brasileiros adultos
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e identificar os possíveis fatores associados ao
estado nutricional avaliado pelo IMC, relacionando-os com o CPOD.

Material e método
Aspectos éticos
Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade
de São Paulo (USP). Foram incluídos na amostra somente os alunos cujos pais e/ou responsáveis concordaram com a participação do menor
no estudo.
Amostra
O delineamento deste estudo foi exploratório e transversal, envolvendo adolescentes de
ambos os gêneros, na idade de 12 anos, que estavam regularmente matriculados em escolas públicas e particulares do município de Bauru, São
Paulo (n=8), distribuídos geograficamente entre
as diferentes regiões do município em estudo, com
características socioeconômicas peculiares.
O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se dados do SB2000, sendo necessárias 248
unidades amostrais. Foram selecionados 380
adolescentes de forma randomizada, sendo que
desses somente 207 trouxeram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido assinado pelos responsáveis e estavam presentes na escola no dia
do exame.
Delineamento experimental
O diagnóstico consistiu em avaliação antropométrica de adolescentes em oito escolas. Antes
da avaliação antropométrica, os profissionais
envolvidos participaram de treinamento para
padronização das medidas, com o objetivo de
obter maior precisão dos dados coletados.
Para a detecção do sobrepeso e da obesidade
(variáveis dependentes), utilizou-se o Índice de
Massa Corporal (IMC; kg/m²) e a correlação
com os dados antropométricos obtidos por meio
da aferição do peso e estatura em balança específica (antropométrica) através da fórmula15:
IMC =

Peso
(Altura x Altura)

A classificação foi feita de acordo com a Tabela 1.
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afeta, proporcionalmente, quase o dobro de mulheres em relação aos homens, de certa forma repetindo o que ocorria com o baixo peso, pois em
1974/1975 o baixo peso atingia 6,8% dos homens e
10,4% das mulheres, e mesmo tendo-se reduzido
esses percentuais (3,4% e 6,1% em 1997), a diferença entre os sexos foi mantida11.
A saúde bucal está atrelada à saúde geral do
organismo, assim são necessárias pesquisas para
a verificação da prevalência de cárie em adolescentes e relacioná-la com seu estado nutricional
para que sejam realizados trabalhos de educação
geral e bucal, e orientação dietética nessa população específica.
A obesidade, as doenças dela decorrentes e
também a cárie dentária têm no hábito alimentar um importante componente etiológico comum. A OMS12 demonstrou em seus estudos
que as condições de saúde são afetadas pela obesidade e sobrepeso na infância e na adolescência,
sendo dos distúrbios de ordem psicossocial os
mais prevalentes e também a persistência da obesidade na vida adulta.
A American Dietetic Association defende a relação sinérgica que há entre nutrição e saúde bucal13, o que reforça a importância da atuação
multiprofissional na promoção da saúde, prevenção e intervenção de doenças.
Está ocorrendo uma mudança nos hábitos
alimentares dos brasileiros, que vêm substituindo com maior frequência o consumo de alimentos ricos em fibras e nutrientes por alimentos industrializados ricos em gordura e carboidratos,
facilitando a instalação da doença, mesmo que os
indivíduos estejam expostos a fatores de proteção amplamente difundidos como os fluoretos14.
O importante papel dos açúcares na etiologia
da cárie dentária, como a relação entre a condição dentária, a função mastigatória e a ingestão
de alimentos, tem sido amplamente demonstrado na literatura científica14, acrescentando-se o
pequeno intervalo de tempo de ingestão dos alimentos e a prática de atividades recreativas em
domicílio (assistir televisão, jogar videogame e
usar computador).
São necessários dados para a compreensão
da cinética temporal, geográfica e social da situação nutricional do país e suas mudanças, uma vez
que a alimentação e a nutrição podem influenciar
na determinação do processo saúde-doença, bem
como no processo de saúde-doença bucal.
O presente estudo teve por objetivo verificar
a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares residentes em um município de grande porte na região centro-oeste do estado de São Paulo
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Tabela 1. Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC).
