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O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto da saúde bucal na qualidade 
de vida de indivíduos obesos mórbidos. A amostra foi composta por 100 indivíduos obesos 
mórbidos (GO) e 50 indivíduos eutróficos (GC), atendidos no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Para análise antropométrica foi utilizado o 
Índice de Massa Corporal (IMC). O questionário utilizado para avaliar o impacto da saúde 
bucal na qualidade de vida foi o Oral Impact on Daily Performances (OIDP). Os dados foram 
digitados em planilha Excel, utilizando a análise descritiva, teste T de Student e Qui-
Quadrado para análise estatística, adotando-se o nível de significância de 5%. A média do 
IMC do GO foi de 50,89 ± 8,89 enquanto que do GC foi de 21,86 ± 1,89 sendo essa diferença 
estatisticamente significativa. A média do OIDP foi significativamente maior no GO (13,06 ± 
23,27) comparada ao GC (4,36 ± 10,92), indicando maior impacto da condição bucal na 
qualidade de vida em obesos. A condição bucal apresentou alto impacto em 13% dos obesos e 
apenas 2% dos não obesos. De acordo com os resultados, pode-se concluir que a qualidade de 
vida dos indivíduos parece ser afetada pela obesidade e por problemas bucais.  
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