<18,50
18,50 a 24,99
> a 25,00
25,00 a 29,00
30,00 a 34,99
35,00 a 39,00
> a 40,00

Classificação: abaixo do peso
Risco de doenças associadas: baixo, mas risco aumentado de outros problemas clínicos
Classificação: normal
Risco de doenças associadas: médio
Classificação: sobrepeso
Risco de doenças associadas: aumentado
Classificação: pré-obeso
Risco de doenças associadas: médio
Classificação: obeso classe I
Risco de doenças associadas:: moderado
Classificação: obeso classe II
Risco de doenças associadas: grave
Classificação: obeso classe III
Risco de doenças associadas: muito grave

Esse indicador representa a relação entre o
peso em quilos e a altura ao quadrado em metros.
Pessoas com IMC abaixo de 18,5 quilos/metro
quadrado são consideradas como portadoras de
déficit de peso. O excesso de peso é caracterizado
pelo IMC igual ou superior a 25 quilos por metro
quadrado, e a obesidade por índice igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado.
As medidas antropométricas foram realizadas em todos os participantes da pesquisa. Todos os adolescentes foram pesados vestindo apenas roupas leves, sem portar objetos pesados,
em posição ortostática, como os pés juntos, sem
calçado, olhando para a frente, como preconiza
Anjos16, no centro da balança, com os braços
esticados ao lado do corpo e sem se movimentar.
A leitura da estatura foi feita no milímetro mais
próximo9, com os pés e calcanhares paralelos,
ombros e nádegas encostados na balança. A balança foi colocada em superfícies lisas para se
evitarem oscilações nas medidas.
A coleta dos dados consistiu na tomada das
medidas de peso, estatura e um questionário de
autorresposta composto de: identificação, quantidade e frequência de consumo usual de alimentos (lista com 73 alimentos), hábitos alimentares, características antropométricas familiares e
atividade física.
Os adolescentes foram divididos em grupos
segundo as medidas de peso: G1=obesos,
G2=pré-obesos, G3=baixo peso e G4=peso normal, nos dois tipos de escolas.
Quanto aos problemas bucais, os participantes do estudo foram examinados segundo o critério do SB Brasil17 e no dia do exame receberam

um fôlder explicativo sobre higiene bucal e explicações individuais sobre saúde bucal e levaram o
registro da avaliação antropométrica, o qual foi
entregue aos pais.
Foi realizada a calibração de dois examinadores, em que o teste de Kappa revelou uma concordância de 94,71% (k=0,90) intraexaminador e
93,27% (k=0,86%) interexaminador para as condições da coroa dentária. Os instrumentos utilizados para o exame intrabucal foram: espelho
bucal plano nº 5, espátulas de madeira descartáveis e sonda da OMS (sonda CPI – ball point)
para levantamentos epidemiológicos embaladas
em papel grau cirúrgico e autoclavadas, e a ficha
de exame elaborada para a pesquisa que tem como
base a ficha do SB Brasil18. Quanto ao cálculo de
peso corporal, contou-se com a aferição em balança antropométrica para peso e altura e aplicação do cálculo do IMC e questionário individual
sobre atividade física e características familiares.
Os adolescentes foram examinados em cadeiras escolares comuns e próximas à janela existente, sendo as cortinas totalmente abertas, com
luz natural (ambiente), salientando-se que não
houve escovação prévia ou profilaxia e secagem
dos dentes previamente ao exame e que ele foi
desenvolvido antes do intervalo para a merenda
escolar. Realizou-se avaliação da correlação entre a prevalência de cárie dentária e os diferentes
grupos de massa corpórea.
Empregou-se também um questionário estruturado autoaplicativo, de frequência de consumo alimentar, para este estudo com base no
questionário proposto por Pinto18 e em questionário utilizado pelo Instituto de Medicina Social
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Resultados
Em relação ao peso corpóreo, 55,93% apresentaram normal, 35,59% baixo peso e 8,47% préobesos, nas escolas particulares. Nas escolas públicas, 52,03% apresentaram normal, baixo peso
41,22%, pré-obesos 4,73% e obesos 2,03%; não
houve diferença significativa (p=0,45) (Gráfico 1).
Verificou-se que o CPOD nas escolas públicas foi 2,16 e nas particulares 0,23 (p<0,05), sendo que 39,2% das crianças estavam livres de cárie
nas escolas municipais e nas particulares, 88,1%
(gráficos 2 e 3).
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Gráfico 1. Percentual das diferentes classificações de peso, distribuídas nas escolas públicas e particulares.
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Gráfico 2. Valor do CPOD aos 12 anos, nas escolas
públicas e particulares.
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Gráfico 3. Percentual de adolescentes livres de cárie,
distribuídos nas escolas públicas e particulares.
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da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para
a área de nutrição.
Quanto ao cálculo de peso corporal, contouse com a aferição em balança antropométrica
para peso e altura e aplicação do cálculo do IMC
e questionário individual sobre atividade física e
características familiares.
Os dados foram processados através do programa Statistic for Windows 5.1 (Stat Soft Inc),
tendo como nível de significância 0,05. Foram
utilizados os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. Para verificar a associação entre os eventos,
foi adotado o Odds Ratio.
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Não houve correlação do maior IMC com o
incremento de CPOD e constatou-se que 39,61%
dos sujeitos da pesquisa foram classificados no G3
abaixo do peso e 7% foram classificados em G1 ou
G2. Houve correlação negativa entre as condições
socioeconômicas e o índice de cárie dentária.

Discussão
O perfil nutricional das populações tem sofrido
modificações, com significativo aumento da obesidade tanto em países desenvolvidos quanto em
países em desenvolvimento, sendo considerada
como “a epidemia do século XXI”. Além disso,
por ter forte impacto na morbidade e estar associada às doenças cardiovasculares, diabetes tipo
2, hipertensão, osteoartrite, entre outras, a obesidade representa um considerável problema de
saúde pública e ainda de grande interesse para a
odontologia, visto que ela predispõe o indivíduo
a problemas bucais tais como periodontite e cárie dentária, além de erosão, hipersensibilidade
dentária e xerostomia, relacionadas ao refluxo
gastroesofágico, inclusive em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica19-21.
Tendo em vista o aumento na prevalência da
obesidade, torna-se necessária a avaliação e atenção integral à saúde e do acompanhamento, para
melhorar qualidade de vida dos indivíduos.
Os índices antropométricos em adolescentes
servem para avaliar o seu crescimento e, indiretamente, para caracterizar o estado nutricional
da população16. Em estudos populacionais e na
prática clínica, a antropometria constitui-se em
importante método diagnóstico, fornecendo estimativa da prevalência e gravidade de alterações
nutricionais12. A avaliação antropométrica, mesmo quando restrita ao peso e estatura, assume
grande importância no diagnóstico nutricional
da criança. Isto se deve à sua facilidade de realização, objetividade da medida e possibilidade de
comparação com um padrão de referência de
manuseio relativamente simples, principalmente
em estudos populacionais6,22.
Apesar do inegável papel da herança genética
no desenvolvimento físico, sabe-se que os fatores ambientais, assim como nutrição, renda familiar e saneamento básico, exercem grande influência no crescimento e desenvolvimento do
indivíduo. Grupos de crianças de qualquer parte
do mundo crescem no mesmo ritmo se essas
condições ideais forem satisfeitas16,23.
Um dos mais relevantes focos de medidas deve
ser a prevenção do déficit estatural na população

infantil, considerado como produto da fome crônica, da desigualdade social e da miséria brasileiras24. Este corresponde a uma das características
mais significativas da desnutrição25 e representa
o efeito cumulativo do estresse nutricional sobre
o crescimento esquelético. Continua a ser um dos
problemas importantes de saúde pública, em razão das consequências desastrosas para o crescimento, o desenvolvimento e até para a sobrevivência de crianças e adolescentes.
Nos países em desenvolvimento, onde a preocupação maior sempre foi a desnutrição, a obesidade começa a ter lugar de destaque, distribuindose por todas as classes sociais. Segundo a PNSN
(INAN26), existem no Brasil 32% de pessoas com
algum grau de excesso de peso. Em relação ao aspecto da distribuição social, as crianças que pertencem ao terço superior de renda das famílias brasileiras apresentam curvas de crescimento que se
superpõem aos valores do padrão internacional27,28.
A renda familiar tem sido considerada como
um fator modulador importante para déficit de
altura e obesidade. Há uma tendência superior
para déficit de altura com a diminuição da renda
familiar per capita. Na direção oposta, há prevalência de aumento da obesidade com o aumento
da renda.
A adolescência é um período da vida em que
ocorrem grandes mudanças físicas e psicológicas, altamente influenciadas por fatores genéticos, étnicos e ainda pelas diferentes situações sociais e ambientais. Destaca-se a importância da
implementação de atividades preventivas de problemas de saúde e nutrição específicas dentro das
políticas de saúde pública, não só para a sua saúde presente como também para a futura29.
Goran30, em 2001, destacou a necessidade de
estudos enfocando as mudanças metabólicas, físicas e comportamentais que ocorrem na adolescência, pois as repercussões dessas mudanças
sobre o estado nutricional e a saúde geral podem
persistir ao longo da vida. Apesar de estar ocorrendo incremento da obesidade no Brasil9, este
estudo mostrou baixa prevalência em adolescentes de 12 anos de idade em Bauru. Em adicional,
não foi observada diferença estatisticamente significante entre os gêneros; segundo o indicador
IMC, os meninos apresentam uma tendência a
ter maior comprometimento de peso (%) do que
as meninas (%) (Tabela 1). Esses achados estão
de acordo com os do estudo de Saito23, que verificou maior prevalência de desnutrição nos adolescentes do gênero masculino.
Malthus-Vliegen et al.31 realizaram uma revisão sobre a obesidade e identificaram que este
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cioeconômico como fatores de risco adicionais.
Os resultados demonstraram que as crianças de
baixa classe socioeconômica apresentam cárie
dentária e obesidade. Ante esse achado foi proposta a implementação de políticas públicas de
saúde para melhorar a educação em relação aos
hábitos alimentares para que possa ocorrer a redução do risco de ambas as doenças. Os achados
deste estudo vão ao encontro dos de Marshall et
al.33, uma vez que os adolescentes das escolas públicas apresentaram o CPOD mais elevado e o
menor percentual de livres de cárie (Gráfico 2).
Adolescentes e crianças foram avaliados em
relação à ocorrência de cárie e possíveis fatores
etiológicos. Alm34 demonstrou que os adolescentes com sobrepeso e obesidade tiveram mais chance de desenvolver cáries proximais quando comparados aos de peso normal. Em adicional, mostrou que o consumo de salgadinhos tipo snack
esteve associado à ocorrência de cárie proximal.
Os resultados deste estudo sugerem que o
profissional de saúde necessita, além de dar orientações sobre alimentação saudável a todos os
pacientes, oferecer atenção especial às famílias
com as características que demonstraram associação ao sobrepeso. Em nível coletivo, parece
importante que a promoção de saúde englobe
aspectos educacionais e ambientais tanto para
adultos como para crianças, incentivando dieta
adequada e atividade física.
Outros estudos relacionados à obesidade e
problemas nutricionais com a cárie dentária devem ser desenvolvidos, para que se possam fazer
maiores inferências. Contudo, o elevado consumo de açúcar por adolescentes obesos pode ser
considerado um fator de risco para a ocorrência
de cárie dentária.
O conhecimento da tendência das prevalências do sobrepeso, da obesidade e desnutrição
na adolescência poderá contribuir para melhor
entendimento do problema e sua associação com
cárie dentária mesmo em seus estágios iniciais.
Poderá também propiciar informações para o
desenvolvimento do trabalho em equipe multiprofissional, além de permitir que a saúde pública concentre seus esforços nos grupos de risco
ou grupos que sejam mais vulneráveis. Como
propõem Pinto et al.32, programas preventivos
devem ressaltar a importância da nutrição em
relação às doenças gerais e enfatizar os riscos em
relação às doenças bucais. Por essa razão, a promoção da alimentação saudável constitui-se
numa das estratégias de saúde pública de vital
importância para o enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais27. As políticas pú-
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problema têm predominância considerável de 1530% entre populações europeias e americanas. É
uma doença crônica incurável com mortalidade
e comorbidade consideráveis. A comorbidade
pode ser reduzida substancialmente por perda
de peso moderada de 5-15%. A causa principal
da obesidade é um desequilíbrio entre a entrada
da energia e a despesa de energia. Consequentemente, o tratamento começa com uma dieta restrita da energia, uma redução do estilo de vida
sedentário, atividade física aumentada e terapia
comportável de mudar hábitos alimentares.
Quando necessário, esse tratamento pode ser
seguido pela farmacoterapia ou pela cirurgia. A
obesidade é relacionada a diversos aspectos da
saúde oral, tais como cárie, periodontites e xerostomia. Os autores citados destacaram também que a obesidade pode ter implicações para a
realização do tratamento odontológico.
A obesidade, as doenças dela decorrentes e a
cárie dentária têm no hábito alimentar um importante componente etiológico comum. As consequências da obesidade para a saúde são muitas,
variando desde maior risco de morte prematura
até diversos problemas não fatais, mas debilitadores da qualidade de vida dos indivíduos. Os
hábitos alimentares relacionados à obesidade
podem também determinar maior prevalência de
cárie dentária, já que tanto a quantidade de sacarose ingerida quanto a frequência de ingestão são
importantes fatores envolvidos em sua etiologia.
Os profissionais de saúde devem auxiliar e conscientizar os pais sobre os efeitos imediatos dos
hábitos alimentares inadequados sobre a saúde
da criança e do adolescente, principalmente em
relação à obesidade e à cárie dentária14.
Com o objetivo de investigar a associação
entre prevalência de cárie e o índice de massa
corpórea em escolares alemães, foram avaliados
1.290 alunos (648 meninos, 642 meninas). Os
resultados demonstraram que 3,6% das crianças
eram desnutridas, 74,8% tinham peso normal,
11,9% sobrepeso e 9,7% eram obesas. As crianças desnutridas mostraram os dentes saudáveis
em 44,7%; aqueles com peso normal em 40,7%,
visto que as crianças com sobrepeso e as crianças
obesas mostraram os dentes saudáveis em 30,5%
e 31,7%, respectivamente. Este estudo demonstrou uma associação significativa entre a frequência da cárie e o peso nos alunos32.
Um estudo conduzido por Marshall et al.33
com crianças americanas teve por objetivo determinar se havia associação entre prevalência de
cárie dentária e obesidade. Caso fosse identificada, a associação relacionaria a dieta e o status so-
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blicas devem englobar uma abordagem integral
capaz de prevenir ao mesmo tempo as doenças
causadas por deficiências nutricionais, por meio
do aumento da resistência orgânica às doenças
infecciosas e outras doenças crônicas não transmissíveis associadas, como por exemplo, a redução da obesidade35. O planejamento de políticas
públicas de saúde deve estar pautado no conhecimento dos problemas e necessidades da população, podendo assim direcionar melhor os recursos disponíveis.
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Conclusões
Pode-se concluir que a cárie dentária e a obesidade são doenças multifatoriais relacionadas aos
hábitos alimentares. Os riscos dessas doenças
devem ser identificados o mais precocemente
possível, para que medidas preventivas e estratégias possam ser adotadas para reduzir ou minimizar essas ocorrências. A associação entre cárie
dentária, obesidade e consumo de açúcar deve
ser mais bem estudada para que se possam fazer
outras inferências.
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